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1. UPOZORNĚNÍ 

Než stroj nainstalujete a začnete ho používat, 

pozorně si přečtěte tyto instrukce, řiďte se všemi 

upozorněními ohledně montáže a elektrického 

zapojení a uchovejte tuto příručku společně 

s přístrojem pro budoucí účely. 

Zařízení musí být zlikvidováno v souladu s místními 

předpisy ohledně sběru elektrických a 

elektronických zařízení. 

Elektrický obvod musí zapojit kvalifikovaný 

pracovník s povolením odpovídajícím zákonům a 

předpisům v zemi instalace. 

Pro zapojení s uživatelským rozhraním se 

doporučuje použít stíněný kroucený kabel dvojlinku 

se dvěma páry vodičů o minimálním průřezu 0,5 

mm2.  

Jeden pár bude sloužit pro napájení uživatelského 

rozhraní (12Vac), druhý pár pro přenos dat 

(CANbus). 

Ujistěte se, že pracovní podmínky (provozní teplota, 

vlhkost atd.) odpovídají rozsahům uvedeným 

v technických údajích. 

Zařízení neinstalujte do blízkosti zdrojů tepla 

(odpory, rozvody horké vody atd.), silného 

magnetického pole (velké difuzéry atd.), do míst 

vystavených přímému slunečnímu záření, dešti, 

velké prašnosti, vibracím nebo mechanickým 

otřesům. 

Při práci se svorkovnicemi nepoužívejte elektrické a 

magnetické šroubováky. 

Podle bezpečnostních předpisů musí být ochrana 

proti případným kontaktům s elektrickými části 

systému zajištěna správnou instalací – všechny části 

zajišťující ochranu musí být připevněny tak, aby je 

nebylo možné demontovat bez použití nějakého 

nástroje. 

Pokud bylo zařízení přeneseno z chladu do tepla, 

mohla by vlhkost uvnitř zkondenzovat. Proto asi 

hodinu počkejte, než zapnete napájení. 

Ujistěte se, že napájecí napětí, frekvence i provozní 

elektrický výkon terminálu odpovídají hodnotám 

lokálního napájení. 

Před jakýmkoliv zásahem údržby napájení odpojte. 

V případě jakýchkoliv dalších informací o zařízení se 

obraťte na společnost 4heat s.r.o. 

2. CHARAKTERISTIKA 

Kompaktní a designový 

EURAD SPACE byl vyvinut tak, aby se hodil 

do prostředí barů a restaurací, takže je pro něj 

charakteristický kompaktní tvar a rafinovaný design 

jeho spodní části se sítí umístěnou tak, aby skryla 

trubkové zářiče. Tento systém umožňuje elegantně 

a diskrétně vyhřívat jakékoliv prostředí. 

Dvojitý reflektor 

Vybavit EURAD SPACE dvojitým reflektorem, a tedy 

i dalším vnějším krytem, znamenalo značně zvýšit 

sálavou účinnost tohoto zařízení, které tak dokáže 

zajistit optimální teplotní komfort prostředí i přes 

své malé rozměry, kterými se vyznačuje.  

Snadno dostupný systém 

Tlakový hořák je vybaven ventilátorem, který vhání 

vzduch do potrubí. Jeho kompaktní rozměry 

zaručují jednoduchá přístup k zařízení pro účely 

jakékoliv údržby. 

Barevné a osobní provedení 

EURAD SPACE vznikl ve dvou standardních 

barevných provedeních (RAL 3009 a RAL 7016), ale 

vzhledem k jeho estetické a designové funkci 

(samozřejmě kromě primární funkce vytápění), je 

možné objednat i jiná barevná provedení. Lze tedy 

dosáhnout osobního provedení, které dává 

možnost sladit vytápění s interiérem. 

Boční krytky 

Čelní stěny zařízení jsou uzavřeny krytkami, které 

zabraňují průchodu vzduchu trubicemi, a tedy 



 

 

i úniku tepla směrem vzhůru. Díky tomu je celková 

sálavá účinnost systému ještě vyšší. 

 

2.1 VÝHODY SÁLAVÝCH MODULU 

EURAD SPACE 

Při stejné úrovni komfortu nabízí topný systém 

EURAD SPACE mnohé výhody oproti konvekčnímu 

zařízení: 

Vyšší komfort při nižší teplotě vzduchu 

Jako všechny sálavé systémy, také EURAD SPACE 

zaručuje vyšší střední sálavou teplotu, a tedy i vyšší 

komfort prostředí při celkově nižší spotřebě. 

