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1. VLASTNOSTI SVĚTLÝCH SÁLAVÝCH
INFRAZÁŘIČŮ NEON
Infrazářiče NEON série "PLUS, ECO/PLUS M, ECO M" a "CULTO" jsou vyráběny
zcela v souladu se současnými platnými normami.
Infrazářič NEON je světlý sálavý topný systém, který funguje na metan nebo
LPG. Byl navržen tak, aby vyřešil problémy s vytápěním v jakémkoliv typu
místnosti, a jeho hlavní výhodou je vysoký stupeň flexibility při instalaci. Díky
samostatnému provozu ho lze přizpůsobit všem nárokům místností se
zvláštním rozvržením (výklenky, těžko dostupné prostory a části velkých
ploch).
Široká škála výrobků obsahuje modely o různých výkonech od 7,3 do 54,2
kW, skládající se z následujících základní částí:
•

Hořák vyrobený ze zrcadlově vyleštěného nerezového ocelového plechu

•

Venturiho trubice ze za studena válcované nerez oceli

•

Sálavé plochy z perforovaných keramických destiček

•

Reflektor ze zrcadlově vyleštěného plechu (série PLUS, ECO) ze za studena
válcované nerez oceli (série CULTO)

•

Bezpečnostní a zážehové zařízení s ionizací plamene

•

Plynový elektroventil vybavený dvojitou cívkou a stabilizátorem plynu

Sálavá plocha dosahuje teplot až 1200°C, což znamená, že vyzařuje světelné
paprsky (infračervené), které se využívají k vytápění místnosti. Celková
sálavá plocha se u jednotlivých modelů liší a skládá se z jednotlivých
perforovaných keramických destiček, odolných vůči vysokým teplotám.
Parabolické reflektory z nerez oceli jsou umístěny kolem sálavých ploch, čímž
umožňují nasměrovat vyzařování k podlaze.
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Obr. 1.1
NEON světlé

Model Rialto 7/4

sálavé infrazářiče
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1.1 VÝHODY SVĚTLÝCH SÁLAVÝCH INFRAZÁŘIČŮ
Při stejné úrovni komfortu nabízí vytápění pomocí systémů NEON množství
výhod ve srovnání s konvekčním systémem:
VĚTŠÍ KOMFORT PŘI NIŽŠÍ TEPLOTĚ VZDUCHU
Představa komfortu v místnosti není spojena pouze s teplotou vzduchu (jak
se všeobecně věří), ale taktéž s teplotou ploch, které lidské tělo obklopují
(střední teplota sálání). Při použití infrazářičů NEON dochází ke zvýšení
střední teploty sálání a za stejného pocitu komfortu ke snížení teploty
vzduchu (který propouští záření a ohřívá se pouze v místě dotyku s podlahou
nebo s ostatními plochami). Tím se snižuje tepelná zátěž systému, protože
energie není využívána „zbytečně“ pro přímé vytápění velkých objemů
vzduchu.
ŽÁDNÝ TEPLOTNÍ GRADIENT A TEDY ŽÁDNÉ ZTRÁTY
V místnostech, které jsou vytápěny systémy světlých sálavých infrazářičů
NEON, neexistuje velký tepelný gradient, což snižuje stratifikaci vzduchu a
s ním i tepelný výkon pro vyhřátí místnosti.
V místnostech vytápěných tradičními topnými systémy způsobuje stratifikace
velmi vysokou teplotu v horních částech místnosti, čímž se hodně zvyšují
ztráty.
ŽÁDNÝ POHYB VZDUCHU A ŽÁDNÝ ZVÍŘENÝ PRACH
U konvekčních systémů způsobuje ventilace, že ve vzduchu je neustále
udržován prach a zvířené - více či méně škodlivé - částice pocházející z
výrobního procesu.
Při použití systému světlých sálavých infrazářičů NEON nenastává žádný
pohyb vzduchu. To značně snižuje množství zvířeného prachu a systém je
výborně použitelný pro jakýkoliv druh budovy s libovolným výrobním
procesem.
NIŽŠÍ TEPELNÁ SETRVAČNOST
Světlé sálavé infrazářiče NEON mají nižší tepelnou setrvačnost, která jim
umožňuje rychlejší zahřání prostředí na požadovanou teplotu a tedy i kratší
provozní dobu ve srovnání s tradičními konvekčními systémy.
MOŽNOST VYTÁPĚNÍ PO ZÓNÁCH
Specialitou systému NEON je možnost vyhřívat jednotlivé zóny nebo
pracoviště a řídit samostatně teplotu jednotlivých zón, aniž by muselo být
vytápěno celé prostředí.
ABSOLUTNĚ TICHÝ PROVOZ
Hořák systému NEON je statický a nemá žádné elektrické nebo mechanické
pohyblivé části. To zaručuje absolutní tichost provozu v místnostech, kde jsou
sálavé zářiče nainstalovány.
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ÚSPORA ENERGIE A ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Hlavní výhodou sálavého vytápění je lepší účinnost - ve srovnání s ostatními
systémy o stejném výkonu - a jasné úspory paliva:
• nižší ztráty díky nižší teplotě vzduchu;
• nižší ztráty díky neexistenci stratifikace vzduchu;
• možnost vytápění podle zón, zapínání systému pouze tam, kde je to

skutečně potřeba;
• kratší provozní doba systému díky nízké tepelné setrvačnosti

Rychlost, kterou může být vzduch vyhřát na požadovanou teplotu i po
dlouhých odstávkách, a extrémně nízké náklady na údržbu jen dokreslují
obrázek o hospodárnosti provozu systému NEON.
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1.2 KOMPONENTY SVĚTLÝCH SÁLAVÝCH INFRAZÁŘIČŮ
NEON

Obr. 1.2 Schéma
světlého sálavého
infrazářiče NEON
model RIALTO

Držáky pro
upevnění na zeď

Zadní kryt
Přední vnitřní
reflektor a sběrač
spalin

Příruba pro přívod
vzduchu a držák
trysky
Blok ventilů a automatika
pro řízení plamene

Tělo
hořáku

Vnější kryt

Čelní kryt
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HOŘÁK S PERFOROVANÝMI DESTIČKAMI
Perforované destičky z porézní keramiky mají široké využití díky svým
vynikajícím mechanickým a tepelným vlastnostem. Především se využívají
jako emisní plochy u premixových hořáků. Vysoká specifická energie destiček
umožňuje výrobu kompaktních a úsporných hořáků o široké škále výkonů a
vysoké energetické účinnosti. Atmosférické hořáky s rovinným povrchem
rovněž umožňují spalování s velmi nízkým obsahem škodlivých emisí.
Odolnost keramických povrchů tepelnému a mechanickému namáhání a
korozi zaručuje během provozu konstantní účinnost a dlouhou životnost.

Spalování směsi palivo-vzduch se uskutečňuje přibližně 2 mm pod povrchem
keramických destiček uvnitř miniaturních kanálků. Teplo uvolněné
spalováním okamžitě zahřívá keramiku, která obratem sáláním přenáší teplo
na plochy, které mají být ohřívány.
Tato rychlá výměna tepla způsobuje, že spalování probíhá „za studena“,
takže hodnoty NOx zůstávají velmi nízké. Díky této technologii mohou být
hořáky s keramickými destičkami definovány jako ekologické zařízení.
Proces spalování na vnější ploše keramických destiček umožňuje dosahovat
teplot přes 1000°C. Vnitřní část keramické destičky (ta, která je otočena ke
směšovací komoře) dosahuje naproti tomu teploty přibližně 100°C. Tento
teplotní rozdíl dokazuje vysoký izolační faktor mikroperforované keramiky.
Nízká teplota, kterou dosahuje spodní plocha keramických destiček, rovněž
umožňuje používat tzv. „těžké“ plyny.