Žádný teplotní gradient, a tedy menší ztráty. 

V prostorách vytápěných trubkovými zářiči EURAD 

SPACE dochází k minimální stratifikaci vzduchu, což 

značně snižuje tepelné zatížení potřebné k vytápění 

prostředí. V prostředí vyhřívaném běžným 

systémem vede stratifikace vzduchu k tomu, že se 

horký vzduch hromadí v horní části místnosti, čímž 

dochází ke značným ztrátám. 

Malá tepelná setrvačnost 

Trubkový zářič EURAD SPACE má malou tepelnou 

setrvačnost, což umožňuje rychlé vyhřátí prostředí, 

a tím i kratší dobu provozu oproti konvekčnímu 

systému. 

Možnost vytápění po částech 

Je možné vytápět jen některé části bez nutnosti 

vytápět prostor v celé jeho rozloze. 

Úspora paliva a šetrnost k životnímu prostředí 

Hlavní předností sálavého vytápění je lepší účinnost 

oproti ostatním systémům o stejném výkonu a 

zřetelná úspora paliva, obojí zásluhou: 

• menších ztrát v důsledku nižší teploty vzduchu; 

• menších ztrát díky menší tepelné stratifikaci; 

• možnosti vytápění po částech, neboť zařízení lze 

zapnout jen tam, kde je potřeba; 

• kratší době provozu díky nízké tepelné 

setrvačnosti. 

Rychlost zahřátí na provozní teplotu i po delších 

odstávkách a velmi nízké náklady na údržbu už jen 

dokreslují obrázek o hospodárnosti provozu 

systému EURAD SPACE. 

  



 

 

2.2 KOMPONENTY SYSTÉMU EURAD SPACE 

 

  



 

 

Č. SOUČÁSTI KÓD POPIS KS 

1 SITRS1000500 HOŘÁK EURAD SPACE 5 METAN 1 

2 SETR28092390 TRUBIČKA S ROZŠÍŘENÝM KONCEM Ø80X 1.5X2390 4 

3 SITR28090100 KOLENO KOMPLET Ø80 ALUMINIZOVANÉ SPACE 1 

4 MSRV00302490 NÝT ALUM. LAKOVANÉ ROSSO SIENA 4X10 9 

5 SITR24242200 KRYT REFLEKTORU U KOLENA, LAKOVANÁ RS 1 

6 SITR24270111 REFLEKTOR U KOLENA ALUM. SPACE V2015 1 

7 SITR24210100 SPOJKA REFLEKTORU POZINK. SPACE 1 

8 SITRS1210060 NOSNÁ OPĚRA POZINK. SPACE 5 

9 SITR24270101 REFLEKTOR U HOŘÁKU ALUMIN. V2015 1 

10 SITR42270010 VÁLCOVANÝ PLECH Q16X12-1X1 ALUM. 3 

11 PCAC51180081 KOLENO NEREZ FF Ø80MM S TĚSNĚNÍM 1 

12 DTR0189001 TRUBKOVÁ SVORKA Ø 86 1 

13 SETR21210150 TŘMEN M8X259 FL23-23 „SPACE“ 6 

14 DVB0028001 MATICE M8 ŠESTIHRAN ZB UN 124032 24 

15 SETR21210200 LANKO POZINK. S KROUŽKEM L=250MM 8 

16 SITRS1000600 SPALOVACÍ KOMORA DESKOVÁ 1 

17 EUKV0111 ŠROUB M4,2X16 SAMOŘEZNÝ UNI8118 20 

18 MSRI04210411 NÝTEK SE ZÁVITEM PLUS 343.41 M4-11 POZINK. 14 

19 EUKV0123 ŠROUB M4X10 T.C.-C.R. ZB UN 17687 14 

20 MSVB3 8210620 ŠROUB M6X20 POZINK. KULATÁ HLAVA 3 

21 SITRS1000150 TURBULÁTOR Ø 70 L=1750 EURAD SPACE 2 

22 MSVB38640414 ŠROUB M4X14 T.C.IC POZINK. UN I 7687 1 

23 MSVB76640400 MATICE M4 ŠESTIHRAN POZINK. IS04161FD 1 

24 SITR24242100 KRYT REFLEKTORU, LAKOVANÁ RS STRANA 1 

25 SITR24242150 KRYT HOŘÁKU LAKOVANÝ RS SPACE 1 

26 SITR24242250 KRYTKA LAKOVANÁ RS SPACE 1 

27 SITR24242250 KRYTKA LAKOVANÁ RS SPACE 1 

28 SITR24242230 UZÁVĚR KOMÍNU SPACE PŘEDLAK.RS 1 

29 SITR21210010 ÚHELNÍK PRAVÝ POZINK. PRO KRYTKU SPACE 2 

30 SITR21210020 ÚHELNÍK LEVÝ POZINK. PRO KRYTKU SPACE 2 

31 MPEE00000120 KABELOVÁ PRŮCHODKA DI.12 DE .25,5 DF.19 1 

  