Obr. 1.3
Hořák s keramickými
destičkami

SMĚŠOVACÍ KOMORA

Správné smíchání směsi plynu a vzduchu, přiváděné na keramické destičky,
je velmi důležitý proces pro zvyšování výkonu zářiče. Čím lepší je
stechiometrický poměr plyn – vzduch, tím vyšší bude sálavý výkon
infrazářiče. Infrazářič NEON má tuto schopnost díky jedinečné směšovací
komoře. Prostřednictvím trysky a směšovací trubice je vstřikováno správné
množství plynu, které je díky Venturiho efektu směšováno se vzduchem tak,
aby bylo dosaženo optimálního poměru plyn – vzduch.
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Obr. 1.4
Směšovací komora

BLOK VENTILU A ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA PLAMENE

Kompaktní jednotka ventilu s přímým připojením řídící automatiky plamene.
Další konektory typu Faston umožňují připojení skupiny elektrod. Vnější
elektrické zapojení zářiče se provádí jediným konektorem s pojistným
háčkem. Blok ventilu obsahuje stabilizátor, který umožňuje seřízení tlaku
plynu v trysce.

Obr. 1.5
Blok ventilu a řídící
automatika plamene

REFLEKTOR

Model RIALTO se liší svým výjimečným designem. Kulatý tvar r e f l e k t o r ů
propůjčuje těmto modelům velmi příjemný vzhled,
a n i ž b y d o š l o k poklesu účinnosti sálání.
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NEON

Obr. 1.6

Infrazářič RIALTO
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KONZOLE
Ocelové konzole pro montáž zařízení na zeď jsou vyrobeny z nerez oceli a
jsou nastavitelné. Umožňují širokou flexibilitu instalací světlých sálavých
infrazářičů a zaručují optimální nasměrování záření směrem k ploše, která má
být vyhřívána.
Možné vyklonění vzhledem k opěrné stěně (0°, 15°, 30° a 45°)

Sklon 45°

Sklon 30°

Obr. 1.8a
Závěsná konzole pro
uchycení na zeď,
model ECO a CULTO.

Sklon 15°

Obr. 1.8b
Závěsná konzole pro
uchycení na zeď
model PLUS (samostatná).

Sklon 0°
Sklon 15°
Sklon 30°
Sklon 45°

Obr. 1.9
Kulové teplotní čidlo

KULOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO
Pro zajištění co nejúčinnější možné kontroly jsme
vyvinuli kulové teplotní čidlo prostředí, schopné
měřit provozní teplotu (komfortu), kterou lze
dosáhnout při vytápění sálavými zářiči. Tato
teplota je průměrem teploty vzduchu a střední
teploty sálání, kterou vytváří tepelné záření.
Kulové teplotní čidlo je schopno optimalizovat
nastavení sálavých systémů a díky svým malým
rozměrům a hermeticky uzavřenému plášti z ABS
může být instalováno v jakémkoliv prostředí.
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NEON

SYSTÉM NASTAVENÍ

Nastavení světlých sálavých infrazářičů NEON lze provádět jednoduchým
termostatem prostředí. Pomocí elektrického rozváděče může být systém řízen
podle potřeby zákazníka.
Při použití karet Microcontrol a programu "Řídící software vytápění"("Heating
Control Software"), které dodává exklusivně firma 4 heat s.r.o., můžete
dosáhnout počítačově řízeného nastavení.

MÍSTNÍ NASTAVENÍ
V „místním“ nastavení se provádí nastavení světlých sálavých infrazářičů
NEON pomocí programovatelného termostatu prostředí vyvinutého k plnému
uspokojení jakékoliv provozního požadavku.
Termostat CTR – 01/EU1 je zařízení, které bylo vyvinuto pro ovládání
maximálně 8 zón s různými teplotami a pracovními dobami.
Krabička obsahující 9 modulů a DIN konektor činí toto zařízení flexibilním pro
vložení do jakéhokoliv rozváděče.
Různé signalizační LED diody umožňují zobrazit v reálném čase:
• provozní stav světlého infrazářiče
• aktivní zóny
• nastavení teploty pro jednotlivé aktivní zóny
Segmentový displej cyklicky zobrazuje:
• den v týdnu
• čas
• naměřenou teplotu v každé jednotlivé aktivní zóně
Týdenní naprogramování a programování jednotlivých parametrů se provádí
jednoduše pomocí 8 tlačítek klávesnice.
Obr. 1.10
Termostat prostředí CTR-01/EU1
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1.3 TECHNICKÁ SPECIFIKACE A DOSTUPNÉ MODELY
Světlé sálavé infrazářiče NEON jsou klasifikovány na základě současných
norem a jsou certifikovány podle kategorie a typu zařízení:

II2H3+

Kategorie zařízení:

Tato kategorie zahrnuje světlé sálavé moduly určené pro použití plynu druhé
třídy (skupina H, metan G20) a plynů třetí třídy (skupina 3+, butan G30 a
propan G31).
Typ zařízení:
A1
Zařízení, které není napojeno na speciální potrubí nebo zařízení pro
odvod spalin mimo místnost, kde je instalováno. Vzduch pro spalování je
odebírán přímo z místnosti.
V tabulkách 1.1 a 1.2 jsou uvedeny obecné technické parametry platné pro
všechny modely

Tab. 1.1 Technické charakteristiky světlých infrazářičů NEON
Model

10/6

18/10

22/12

29/16

44
12+12

58
16+16

4

6

10

12

16

24

32

4

6

7/4

Počet destiček
kW

8,1

12,1

19,0

22,7

30,1

45,4

60,2

8,1

12,1

Jmenovitý příkon Hi 2

kW

7,3

10,9

17,1

20,4

27,1

40,5

54,2

7,3

10,9

Metan G20

Ø Trysky

mm

2,1

2,4

3,1

3,5

3,8

2 x 3,5

2 x 3,8

2,1

2,4

Připojovací tlak

mbar

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Tlak na trysce

mbar

17

17

17

17

17

17

17

17

17

Spotřeba plynu

m3/h

0,77

1,15

1,81

2,16

2,87

4,29

5,74

0,77

1,15

Palivo:

2

M
10/6

Jmenovitý příkon Hs 1

Palivo:

1

M
7/4

Butan G30 / Propan G31 (LPG)

Ø Trysky

mm

1,4

1,6

2,1

2,3

2,6

2 x 2,3

2 x 2,6

1,4

1,6

Dynam. tlak před
G30/G31

mbar

29/37

29/37

29/37

29/37

29/37

29/37

29/37

29/37

29/37

Tlak na trysce G30

mbar

27,7

27,7

27,7

27,7

27,7

27,7

27,7

27,7

27,7

Spotřeba plynu G30

kg/h

0,59

0,89

1,39

1,66

2,2

3,3

4,41

0,59

0,89

Tlak na trysce G31

mbar

35,7

35,7

35,7

35,7

35,7

35,7

35,7

35,7

35,7

Spotřeba plynu G31

kg/h

0,58

0,86

1,35

1,62

2,14

3,23

4,28

0,58

0,86

Hs, podle EN 437
Hi, podle EN 437
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RIALTO