 

 

 

  



 

 

Č. ČÁSTI KÓD POPIS KS 

1 SUR00211100 VZDUCHOVÁ SKŘÍŇ Pozink. SPACE 1 

2 SURS1000052 KOMPLETNÍ DESKA HOŘÁKU NA METAN 1 

3 MPG N05000020 VENTILÁTOR EV200/120/E3000 1 

4 SURS1000100 JEDNOTKA VENTILU EURAD SPACE V.SIT 1 

5 SUR42002010 TĚLO HOŘÁKU komplet EURAD SPACE 1 

6 SUR42210500 PŘÍRUBA KOMPLETNÍ S VENTILÁTOREM pozink. 1 

7 PCAC03600xxO TRYSKA XXX 1 

8 SETR42600700 ZÁVIT. POUZDRO mosaz DE6MM DI0,7MM L15MM 1 

9 MCACO 0000430 DRŽÁK TĚSNĚNÍ PRO SONDU 1/8“ vnitřní Ø 4,3 1 

10 MSVB72110180 MATICE 1/8“ pro DRŽÁK TĚSNĚNÍ 1 

11 MPG UO0000150 PĚNOVÉ TĚSNĚNÍ ČERNÉ N 12 AD 1 

12 EUKV0111 ŠROUB M4,2X16 SAMOŘEZNÝ UNI8118 3 

13 MSRV04210614 NÝTEK SE ZÁVITEM PLUS 343.41 M6-14 pozink. 3 

14 MSRV00210308 NÝTEK POZINK. 3X8 4 

15 MSVB51646480 SAMOŘEZ.ŠROUB 4,8X13 PLOCHÁ HLAVA 8 

16 MPEE00000400 ROZDÍL. PRESOSTAT, REGUL. 0.3-4 MBAR 1 

17 MPEE09490050 JEDNOTKA ZAPALOVÁNÍ A SNÍMÁNÍ PLAMENE SU 1 

18 MPE EOO 330620 KONEKTOR 6P. samice 1 

19 MPEE00330610 KONEKTOR 6P. samec 1 

20 SUR42850275 TRUBKA SILIKON E 4X8L275 1 

21 MPE EOO002100 KONTROLKA ČERVENÁ NEON FM6.3 DIO FF 1 

22 MPE EOO005100 KONTROLKA ZELENÁ NEON FM6.3 DIO FF 1 

23 MSVB10660408 ŠROUB M4X8 T.C.E.L tmavý UNI5931 6 

24 SURS1210080 DRŽÁK PRESOSTATU 1 

25 MSRV32180040 OBJÍMKA M4 RF48 nerez 2 

26 SEEE06000010 UZEMNĚNÍ PRŮŘEZ 1.5MM2 L=200MM 1 

 

HOŘÁK 

Tělo hořáku je z nerez oceli, spalovací komora je 

oddělená a má konstantní kontrolu tlaku. Hořák je 

vybaven dvojitým ventilem, sériově spojeným se 

zařízením pro pomalý zážeh, elektronickým 

zapalováním s jiskrou, snímáním plamene a 

ionizací. Před hořákem je umístěn ventilátor 

zajišťující optimální stechiometrický poměr. 

POTRUBÍ 

Trubky mají průměr 80 mm a jsou vyrobeny 

z aluminizované oceli. Tepelně chemický proces, 



 

 

kterým trubky procházejí, se nazývá kalorizace a 

zaručuje jim vysokou sálavou schopnost po celou 

životnost systému. 

KOLENO 

Spojovací koleno 180° je vyrobeno ze stejného 

materiálu jako trubky. 

 

REFLEKTOR A KRYT KOLEKTORU 

Reflexní paraboly sálavých trubic EURAD SPACE 

jsou vyrobeny z hliníku vyleštěného do zrcadlového 

lesku o vysoké reflexní schopnosti. Zvláštní design 

profilu paraboly zaručuje správnou orientaci 

paprsků směrem k podlaze. Plechový kryt kolektoru 

tvoří další horní izolaci zabraňující únikům směrem 

vzhůru a zvyšující účinnost sálání směrem dolů. 

 

UZAVÍRACÍ KRYTY 

Uzavírací krytky EURAD SPACE uzavírají po stranách 

celý systém a fungují jednak jako boční víčka 

omezující konvekční ztráty, a jednak jako ochrana. 

RÁMY 

Rámy z aluminizované oceli jsou pevného typu a 

fungují jednak jako držáky sálavých trubic, jednak 

jako montážní závěsy. Pro instalaci se používá také 

dodávané lanko s očkem, které umožňuje 

odpovídající a snadné zavěšení. 

SYSTÉM REGULACE 

Regulace trubkových zářičů EURAD SPACE se 

provádí buď programovatelným 

chronotermostatem, jednoduchým ručním 

termostatem nebo speciálním dálkovým 

ovladačem – podle požadavků koncového 

zákazníka. Všechna tato řešení jsou k dispozici 

na objednávku jako příslušenství.  

Dálkové ovládání (na objednávku) umožňuje 

zapínat a vypínat trubkový zářič. 

Provedení s týdenním termostatem vyžaduje také 

snímač teploty prostředí. 

Pro podrobnější informace se obraťte 

na společnost 4heat s.r.o. 

  

Horní prostor s izolační funkcí 

Lanko s očkem 

Zavěšení lanka 

Třmen pro upevnění 

sálavých trubic 



 

 

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Trubkové zářiče EURAD SPACE se na základě 

platných norem a předpisů dělí na tyto typy 

přístrojů: 

B23, B23P, B53 

podle typů plynu: 

E 20mbar, E+ 20/25mbar, H 20;25mbar, 

L 25mbar, LL 20mbar, P 37;50mbar 

 

EURAD SPACE Technické charakteristiky 

Typ ventilátoru EV200/120/E3OCO 80W 

Elektrické napájení 230Vac / 50Hz 

Elektrický příkon (A) 0,6 

Doporučená pojistka (A) T 1,25 

Elektrický výkon (W) 105 

Max. teplota trubkového zářiče 470°C 

Plynová přípojka 1/2“ 

Spalinová přípojka Ø 80 mm 

Karta pro kontrolu plamene typ 579 412 Technické charakteristiky 

Elektrické napájení 230Vac / 50-60HZ 

Elektrický příkon (A) 0,05 

Elektrický výkon (VA) 12 

Bezpečnostní doba (sec) 5 

Doba úvodního čištění (sec) 10 

Zapalovací napětí (kV) 15 

Zapalovací frekvence (Hz) 25 

Minimální proud pro snímání plamene (μA) 0,9 

Minimální proud doporučený pro snímání plamene >2,7 

Provozní teplota (°C) -20°C - 60°C 

Pokusy o zažehnutí 1 

Reset dočasný 

Plynový ventil typ SIT 843 SIGMA 0843006 Technické charakteristiky 

Elektrické napájení 230Vac / 50Hz 

Elektrický příkon EVI (A) 0,04 

Elektrický výkon EVI (VA) 9,2 

Elektrický příkon EV2 (mA) 0,012 

Elektrický výkon PV2 (VA) 2,8 

Ventily třídy EVI třída B; EV2 třída J 

Doba zavření <1 sec 

Elektrický příkon ventilu High-Low (mA) 0,012 

Elektrický výkon ventilu High-Low (VA) 2,8 

Max. vstupní tlak plynu (mbar) 60 

Regulovatelný tlak na výstupu (mbar) 3...50 



 

 

Provozní teplota (°C) 0..60°C 

Plynová přípojka vstup / výstup 1/2“ samice / 1/2“ samice 

Ventilátory Technické charakteristiky 

Typ ventilátoru EV200/120/E3OCO 80W 

Elektrické napájení 230Vac / 50Hz 

Elektrický příkon max. (A) 0,7 

Elektrický výkon max. (W) 80 

 65 

Otáčky/Min 2820 

Rozměry a hmotnost  

Délka 5400 rnm 

Šířka 400 rnm 

Výška 250 rnm 

Hmotnost modulu se sálavými trubkami 75 kg 

 

 

4. MÍSTO INSTALACE 

Moduly EURAD SPACE byly vyrobeny k vytápění 

prostředí různého typu. Díky svému exkluzivnímu 

designu jsou zvlášť vhodné pro vytápění teras a 

přístřešků. 

Sání vzduchu pro spalování a odvod spalin se liší 

podle typu požadovaného zařízení (B23, B23P, 

B53). 