Modely
7/4

Typ
Počet destiček

10/6

18/10 22/12

29/16

4

6

10

12

16
30,1

Jmenovitý příkon Hs

kW

8,1

12,1

19,0

22,7

Jmenovitý příkon Hi

kW

7,3

10,9

17,1

20,4

27,1
Metan G20

Palivo:
Průměr trysky

mm

2,1

2,4

3,1

3,5

3,8

Dynam. tlak v síti

mbar

20

20

20

20

20

Tlak na trysce

mbar

17

17

17

17

17

Spotřeba

m3/h

0,77

1,15

1,81

2,16

2,87

Butan G30 / Propan G31 (GPL)

Palivo:
Průměr trysky

mm

1,4

1,6

2,1

2,3

2,6

Dynam. tlak
před G30/G31

mbar

29/37

29/37

29/37

29/37

29/37

Tlak na trysce G30

mbar

27,7

27,7

27,7

27,7

27,7

Spotřeba G30

kg/h

0,59

0,89

1,39

1,66

2,2

Tlak na trysce G31

mbar

35,7

35,7

35,7

35,7

35,7

Spotřeba G31

kg/h

0,58

0,86

1,35

1,62

2,14

1

Hs, v souladu s EN 437

2

Hi, v souladu s EN 437

Tabulka 1.2 Rozměry a hmotnosti světlých sálavých zářičů NEON
Model

7/4

10/6

18/10 22/12

29/16

RIALTO
Délka

mm

892

1087

1464

1648

2026

Vnější průměr

mm

238

238

238

238

238

Hmotnost

kg

8,6

11,3

16,2

18,1

22,1

Široká škála modelů světlých sálavých infrazářičů NEON umožňuje vytápět
jakoukoliv místnost na základě její výšky, tepelných ztrát a druhu činnosti,
která se zde provádí.

info@4heat.cz

 NEON: TECHNICKÝ MANUÁL

www.4heat.cz

Světlé infrazářiče
2. DODÁVKA A INSTALACE INFRAZÁŘIČŮ NEON
Infrazářič NEON se dodává v kompletu s hořákem nastaveným na
požadovaný výkon, s vrchním parabolickým reflektorem podle požadovaného
modelu (PLUS, ECO nebo CULTO) a se vším materiálem potřebným pro
instalaci infrazářiče, s výjimkou řetězů a konzol pro upevnění na zeď*. Každé
balení obsahuje jeden infrazářič.
Všechny infrazářiče NEON mají schválení CE certifikát.
Instalaci infrazářičů NEON musí provádět kvalifikovaný technik schopný
provést práci odborně. Plynový infrazářič musí být uveden do provozu
autorizovaným servisním technikem 4heat s.r.o.. Uvedením do provozu se
zakládá nárok na záruku. Servis lze zajistit na servis@4heat.cz nebo na +420
739 456 902 nebo na www.4heat.cz .
Rozměry infrazářičů se liší v závislosti na modelu. Výběr modelu závisí na
rozměru místnosti, kde má být nainstalován, a na projektu.
Oprávněným technikům budou dodány všechny infrazářiče potřebné pro
adekvátní vytápění konkrétní místnosti. Bude přiložen taktéž výkres s
přesným znázorněním umístění každého infrazářiče na základě projektu
vypracovaného autorizovaným studiem a v souladu se zákony platnými pro
projektování, instalaci, provoz, údržbu, bezpečnost při používání plynových
paliv a protipožární ochranu.
Připojení k přívodu plynu, elektrické zapojení mezi infrazářičem a
termostatem a připojení k elektrické síti musí provádět kvalifikovaný personál
v souladu s normami (UNI - CIG a CEI), platnými v době instalace systému.
Schéma elektrického zapojení, které je připojeno k této příručce, se týká
výlučně světlých sálavých infrazářičů NEON a řádného zapojení jednotky.
Instalace zářičů musí být prováděna pomocí bezpečnostních systémů a
pracovního vybavení, které splňuje požadavky současných zákonů o
bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Instalaci musí provádět specializovaní a
autorizovaní technici. Po ukončení práce má montážní firma povinnost vydat
potvrzení o odborné montáži a prohlášení o použitém materiálu (podle
platných zákonů).
Před provedením instalace NEON se doporučuje ověřit, že podmínky místní
rozvodné sítě, typ a tlak plynu jsou slučitelné s aktuálním nastavením
sálavého infrazářiče.

* Konzole pro upevnění na zeď mohou být dodány na objednávku.
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Tyto pokyny podléhají současným platným normám vztahujícím se k
instalaci a bezpečnosti (např. CE, UNI-CIG, CEI, protipožární
ochrana).
Návod k obsluze a instalaci musí být uložen na bezpečném místě a
musí být k dispozici povolaným pracovníkům. Doporučujeme pečlivě
se seznámit s níže uvedenými upozorněními.
Tyto světlé sálavé infrazářiče byly navrženy a vyrobeny pro vytápění
průmyslových prostor a dílen, sportovišť, skladišť, verand a
zastřešených venkovních pracovišť, objektů pro chovy zvířat nebo
zemědělské použití a kostelů. Široká škála modelů umožňuje
vytápění i těžko přístupných prostorů, jakými jsou místa pod
schodištěm, sklady apod.
Infrazářiče mohou být instalovány v jakémkoliv typu prostor, kde
platné zákony dovolují instalaci zařízení typu “A”.
Prostory zvolené pro instalaci zařízení musí mít dostatečné větrání,
jak je uvedeno v normě EN 13410:2003.
Použití není dovoleno v prostorách, kde díky pracovním procesům
nebo skladování materiálu existuje nebezpečí vzniku plynů, výparů
nebo prachu v takovém množství, že to může způsobit požár nebo
výbuch. Klasifikace prostředí, které jsou považována za nevyhovující
nebo rizikova pro instalaci těchto infrazářičů, musí být stanovena
provedením analýzy mikroklimatu samotného prostředí.
Tímto výslovně prohlašujeme, že jakékoliv nedodržení platných
norem (CE, UNI - CIG, požární ochrana) může vést k usmrcení,
vážnému zranění nebo rozsáhlým materiálním škodám, za které
výrobce nenese odpovědnost.
Instalace a spuštění systému a rovněž jakékoliv opravy či údržbové
práce musí provádět kvalifikovaný, autorizovaný personál (s
dostatečnými technickými znalostmi v oblasti tepelných systémů),
který odpovídá za dodržování platných norem.

Výrobce nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé nesprávnou
instalací nebo chybným či nevhodným používáním tohoto zařízení.

Balící materiál musí být zlikvidován v souladu s platnými zákony a
takovým způsobem, aby nezpůsobil nebezpečí třetím osobám.

Důrazně doporučujeme nechat systém pravidelně každý rok
zkontrolovat technickým servisním centrem, které má autorizaci od
dovozce.
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2.1 VÝROBNÍ ŠTÍTEK INFRAZÁŘIČE
Každý infrazářič je vybaven identifikačním štítkem, na kterém jsou uvedena
veškerá technická data zařízení, příslušná třída NOx a stupeň elektrického
krytí. Štítek nelze odstranit (poškodí se) a je umístěn na čelní straně
infrazářiče.
Obr. 2.1
Výrobní štítek
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2.2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE A DOSTUPNÉ MODELY
V tabulce 2.1 jsou uvedeny údaje a rozměry balení světlých
sálavých infrazářičů NEON.
Tab. 2.1 Rozměry a hmotnosti balení
Balení pro model

7/4

10/6

18/10

22/12

29/16

RIALTO
Délka

mm

920

1120

1500

1680

2060

Šířka

mm

240

240

240

240

240

Výška

mm

240

240

240

240

240

Hmotnost

kg

9,3

12,1

17,6

19,7

24
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2.3 MÍSTA INSTALACE
Infrazářiče NEON byly zkonstruovány pro vytápění pracovních prostředí,
jakými jsou průmyslové budovy a dílny, skladiště, vnější nakládkové
expediční prostory, prostory pro chov zvířat nebo pro zemědělské účely,
prostory pro sportovní aktivity, venkovní prostory restaurací a kostely.
Tepelné sálání umožňuje vytápět jak jednotlivé plochy celku, tak i celé
prostředí, a to správným rozmístěním infrazářičů.