Nelze je používat v: 

• podzemních prostorách; 

• prostorách určených k veřejným produkcím 

nebo obecně ve všech prostorách určeným 

pro větší hustotu návštěvnosti než 0,4 osob/m2 

(1 osoba na 2,5 m2); 

• řemeslných a průmyslových prostorech, jejichž 

výroba nebo skladování materiálů představují 

riziko tvorby plynů, par nebo prachu, které by 

mohly být příčinou požáru nebo výbuchu. 

Pozn. 

Instalace modulů s trubkovými zářiči ve výše 

uvedených prostředích je možná, pokud bude 

provedena analýza prostředí (mikroklimatu) a bude 

zjištěno, že množství nebezpečných látek 

nedosahuje nebezpečné úrovně. 

4.1 VĚTRACÍ OTVORY 

Norma EN 13410 dává za povinnost realizovat 

v prostorách, v nichž jsou instalována plynová 

zařízení, větrací otvory. Tyto otvory musí mít 

velikost odpovídající instalovanému tepelnému 

výkonu a umístění prostoru. 

Norma uvádí: 

Odvětrávání pomocí tepelné výměny vzduchu se 

považuje za dostatečné, pokud z prostředí vychází 

10 m3/h vydýchaného vzduchu na každý kW 

provozního tepelného výkonu. 

Podrobnější informace najdete v normě EN 13410 

POZOR!!  

U plynů s hustotou vyšší než 0,8 

musí být 2/3 otvoru v úrovni 

podlahy a musí mít minimální 

výšku 20 cm. Kromě toho 

u výkonů do 116 kW musí být tyto 

otvory vzdáleny méně než 2 m od výstupků, zdrojů 

podtlaku nebo otvorů vedoucích do prostoru 



 

 

pod úrovní podlahy či od odtokových drážek. 

Instalace modulů napájených plynem o hustotě 

větší než 0,8 je povolena pouze v nadzemních 

prostorách. 

4.2 VĚTRACÍ OTVORY 

Montážní výška modulů od podlahy (pochozí 

plochy) nesmí být menší než 4 metry. 

Vodorovné i svislé konstrukce, které budou 

sousedit s hořáky trubkových zářičů, musí mít 

odolnost vůči ohni alespoň R/REI 30 a třídu reakce 

na oheň 0. 

Pokud nebudou splněny požadavky konstrukce 

na nehořlavost nebo na odolnost vůči ohni, musí 

být stroje instalovány do těchto vzdáleností: 

• 0,60 m mezi pláštěm hořáků a stěnami; 

• 1,00 m mezi pláštěm hořáků a stropem. 

Nebudou-li tyto vzdálenosti dodrženy, musí být 

mezi ně a okolní konstrukce vložena deska 

o odolnosti minimálně REI 120, jejíž lineární 

rozměry do stran budou minimálně o 0,50 m větší, 

než je kolmý dopad hořáku, a minimálně o 1,0 m 

větší směrem vzhůru, než je kolmý dopad hořáku. 

Kromě toho musí být odpovídajícím způsobem 

chráněny i konstrukce, kterými prochází kouřovod, 

v místě průchodu. Sálavý okruh musí být 

nainstalován tak, aby bylo na základě specifických 

instrukcí od výrobce zajištěno, že teplota svislých 

i vodorovných konstrukcí, s nimiž tento okruh 

sousedí, nepřekročí 50 °C, a je-li to nutné, musí být 

použity odpovídající ochranné stínicí desky. Moduly 

mohou být uchyceny přímo na stěnu, pokud budou 

mít požadovaný sklon, který bude schopen 

nasměrovat záření směrem do vytápěného 

prostoru. 

Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost 1,5 metru 

mezi vnějším povrchem sálavých trubic a 

skladovanými hořlavými materiály (dřevo, kartony, 

plasty), aby nedošlo k dosažení nebezpečné 

povrchové teploty těchto materiálů a ke vznícení. 

 

5. DODÁNÍ A INSTALACE 

5.1 DODÁNÍ 

Trubkový zářič EURAD SPACE se dodává 

zkompletovaný, vybavený veškerým montážním 

materiálem (včetně ocelových lanek s očky). Řetězy 

a ostatní materiál potřebný k dokončení instalace, 

jsou pak úkolem zákazníka. 

Balení EURAD SPACE má tři díly: 

Krabice s hořákem obsahuje sálavé trubice první 

části zařízení zkompletované s hořákem 

nastaveným na objednaný typ plynu (metan nebo 

LPG) a na nominální výkon, dále reflektor a kryt 

kolektoru. Spodní ochranná mřížka je položená 

na plechovém krytu kolektoru a je třeba ji nasadit 

v okamžiku instalace. Uvnitř balení se dále nachází 

sáček obsahující dva třmeny na trubice, montážní 

ocelová lanka s očky a nýtky potřebné ke spojení 

obou před-montovaných částí. 