2.3.1 Větrání vytápěných prostor
POZOR:
Ujistěte se, že prostory, do kterých budou instalovány světlé zářiče,
jsou dostatečně větrány, jak předepisuje norma EN 13410:2003.
Co se týče rozvodné plynové sítě, ta musí být zapojena odborně a
podle platných předpisů.
Infrazářič odvádí produkty spalování do místnosti, kde je instalován (zařízení
typu A1). Je tudíž nezbytné zajistit větrání místnosti, ve které jsou
infrazářiče instalovány, a to vhodnými otvory pro přívod vzduchu na
obvodových zdech místnosti nebo instalací systému nuceného větrání. Pro
zajištění dostatečné výměny vzduchu lze potřebný průtok vzduchu vypočítat
pomocí následující rovnice (EN 13410:2003):

Vtot = ∑Qnb x L
kde:
Vtot
∑Qnb
L

: průtok vzduchu v m3/h;
: celkový tepelný výkon instalovaný v místnosti v kW;
: koeficient výměny vzduchu (≥10 [m3/(h kW)])

Použitý koeficient odvětrávání L nesmí být menší než 10 m3/h na
každý instalovaný kW výkonu.
V každém případě musí mít každý větrací otvor čistou plochu větší než 100
cm2.
Otvory musí být provedeny a umístěny takovým způsobem, aby zabránily
vzniku plynových kapes bez ohledu na tvar střechy. Větrací otvory je možné
chránit kovovými mřížkami, síťkami nebo protidešťovými klapkami, pokud
tím nebude zmenšena čistá větrací plocha.
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Obr. 2.2
Příklad

Mechanické

Tepelné větrání

větracích
otvorů

Detail mechanického odtahu
přes zeď s vertikálním
ventilátorem

POZOR!!
U plynů s relativní hustotou větší než 0,8 platí, že dvě třetiny otvoru
o minimální výšce 20 cm musí být umístěny v úrovni podlahy. Navíc
musí být otvory v minimální vzdálenosti 2 m jeden od druhého (pro
příkony menší než 116 kW) a v minimální vzdálenosti 4,5 m (pro
příkony větší než 116 kW) od dutin, výklenků nebo otvorů spojených
s místnostmi umístěnými pod úrovní země nebo od drenážní
kanalizace.
Instalace hořáků pro spalování plynů s relativní hustotou větší než
0,8 je přípustná pouze v místnostech umístěných nad úrovní země.
Infrazářiče nesmí být v žádném případě instalovány v:
•
•

info@4heat.cz
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2.4 TYPY UPEVNĚNÍ
Infrazářič může být upevněn na stěnu anebo pod strop. Pro instalaci na zeď
je na objednávku možné dodání speciálních konzol, které umožňují orientovat
infrazářiče určitým směrem (obr. 2.3 a 2.4).
Obr. 2.4

Upevnění na zeď,
model RIALTO
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2.5 BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOSTI
Pokud zdi nejsou chráněny proti sálání nebo jsou vyrobeny z hořlavého
materiálu, je nezbytné dodržovat minimální vzdálenosti mezi infrazářičem a
přilehlou zdí.
V tabulce 2.2 jsou uvedeny minimální vzdálenosti, které je třeba dodržet
mezi světlými sálavými infrazářiči NEON a okolními konstrukcemi.

Tab. 2.2 Minimální vzdálenosti pro modely RIALTO v
uzavřených prostorech
Vzdálenost v metrech mezi infrazářičem a …
Model
7/4
10/6
18/10
22/12
29/16

Strop
[m]
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Podlaha
[m]
4,0
4,0
5,0
5,5
5,5

Čelní stěna
[m]
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5

Boční stěna
[m]
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

DŮLEŽITÉ: Plochy v blízkosti infrazářičů musí být vyrobeny
z materiálů „třídy 0“ (nevznětlivé a nehořlavé) a s protipožární
odolností rovnou nebo vyšší než REI 30.
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2.6 PŘIPOJENÍ K PLYNOVODU
Infrazářiče se dodávají nastavené na zvolený typ plynu. Proto se před
připojením ke zdroji plynu ujistěte, že používaný plyn odpovídá tomu, co je
uvedeno na štítku infrazářiče. Před zapojením k plynovodu zkontrolujte, že
potrubí je čisté a připojené v souladu s příslušnými platnými normami. Pro
každý infrazářič vestavte do potrubí uzavírací palivový kohout a infrazářič
připojte ke zdroji plynu pomocí pružné hadice ze schváleného typu oceli.
Před instalací zářiče zkontrolujte, zda místní podmínky sítě, typ
plynu a jeho tlak jsou kompatibilní s nastavením uvedeným na
sálavém infrazářiči.
Ujistěte se, že zařízení pracuje v podmínkách, pro které bylo nastaveno.

Série RIALTO:
Připojení plynu je 1/2”. Modely RIALTO jsou vybaveny multi-funkčními
sestavami, které se skládají z dvojitých elektroventilů, vybavených
stabilizátorem tlaku a automatikou pro kontrolu plamene.
Stabilizátor je dimenzován na maximální tlak 50 mbar. Důrazně
doporučujeme používat na vstupu maximální provozní tlak 50 mbar.
Těleso ventilu je vybaveno měřící přípojkou pro měření a kontrolu tlaku na
vstupu a výstupu.
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Proveďte připojení k plynovodu pomocí pružné nerezové ocelové hadice,
která splňuje požadavky UNI (obr. 3.5).
Tato práce musí být provedena odborníkem!

Plynový ventil s řídící
automatikou plamene

Obr. 2.5
Připojení k plynovodu

½” ocelová hadice

½” uzavírací kohout

POZNÁMKA: všechny dodávané infrazářiče se testují a kalibrují na správný
provozní tlak.

DŮLEŽITÉ: přívodní plynové potrubí musí být umístěno ve vzdálenosti
alespoň 1 m od prostoru, kam jsou vypouštěny produkty spalování
infrazářiče, a nesmí být vystaveno přímému sálání od infrazářiče.

DŮLEŽITÉ: multifunkční jednotka je obvykle dodávána v odpojeném
stavu od infrazářiče. Jakmile vybalíte zařízení z obalu, řiďte se
pokyny pro instalaci jednotky.
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2.7 POKYNY PRO MONTÁŽ VENTILU
„SIT“ (POUZE PRO MODELY S MULTIFUNKČNÍ AUTOMATIKOU)
Při sestavování jednotky „plynový elektroventil – řídící automatika plamene“
se řiďte následujícími pokyny.
UPOZORNĚNÍ: Montáž musí provádět pouze kvalifikovaný technik.
Tato práce musí být také provedena před připojením zařízení ke
zdroji elektrického proudu a k plynovodu.
POSTUP MONTÁŽE:
Vyjměte řídící automatiku a infrazářič z obalu (pro likvidaci obalu viz pokyny
uvedené v tomto návodu).
POZOR: Nevytahujte z obalu
za přípojku s držákem trysky.

infrazářič

za

plynový

ventil

ani

•

Připevněte ventil k držáku trysky pomocí převlečné matice. Poté utáhněte
převlečnou matici pomocí dvou klíčů tak, abyste nenamáhali ostatní
komponenty.