V balíku s kolenem se pak nachází druhá část 

trubkového zářiče a všechny prvky ke kompletaci – 

sálavé trubky, sálavé koleno, reflektor a plechový 

kryt kolektoru. 

Množství expedovaného materiálu přesně 

odpovídá naprojektovanému systému, který byl 

200 mm 

800 mm 

1500 mm 



 

 

předem předložen zákazníkovi ke schválení 

zástupcem společnosti 4heat s.r.o. nebo 

autorizovanou projekční kanceláří. 

Všechny modely modulu EURAD SPACE mají atesty 

CE a odpovídají směrnici 2009/142/ES týkající se 

plynových zařízení. 

Instalaci modulů EURAD SPACE musí provést 

technici s potřebnou kvalifikací a požadovanými 

náležitostmi, aby mohli vystavit certifikát 

na provedené práce v souladu s platnými zákony a 

aby byly tyto práce provedené odborně. 

 

Rozměry a hmotnosti krabic lze vyčíst z následující 

tabulky. 

Balení 

Rozměry krabice 

délka x šířka x 

výška 

(mm) 

Hmotnost 

balíku 

(kg) 

Balík 

s hořákem 
2940 x 480 x 300 40 

Balík 

s kolenem 
2940 x 480 x 300 35 

 

5.2 MONTÁŽ 

Otevřete obě krabice a vyjměte materiál. Složte oba 

před-montované díly na pracovním stole k sobě 

trubkami obrácenými směrem vzhůru. 

 

 

 

 

Nyní zasuňte sálavé trubice na straně kolena 

do širších konců trubic na straně hořáku. 

Ujistěte se, že trubice u kolena jsou zcela zasunuty 

do rozšíření, čili až na doraz. 

 

Zajistěte trubice trubkovými svorkami, které jsou 

součástí dodávky. Tyto svorky musí být umístěny 

ve vzdálenosti 10 mm od konce rozšířeného okraje 

trubky. 

 

BALÍK S HOŘÁKEM 

BALÍK S 

KOLENEM 



 

 

 

Jakmile budou trubice smontovány, obraťte EURAD 

SPACE vzhůru nohama a uložte do správné polohy 

reflektor a jeho kryt tak, aby otvory na krytu 

reflektoru na straně u kolena odpovídaly otvorům 

na nosném rámu a na spojce krytu reflektoru. 

Pomocí čtyř lakovaných nýtků ze sáčku připevněte 

kryt ke spojce a pak pomocí samořezných šroubů 

s plochou hlavou i k držáku. 

Nyní zasuňte do příslušných otvorů v rámu všechna 

ocelová lanka s očkem a protáhněte je otvory 

v reflektorech a v krytech reflektorů. 

 

Obraťte zařízení tak, abyste byli schopni 

nainstalovat a připevnit ochrannou síť 

s kosodélníkovými oky.  

Tato síť se táhne po celé délce zářiče EURAD SPACE 

a skládá se ze tří stejných částí. 

Má-li být zajištěna správná dilatace ochranné sítě, 

je nutné dodržet povinnou vzdálenost 5 mm mezi 

dvěma sousedními sítěmi a mezi poslední sítí a 

boční uzavírací krytkou. 

Montáž ochranné sítě se provádí tak, že se šrouby 

uchycující kryt kolektoru k nosnému rámu 

protáhnou jedním okem sítě. K tomu je potřeba 

povolit vždy jeden pár těchto šroubů, uložit síť a pak 

šrouby opět utáhnout tak, aby procházely jedním 

okem sítě. 

  

Lanko s očkem 



 

 

 

Hořák 1. ochranná 

síť 

2. ochranná 

síť Prostor pro dilataci 
Uzavírací krytka 

Nosný rám Kryt 

reflektoru 

Šroub pro 

uchycení krytu 

reflektoru k 

držáku 

Ochranná 

síť 



 

 

5.3 MONTÁŽNÍ ZÁVĚSNÉ BODY 

 

5.4 PŘIPOJENÍ K ROZVODU 

PLYNU 

Připojení k rozvodu plynu, elektrické zapojení mezi 

modulem a termostatem a připojení k elektrické síti 

musí provádět osoby s požadovanou kvalifikací a 

podle předpisů (EN - UNI - CIG a IEC) platných 

v okamžiku instalace. 