•

Připojte kabel uzemnění (žlutozelený vodič) k připravené svorce
(označena příslušným symbolem) na čelním krytu zářiče. Utáhněte matici
klíčem CH10.

•

Připojte koncovky elektrod (vzhledem k vlastnostem systému FASTON je
připojení jednoznačné).

•

V případě nutnosti chraňte koncovky připojení silikonovou čepičkou
dodávanou s infrazářičem.

Při připojování k elektrické síti a ke zdroji plynu se řiďte pokyny uvedenými
v této příručce.

Obr. 2.6
Kontrola před
spuštěním

DŮLEŽITÉ: po montáži zářiče prověřte výstupní kontrolou utěsnění
plynové přípojky ve formě ocelové hadičky a zkontrolujte, že těsní.
Připojení zemnícího
kabelu k ventilu šroubem
a maticí M4

Kontrola těsnosti
plynu

Uzemnění infrazářiče
info@4heat.cz
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2.8 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

(POUZE PRO MODELY S MULTIFUNKČNÍ AUTOMATIKOU)

Infrazářič musí být napájen napětím 230V/50Hz. Automatika pro řízení
plamene vestavěná na plynovém ventilu je vybavena spojením zásuvka-vidlice
s bezpečnostním háčkem (obr. 2.6). Do obvodu před infrazářičem zařaďte
dvoupólový vypínač pro zapínání a vypínání, aby jednotka mohla být odpojena
od elektrické sítě. Při sestavování elektrického obvodu použijte tuto příručku
nebo se řiďte informacemi na identifikačním štítku jednotky.
V každém případě použijte kabel s průřezem vodiče minimálně 3x1,5 mm2.
Schémata elektrického zapojení jsou uvedena na následujících stranách tohoto
manuálu (obr. 2.8, 2.9 a 2.10). Dodávaná kabeláž se vyznačuje vícepólovým
kabelem odolným proti vysoké teplotě (kabel s izolací ze silikonové směsi),
který vydrží teploty až do maxima 230°C. V případě, že bude nutná výměna
kabeláže, je kabel k dispozici pouze v našich autorizovaných servisních
centrech.
Pro připojení elektrického obvodu odpojte zásuvku a odšroubujte její kryt.
Připojte 3-pólový kabel podle označení na koncovkách zásuvky, a to:
L1: fázový vodič;

N: nulový vodič;

:

zemnicí vodič

DŮLEŽITÉ: pro správnou funkci infrazářiče je nezbytně nutné dodržet
polaritu fáze/nula uvedené sítě, jak je uvedeno na konektoru
napájení.
Pro řádný chod zářiče a rovněž pro bezpečnost uživatele je nutné, aby byl
napájecí obvod vybaven účinným uzemněním, a to podle platných předpisů.
Za žádných okolností nepoužívejte k uzemnění infrazářiče trubky plynového
vedení.
V případě, že bude nutné vyměnit zemnící kabel, musí být nový kabel
alespoň o 2 centimetry delší než ostatní kabely.

Obr. 2.7a

Místo pro seřízení tlaku
na trysce a konektor
zapojení pro všechny
modely

Tato práce musí být provedena kvalifikovaným technikem autorizovaným
firmou 4heat s.r.o.!
Regulační šroub pro
nastavení max. tlaku na
trysce. Použijte klíč 10.

Konektor pro
elektrické připojení
s bezpečnostním
klipsem
info@4heat.cz
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Obr 2. 7b
Měření tlaku na trysce

Tepelný ochranný plech

Bod měření tlaku na trysce.
Chcete-li provést měření,
povolte šroub.
Obr 2.7c
Měření přívodního tlaku

Bod měření tlaku na trysce.
Chcete-li provést měření, povolte
šroub.
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Obr. 2.8
Schéma zapojení kabeláže
pro jednotlivé infrazářiče
s ventilem a řídící automatikou SIT

AUTOMATIKA PRO KONTROLU PLAMENE

ŽLUTO-ZELENÝ
+ FASTON

FASTON s očkem

ŽLUTO-ZELENÝ
+ FASTON

MODRÝ
+ FASTON

HNĚDÝ
+ FASTON

pouze pro
dvoufázi
TEPELNÁ IZOLACE
A KABEL 5x1

6-PÓLOVÝ KONEKTOR
6-PÓLOVÁ ZÁSUVKA SAMICE

DVOJSTUPŇOVÝ
KONTAKT SEPNUTÝ NA
S3 ZAVŘENÝ = VYSOKÝ
STUPEŇ
KONTAKT SEPNUTÝ NA
S3 OTEVŘENÝ = NÍZKÝ
STUPEŇ
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Obr 2.9
Schéma el. zapojení kabelů
infrazářiče s řídící automatikou
a plynovým ventilem SIT.

TW: 1,5 s TS: 30s
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ELEKTRICKÁ INSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA PODLE
PLATNÝCH NÁRODNÍCH NEBO EVROPSKÝCH NOREM.

V TOMTO OKAMŽIKU JE INSTALACE
INFRAZÁŘIČE HOTOVÁ!
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3. SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU, OBSLUHA A ÚDRŽBA
Spuštění, instalace a veškeré úpravy nebo údržba plynového systému, ať je
umístěný uvnitř budovy nebo venku, musí být prováděn firmou, která je
zaškolena a autorizována společností 4heat s.r.o.
Montážní firma musí informovat kompetentní úřady a dodavatele plynu o
započetí prací.
Montážní firma musí rovněž vydat osvědčení o shodě a prohlášení o použitém
materiálu (dle platných předpisů).

3.1 SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU
Spuštění systému se provádí dle následujících bodů:
•

Od místního dodavatele plynu si vyžádejte následující informace:
o typ plynu
o výhřevnost v kWh/m3
o maximální obsah CO2 ve zplodinách
o tlak plynu

•
•

zkontrolujte, že plynové potrubí je utěsněno a správně nadimenzováno;
zkontrolujte, že tlak dodávaného paliva a typ plynu odpovídají tomu, co je
uvedeno na identifikačním štítku infrazářiče, viz tabulku 3.1.;
ověřte správné sestavení multifunkční sestavy plynového ventilu/řídící
automatiky plamene (pouze u modelů vybavených tímto zařízením);
zkontrolujte, zda byla elektrická síť správně nadimenzována, zda byla
dodržena polarita fázového/nulového vodiče a zda je zapojen
uzemňovací kabel;
zkontrolujte, že jsou správně upevněny konzoly infrazářičů a že šrouby
jsou dobře utaženy.
Vyplňte kontrolní technickou zprávu, jak předepisuje norma UNI 10738.