Zkontrolujte, že připojení k elektrickému vedení 

obsahuje zemnicí vodič, který je o více než dva 

centimetry delší než ostatní vodiče. Schéma 

zapojení, přiložené k tomuto návodu, se týká 

výhradně sálavého zářiče a jeho správného 

zapojení. 

Montáž trubkových zářičů se musí provádět pomocí 

bezpečnostních systémů a pracovních nástrojů, 

které odpovídají aktuálním zákonům v oblasti 

bezpečnosti práce. Montáž musí provádět 

specializované a pověřené firmy. Po ukončení 

prací má montážní firma povinnost odevzdat 

certifikát o odborně provedené práci spolu 

s prohlášením o použitém materiálu (v souladu 

s platnými zákony). 

Vždy používejte hadičku z nerez oceli a kulový ventil 

certifikované podle předpisů platných v zemi 

instalace zařízení. 

POZN.:  

Hadička pro připojení k rozvodu plynu musí mít 

takovou délku, aby zaručovala volný pohyb 

hořáku během jeho provozu a kompenzovala 

dilataci sálavých trubic. 

 

Kulový 

ventil 
Nerezová 

hadička 



 

 

5.5 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU 

NAPÁJENÍ 

Elektrické zapojení musí provést odborný a 

kvalifikovaný pracovník. 

Zařízení připojte k elektrickému napájení pomocí 

7 pólové zástrčky a zásuvky. 

Zkontrolujte, že připojení k elektrickému obvodu 

obsahuje zemnicí vodič, který je o pár centimetrů 

delší než ostatní vodiče, aby se v případě přetržení 

přerušily nejprve kabely, které vedou proud, ale 

zařízení zůstalo uzemněné. 

Účinný zemnicí obvod je nezbytně nutný. 

Podle typu obvodu je nutné, aby kvalifikovaný 

technik kabel elektrického napájení vhodně 

nadimenzoval. 

Elektrické obvod zapojte podle níže uvedeného 

schématu.  

 

  

sedmipólový konektor 



 

 

Elektroinstalace musí odpovídat platným národním a 

evropským předpisům 

 



 

 

5.6 VÝBĚR A MONTÁŽ 

ODKOUŘENÍ 

Kouřovod se dodává společně se zařízením. Kromě 

toho musí být sestaven výhradně z trubek 

s certifikací CE a v souladu s Vyhláškou CPR 

305/2011/ES o harmonizovaných podmínkách 

pro prodej stavebních výrobků, která ruší směrnici 

89/106/EHS. 

Potrubí pro odvod kouře musí být kovové, vyrobené 

z vhodných materiálů odolných vůči běžnému 

mechanickému namáhání, vysoké teplotě, 

produktům spalování a případnému kondenzátu. 

Není povoleno použití vlnitého plechu. 

Maximální délka kouřovodu o průměru 80 mm je 

8 metrů. 

Jednotlivé komponenty odpovídají následujícím 

délkám v metrech: 

Popis prvku 
Odpovídající délka 

(m) 

Lineární trubka 

dlouhá 0,25m 
0,25 

Lineární trubka 

dlouhá 0,5m 
0,5 

Lineární trubka 

dlouhá 1m 
1 

Koleno s úhlem 90° 3,4 

Koleno s úhlem 45° 1,9 

Rozbočka ve tvaru „T“ 0,5 

Odvod kondenzátu 0,25* – 3,4** 

Protivětrový nástavec 2,9 

* Pro odvod kondenzátu typu:  

 

 

 

 

** Pro odvod 

kondenzátu typu: 

 

 

 

 

Co se týče odvodu spalin na střechu nebo na stěnu 

a výpočtu minimálních přesahů a vzdáleností 

od případných výklenků, řiďte se evropskými a 

národními předpisy platnými v místě instalace. 

 

6. SPUŠTĚNÍ A SEŘÍZENÍ 

SYSTÉMU EURAD SPACE 

Spuštění a veškeré práce související s instalací, 

úpravami nebo údržbou plynového zařízení, ať 

už umístěného uvnitř nebo venku, musí 

provádět odborná firma s povolením 

k provádění takových úkonů. Montážní firma 

musí informovat příslušné úřadu a dodavatele 

plynu o všem, co je požadováno místními 

předpisy, a to ještě před zahájením prací. 

Montážní firma je kromě toho povinná vydat 

prohlášení o shodě a prohlášení o použitém 

materiálu (jak požadují aktuálně platné 

zákony).  