•
•
•
•
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Sálavé infrazářiče NEON jsou výrobcem předem nastaveny na výkon
požadovaný zákazníkem a ten je uveden na výrobním štítku. Tato
kalibrace se provádí během výrobního procesu tlakem plynu nastaveným
přesně na 20 mbar před ventilem pro hořáky na metan a na 37 mbar pro
hořáky na LPG. Proto sálavé infrazářiče NEON v okamžiku instalace
nevyžadují žádnou jinou kalibraci. Nicméně připomínáme povinnost, že
úkony nutné pro spuštění, vyplňování záznamů o zařízení, řádnou a
mimořádnou údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný a autorizovaný
pracovník, jehož znalosti a technická způsobilost odpovídají požadavkům
platných předpisů.
Po ukončení instalace zařízení je povinné vydat doklad o odborně
provedené práci.
Vizuálně zkontrolujte složení a upevnění infrazářiče, elektrické připojení a
těsnost plynového připojení.
Zkontrolujte verzi infrazářiče (metan/LPG) a výkon uvedený na
identifikačním štítku infrazářiče (viz obr. 2.1.).
Seřízení infrazářiče se provádí ve výrobě na základě požadovaného
modelu a typu plynu.
V každém případě se doporučuje zkontrolovat nastavení před uvedením
do provozu. V tabulce 3.1 jsou uvedeny přibližné hodnoty kalibrace pro
každý model a pro každý typ plynu.
Pokud bude nezbytné vyměnit trysku, řiďte se částí 3.4.1 této příručky
(Údržba – výměna trysky).
Zkontrolujte, že nulový vodič má stejný potenciál, jaký je použit
v případném rozváděči.
Zkontrolujte kabeláž mezi infrazářičem a rozváděčem. Nesprávná kabeláž
může ohrozit funkčnost automatiky pro kontrolu plamene.
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Tab. 3.1 Hodnoty nastavení infrazářičů NEON
Modely

RIALTO

Typ
Počet destiček

7/4

10/6

18/10 22/12

29/16

4

6

10

12

16

Jmenovitý příkon Hs

kW

8,1

12,1

19,0

22,7

30,1

Jmenovitý příkon Hi

kW

7,3

10,9

17,1

20,4

27,1

Ø Trysky

mm

2,1

2,4

3,1

3,5

3,8

Dynam. tlak v síti

mbar

20

20

20

20

20

Tlak na trysce

mbar

17

17

17

17

17

Spotřeba

m3/h

0,77

1,15

1,81

2,16

2,87

Ø Trysky

mm

1,4

1,6

2,1

2,3

2,6

Dynam. tlak před
G30/G31

mbar

29/37

29/37

29/37

29/37

29/37

Tlak na trysce G30

mbar

27,7

27,7

27,7

27,7

27,7

Spotřeba G30

kg/h

0,59

0,89

1,39

1,66

2,2

Tlak na trysce G31

mbar

35,7

35,7

35,7

35,7

35,7

Spotřeba G31

kg/h

0,58

0,86

1,35

1,62

2,14

Metan G20

Palivo:

Butan G30 / Propan G31 (LPG)

Palivo:
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3.2 SEŘÍZENÍ TLAKU PLYNU
Seřízení provozního tlaku pro modely RIALTO s řídící automatikou
plamene SIT
•

Seřiďte rychlost otevírání ventilu pomocí regulačního šroubu (červený
šroub) tak, že nastavíte šipku na 11 hodin.

•

Odšroubujte šroub na místě pro kontrolu tlaku (P.Out) před tryskou a
připojte vodní nebo digitální manometr;

•

Odstraňte krytku, která chrání přístup k regulačnímu šroubu (Reg)
tlakového regulátoru, a otáčejte jím, j a k j e v i d ě t n a o b r . 3 . 1 ,
dokud nedosáhnete tlaku uvedeného na identifikačním štítku;

•

Odpojte manometr a uzavřete šroub na výstupu tlaku (P.Out);

•

Namontujte zpět krytku regulátoru (Reg) a zajistěte vhodnou plombou;

•

Připojením manometru k měřicímu bodu označenému (P.In) je možné
změřit vstupní tlak ventilu (viz tabulku 3.1)

Uvedení infrazářiče mimo provoz se provádí jeho odpojením od
elektrické energie!

Obr. 3.1
Seřízení tlaku na
ventilu SIT

Červený šroub pro
regulaci min. tlaku
(pouze u dvoustupňové verze)

Regulační
matice

Ochranná
krytka
Matice pro
regulaci
max. tlaku

P. Out

P. In
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POSTUP PŘI NASTAVENÍ
Jednostupňová verze se nastavuje na tlak uvedený ve sloupci „Tlak na
trysce“, a to pouze pomocí regulační matice maximálního tlaku na hořáku.
Pozor:
U jednostupňového provedení doporučujeme NEPOUŽÍVAT plastový šroub,
který je určený pro regulaci minimálního tlaku na hořáku, neboť se tím
změní i výstupní tlak!
Pro správné seřízení tlaku u jednostupňového provedení doporučujeme
provést následující postup:


Jeden manometr připojte k bodu měření vstupního tlaku a jeden
manometr k bodu měření výstupního tlaku.



Sejměte ochranný klobouček



Otáčejte maticí pro seřízení maximálního tlaku (klíčem č. 10), dokud
nedosáhnete tlaku uvedeného ve sloupci „Tlak na trysce“ ve výše
uvedené tabulce 3.1.

Věnujte pozornost použitému typu paliva.

Obr. 3.1a Regulace

Ochranný
klobouček

tlaku u
jednostupňové verze

Regulační
matice
maximálního
tlaku hořáku
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Dvoustupňová verze
Dvoustupňová verze vyžaduje použití speciálního kabelu s integrovaným
usměrňovacím obvodem a stupněm krytí IP40
Obr. 3.1b
Kabel s usměrňovačem pro
dvojstupňovou verzi

Dále dvojstupňová verze vyžaduje i dvojí nastavení.
Seřízení maximálního tlaku na trysce (High-Level) a seřízení minimálního tlaku na
trysce (Low-level).
Pro správné seřízení tlaku u dvojstupňového provedení doporučujeme provést
následující postup:
>

Jeden manometr připojte k bodu měření vstupního tlaku a jeden manometr k
bodu měření výstupního tlaku.

>

Sejměte ochranný klobouček.

>

Ujistěte se, že modulační cívka je napájena.

>

Otáčejte maticí pro seřízení maximálního tlaku (klíčem č. 10), dokud nedosáhnete
tlaku uvedeného ve sloupci „Tlak na trysce“ ve výše uvedené tabulce 3.1.
Věnujte pozornost použitému typu paliva.

Figura 3.1c
Regulace tlaků
u dvojstupňové verze

Ochranný
klobouček

Regulační
matice
maximálního
tlaku hořáku

Plastový šroub pro seřízení
minimálního tlaku u hořáku
Seřizovat pouze
v případě
dvojstupňového hořáku

> Plochým šroubovákem seřiďte minimální tlak pro nízký stupeň podle údajů ve
sloupci „tlak na trysce“ ve výše uvedené tabulce 3.1.
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3.3 POPIS FUNKCE INFRAZÁŘIČŮ
Modely:
RIALTO 7/4 - RIALTO 10/6 -RIALTO 18/10 - RIALTO 22/12- RIALTO 29/16
Infrazářiče série CULTO a RIALTO v automatickém provedení jsou vybaveny
zážehovým a pojistným zařízením s ionizací plamene, instalovaným na plynovém
elektroventilu o napětí 230V/50Hz. Spouštěníí těchto infrazářičů se provádí pomocí
dvoupólového spínače umístěného na ovládacím panelu. Obvod se aktivuje
napájením řídící automatiky plamene.
Při napájení zapalovací elektrody začíná jiskření a současně se otevírá plynový
elektroventil. Výboje generované zapalovací elektrodou ustávají ve chvíli, kdy
snímací elektroda ucítí přítomnost plamene.
V případě, že nedojde k zažehnutí plamene, zablokuje se po 20 sekundách
automatika pro kontrolu plamene. Pro odjištění zařízení pro kontrolu plamene je
třeba přerušit napájení pomocí bipolárního vypínače a vyčkat po dobu minimálně
20 sekund. Po uplynutí této doby lze postup nastartování zopakovat. Pokud se
infrazářič stále zablokovává, řiďte se pokyny v části „Údržba“ této příručky.
Jednotka se uvádí mimo provoz odpojením od zdroje napájení.

DŮLEŽITÉ: u druhého typu zařízení (bod 2) je důležité věnovat pozornost
následujícím informacím!
Obr. 4.4

2

2

1

1

UPOZORNĚNÍ: Před zahájením instalace je třeba definovat orientaci
infrazářiče tak, aby zapalovací elektroda (1) byla vždy na stejné
vodorovné úrovni nebo níže než snímací elektroda (2) plamene.
UPOZORNĚNÍ: nedodržení výše uvedeného pravidla může způsobit
zablokování infrazářiče vlivem nesprávného zážehu hořáků.
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3.4. ÚDRŽBA INFRAZÁŘIČŮ NEON

Infrazářiče NEON obvykle nevyžadují žádnou speciální údržbu. Nicméně
několik jednoduchých úkonů pomůže zajistit jejich lepší účinnost a delší
životnost. Pokud je jednotka instalována v prašném prostředí, doporučuje se
po určité době vyčistit hořáky profouknutím stlačeným vzduchem o nízkém
tlaku. Pokud je infrazářič právě v provozu, vypněte jej a vyčkejte, až se
zchladí, než začnete čištění provádět. Hořáky je vhodné vyčistit alespoň
jednou za rok před topnou sezonou, zkontrolovat všechna připojení elektřiny
a plynu a provést celkovou kontrolu všech komponentů infrazářiče.
UPOZORNĚNÍ: Tento druh práce musí být proveden autorizovaným
technikem.
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Veškeré práce prováděné během záruční doby musí být prováděny pod
dohledem autorizované osoby.
Provádění jakéhokoliv druhu prací na systému během záruční doby
bez předchozího upozornění výrobce bude důvodem pro ukončení
záruky.
PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÉKOLIV ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE SE UJISTĚTE, ŽE
BYL ODPOJEN PŘÍVOD PLYNU A ELEKTRICKÉHO PROUDU!!

3.4.1 VÝMĚNA TRYSKY
Pokud by bylo potřeba změnit dodávaný plyn, na který byl infrazářič
nastaven, pak je nezbytné požádat společnost 4heat s.r.o. o zaslání
příslušné sady pro přestavbu a přitom uvést model infrazářiče, výrobní číslo a
nový typ plynu. Výměnu musí provést autorizovaný pracovník v souladu
s platnými předpisy.

Obr. 3.5
Výměna trysky

•

Odpojte napájení jednotky vypnutím hlavního vypínače a uzavřete
uzavírací kohout paliva (1);

•

Pokud je to nutné, odšroubujte také pružnou hadici od ventilu (2);

•

Odšroubujte tři upevňovací šrouby (3) od držáku zařízení pro vstřikování
plynu (4), abyste jej mohli oddělit od infrazářiče;

•

Za použití klíče o velikosti 13 odšroubujte trysku (4);

•

Namontujte novou trysku vhodnou pro daný typ plynu, který bude
používán, a utáhněte stejným klíčem jako v předchozím kroku;

•

Smontujte blok ventilu do původního stavu postupem provedeným v
opačném pořadí.
3

1

2

4
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POZOR!!
Po každém novém seřízení musí být veškeré regulační prvky (šrouby
pro seřízení tlaku plynu na bloku ventilu) zaplombovány.
Po změně typu plynu je třeba nalepit nový štítek, který je dodáván
v sadě pro přestavbu. Tento štítek vydává výlučně výrobce.

info@4heat.cz

 NEON: TECHNICKÝ MANUÁL

www.4heat.cz

Světlé infrazářiče
3.4.2 VÝMĚNA KERAMICKÝCH DESTIČEK
•

Odpojte přívod elektrického proudu do jednotky vypnutím hlavního
vypínače a uzavřete kohout pro přívod paliva;

•

Pomocí kleští sejměte upínací svorky (1) a odstraňte profily (2), které drží
poškozenou keramickou destičku;

•

Demontujte poškozenou destičku (3);

•

Očistěte místo uložení, aby nová katalytická destička správně dosedla.

POZOR:
Mezi uložením a keramickými destičkami musí být ploché těsnění (4)
odolné vůči vysokým teplotám.
Ve většině případů se toto ploché těsnění při demontáži staré destičky
zničí a je třeba ho VYMĚNIT. Utěsnění nové destičky musí být
bezpodmínečně obnoveno novým těsněním (4).
• Smontujte sestavu do původního stavu postupem provedeným v opačným
pořadím.

Opěrné profily
keramických destiček (2)
Obr. 3.6
Výměna keramických
destiček

Poškozená destička (3)

Těsnění (4)
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3.4.3 ODSTRAŇOVÁNÍ PŘÍPADNÝCH ZÁVAD
Následující body jsou návodem na odstraňování případných závad, které se
mohou vyskytnout během spouštění a údržby infrazářiče NEON.
Pro další informace a provádění řádné/mimořádné údržby se prosím obracejte
na odborného, kvalifikovaného technika nebo kontaktujte servisní středisko
výrobce.
POZOR: Před započetím jakékoliv údržby se ujistěte, že byl zastaven přívod
plynu a elektřiny a že jednotka není horká.

INFRAZÁŘIČ NELZE SPUSTIT

Přerušený elektrický obvod!
•
Prověřte zkoušečkou přítomnost napětí (230 V na svorkách L1 – N)
Možné příčiny:
•
Vadná pojistka napájení před hořákem.
•
Termostat prostředí nespíná (kontakt zůstává rozepnutý).
•
Termostat prostředí pracuje v automatickém režimu a nebyl správně
naprogramován.
•
Termostat prostředí neměří teplotu (snímač není připojen nebo je vadný).
•
Rozdíl mezi teplotou prostředí a nastavenou teplotou není dostatečně
velký pro aktivaci provozu (naprogramovaná ∆T je příliš velká).
•
Řídící automatika plamene je vadná.
•
Proveďte elektrickou kontrolu sestavy ventilu (cívky).
Nedostatečný prostor mezi zapalovací elektrodou a zemnicí elektrodou.
•
Vyjměte elektrodu a zvětšete vzdálenost mezi ní a zemnicí elektrodou

INFRAZÁŘIČ SE ZAŽEHNE, ALE ZAPALOVACÍ ELEKTRODA STÁLE
JISKŘÍ, TAKŽE SE ZABLOKUJE AUTOMATIKA PRO KONTROLU
PLAMENE
Měřící elektroda je příliš vzdálená od sálavého povrchu
•
•
•
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HOŘÁK (POVRCH KERAMICKÝCH DESTIČEK) SE ZAPALUJE POUZE
ČÁSTEČNĚ

Nedostatečný přívod plynu
Zkontrolujte, že plyn má dostatečný průtok (sečtěte všechny spotřebiče
připojené k plynové síti).
Zkontrolujte dynamický tlak plynu (minimální tlaky jsou uvedeny v této
příručce a na identifikačním štítku infrazářiče)
Typ plynu:
Metan
Požadovaný tlak sítě (dynamický):

G20 → 20 mbar

Typ plynu:
LPG
Požadovaný tlak sítě (dynamický):

G31 → 37 mbar

Typ plynu:
Butan
Požadovaný tlak sítě (dynamický):

G30 → 29 mbar

V HOŘÁKU (POVRCH KERAMICKÝCH DESTIČEK) DOCHÁZÍ KE ZPĚTNÉMU
ŠLEHNUTÍ PLAMENE

Vstupní tlak plynu je příliš vysoký
Zkontrolujte, zda je tlak plynu správný (viz příručku nebo štítek s údaji)

Hořák nebo keramické destičky jsou špinavé
Jakmile hořák zchladne, profoukněte keramické destičky nízkotlakým proudem
vzduchu, čímž pročistíte mikroskopické otvory. Poté vyčistěte i vnitřek hořáku.
Prověřte, že tlak plynu je správný (viz příručku nebo štítek s údaji)

Keramické destičky jsou popraskané
Proveďte výměnu destiček
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ZAPALOVACÍ ELEKTRODA NEJISKŘÍ A HOŘÁK SE ZABLOKOVÁVÁ

Nesprávná vzdálenost mezi koncem elektrody a uzemněním
Nastavte vzdálenost mezi zemí a elektrodou tak, aby byla asi 3-4 mm.

Závadné elektrické vedení
Zkontrolujte zapojení mezi řídící automatikou plamene a elektrodou.
Z důvodu poškození keramické
elektrody, ale v místě poškození.

izolace

nedochází

k jiskření

na

konci

Vyměňte elektrodu.

ELEKTROVENTIL OTEVÍRÁ, ALE INFRAZÁŘIČ SE NEZAPÁLÍ
AUTOMATIKA PRO KONTROLU PLAMENE SE ZABLOKUJE

A

Zavzdušnění plynového potrubí
Odvzdušněte plynové potrubí a potom zopakujte zážeh. Mezi jednotlivými
pokusy o zapálení počkejte alespoň 20 sekund, aby nedocházelo k hromadění
plynu uvnitř směšovací komory.

Plyn neproudí
Prověřte, že všechny uzavírací kohouty plynu jsou OTEVŘENÉ. Zkontrolujte
přívod dodávky plynu. (Láhev s LPG a redukční ventil).
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ELEKTROVENTIL OTEVÍRÁ, ALE INFRAZÁŘIČ SE
ZAŘÍZENÍ PRO KONTROLU PLAMENE SE ZABLOKUJE

NEZAŽEHNE

A

Blok ventilů nepřepíná
• Zkontrolujte odporovou vodivost cívek.
Pomocí měřiče zkontrolujte kontinuitu vinutí cívek podle následujících údajů:
Cívka EV1 = 880 Q ±10%
Cívka EV2 = 6,7 kQ ±10%
Modulační cívka = 19,0 kQ ±10%

Cívky plynového ventilu SIT 843 Sigma
Další možné závady:
- Vadné zařízení pro kontrolu plamene
- Vadná jednotka ventilů

3.4.4 ÚPRAVY NUTNÉ PŘI ZMĚNĚ TYPU PLYNU
Při změně typu plynu sálavého infrazářiče NEON je nezbytné se řídit níže
uvedenými pokyny.

Vyměňované díly: tryska
Vyměňte ji (viz kapitola 3.4.1.) na základě požadovaného instalovaného
výkonu uvedeného v tabulkách 3.1 a 3.2.
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Seřízení
Seřiďte stroj regulací tlaku na trysce na základě instalovaného výkonu a podle
pokynů uvedených v této příručce (viz tabulky 3.1 a 3.2)

POZOR!!
Po každém novém seřízení musí být veškeré regulační prvky (šrouby
pro seřízení tlaku plynu na sestavě ventilu) zaplombovány.
Po změně typu plynu je třeba nalepit nový štítek dodávaný v sadě pro
přestavbu. Tento štítek vydává výlučně výrobce.

3.4.5 ROČNÍ PROHLÍDKA
Světlé infrazářiče jsou zařízení typu A. Vzhledem k absenci kouřovodu pro
odvod spalin není možné provádět analýzu produktů spalování a měření
účinnosti spalování.
U příležitosti výroční prohlídky, jak předepisují normy, se proto doporučuje
provést i funkční technickou zkoušku zařízení a kontrolu nastavení tlaku plynu
na trysce (viz tabulky 3.1 a 3.2 v této příručce), vše zaznamenat do záznamů
o stroji a případně uvést nemožnost provedení rozboru produktů spalování a
měření účinnosti na základě typu zařízení.

POZOR

Infrazářič vypouští produkty spalování do prostředí, v němž je instalován
(zařízení typu A). Je proto nutné zajistit větrání místnosti, kde je
infrazářič nainstalován, pomocí vhodných otvorů (viz kap. 2.3.1 tohoto
manuálu) pro přívod vzduchu na obvodových zdech anebo instalaci systému
nuceného větrání, jak je stanoveno v normě EN 13410:2003.
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3.5 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ZÁRUKY
1 Dovozce
poskytuje
záruku
na
infrazářiče
NEON
instalované
autorizovanou firmou po dobu 24 (dvacet čtyři) měsíců od data prvního
zažehnutí a vyplnění formuláře o prvním spuštění.
Platnost záruky je podmíněna prováděním roční prohlídky autorizovaným
servisním střediskem a následně vyplněním formuláře o roční prohlídce.
2 Záruční lhůta nezahrnuje materiál dodaný třetími stranami. Na tento
materiál se vztahuje záruka poskytnutá příslušným dodavatelem.
3 Záruka spočívá výhradně v bezplatném dodání těch dílů, které vykazují
vady výroby nebo řemeslného zpracování.
4 Záruka okamžitě zaniká, jestliže bylo do systému neodborně zasahováno,
byl demontován nebo upraven bez předcházející autorizace dovozcem.
Kromě toho zaniká záruka také v případě neuhrazení příslušné faktury do
termínu splatnosti.
5 Záruka nepokrývá problémy způsobené nedbalostí, nesprávnou kalibrací,
špatným zacházením nebo nepředvídanými událostmi, které se nedají
přičítat špatnému zpracování nebo závadnému materiálu. Záruka se také
nevztahuje na problémy vzniklé demontáží nebo úpravami bez
předcházející autorizace dovozcem.
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3.6 NAKLÁDÁNÍ S OBALY, SKLADOVÁNÍ, LIKVIDACE
NAKLÁDÁNÍ S OBALY
Obaly, ve kterých jsou dodávány infrazářiče NEON, splňují normy a mohou být
zlikvidovány v souladu s platnými právními předpisy.
Obaly se skládají z následujících materiálů: lepenka, pěnový polystyren, nylon.
SKLADOVÁNÍ
Pokud bude nezbytné skladovat infrazářič po delší dobu, pak doporučujeme
provést následující úkony:
•

Odpojte jednotku od elektrické sítě

•

Uzavřete kulový ventil pro dodávku plynu

•

Odpojte jednotku od sítě dodávky plynu

•

Demontujte jednotku a uskladněte infrazářič na suchém místě chráněném
proti prachu.

LIKVIDACE
Pokud se rozhodnete jednotku již nepoužívat, pak se doporučuje:
•

Demontujte veškeré elektrické díly a zlikvidujte je podle platných předpisů.

•

Reflektory z nerezové oceli odvezte do specializovaných sběrných center.

•

Také keramické destičky odevzdejte do specializovaného sběrného centra.

•

Zbývající materiál může být zlikvidován jako železný odpad ve vhodném
sběrném středisku.

Veškeré výše uvedené operace musí provádět kvalifikovaní technici.
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tel.: +420 739 456 902 / +420 513 035 275
Servis a technické poradenství
tel.: +420 733 640 222
Vysočina, Zlínský, Jihomoravský a Jihočeský kraj
tel.: +420 730 891 891
Praha, Středočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj

4heat s.r.o.

Ječná 1321/29a, 621 00 Brno
Česká republika
tel.: +420 513 035 275
fax: +420 246 013 254
e-mail: info@4heat.cz
www.4heat.cz

tel.: +420 734 256 724
Královehradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský kraj
tel.: +421 948 506 833
Obchodní zastoupení pro Slovenskou republiku
tel.: +420 777 777 224
Výměníky a VZT jednotky
tel.: +420 776 186 783
Výměníky, projekty na vytápění a VZT v ČR, SR a EU

www.4heat.cz
V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte na výše uvedených kontaktech.
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