  

Směr spalin 

Směr spalin 

Směr spalin 



 

 

6.1 SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU 

Spuštění systému se provádí podle tohoto postupu: 

Vyžádejte si od dodavatele plynu následující 

informace: 

• typ plynu; 

• výhřevnost v kWh / m3; 

• max. obsah CO2 ve spalinách; 

• tlak plynu. 

Uvedení do provozu musí provést pověřený 

technik. 

Povinně musí být vydán doklad o odborně 

provedených pracích. 

Pohledová kontrola instalace modulu, elektrického 

zapojení (zkontrolujte správné zapojení FÁZE – 

Nulového vodiče a země) a kontrola utěsnění 

plynové přípojky.  

Hořáky EURAD SPACE jsou nastaveny z výroby.  

Toto před-nastavení se provádí během výroby 

hořáku pomocí plynu o stálém a kontrolovaném 

tlaku před ventilem – u hořáků na metan se jedná 

o 20 mbarů a u provedení na LPG o 37 mbarů. 

Proto v okamžiku instalace hořáky EURAD SPACE 

nevyžadují žádné seřízení. 

Dále připomínáme, že podle vyhlášky D.P.R. č. 412 

z 26. srpna 1993 – Předpisy normalizující projekci, 

instalaci, provoz a údržbu systémů vytápění budov 

za účelem nízké spotřeby energie, a čl. 4, odst. 4, 

zákona č. 10 z 9. ledna 1991 – musí uvedení do 

provozu a vyplnění Knihy o zařízení nebo Centrální 

knihy, včetně řádné i mimořádné údržby, provést 

kvalifikovaná osoba mající všechny náležitosti 

požadované platnými předpisy a odpovídající 

technické znalosti. 

6.2 SEŘÍZENÍ HOŘÁKU 

Přístup k hořáku: 

• Pro přístup k hořáku demontujte 4 šroubky 

znázorněné na obrázku a sejměte spodní kryt. 

 

Model 

 EURAD 

SPACE 

Metan 

EURAD 

SPACE 

LPG 

 
Měrná 

jednotka 
  

Tepelný příkon Hs [kW] 18,9 18,5 

Tepelný příkon Hi [kW] 17 17 

Typ plynu  G20 G31 

Spotřeba plynu [m3/h] 1,80  

Spotřeba plynu [kg/h]  1,31 

Průměr trysky [mm] 3,5 2,1 

Tlak plynu na trysce [mbar] 12,3 35,3 

Průměr destičky 

reg. vzduchu 

[počet 

otvorů/mm] 
8 x 10 8 x 10,5 

Nastavení 

tlakového spínače 

[mbar] 
1,25 1,25 

Dynamický tlak napájení pro metan (G 20)  20 

mbar 

Dynamický tlak napájení pro propan (G 31) 37 

mbar 

• Měřením tlaku na vstupu do jednotky ventilů se 

ujistěte, že je v okruhu plyn, avšak nejprve 

zkontrolujte, že je hořák vypnutý. 

• Maximální vstupní tlak 50 mbar 

• Ujistěte se o správném napětí (6pólový 

konektor), ale dávejte dobrý POZOR na polaritu! 

(viz schéma zapojení) 

• Napájejte zařízení zapojením napájecí zástrčky 

do zásuvky hořáku (6pólový konektor). Aktivujte 

hořák pomocí termostatu prostředí. 



 

 

• Napájení musí mít stejný potenciál jako 

termostat prostředí. 

• Zkontrolujte kabeláž mezi hořákem a ovládacím 

panelem, především fázi, nulu, uzemnění a T1 

(signalizace chodu a zablokování). Chybná 

kabeláž by mohla poškodit kartu pro kontrolu 

plamene. 

• Když je hořák v provozu, zkontrolujte tlak 

na vstupu do jednotky ventilů, jak znázorňuje 

níže uvedený obrázek, a seřiďte tlak podle 

výkonu použitého hořáku, viz tabulku výše. 

POSTUP SEŘÍZENÍ 

Ventil se seřizuje při tlaku uvedeném ve sloupci 

„Tlak na trysce“, a to výhradně pomocí matice 

pro regulaci maximálního tlaku hořáku. 

POZOR: 

Doporučujeme NEpoužívat plastový šroub, určený 

k regulaci minimálního tlaku hořáku, neboť by se 

tím změnil výstupní tlak! 

Pro správné seřízení tlaku se doporučuje tento 

postup: 

• Jeden manometr připojte k místu pro měření 

vstupního tlaku a jeden manometr k místu 

měření výstupního tlaku. 

• Sejměte ochranný klobouček 

• Otáčejte maticí pro regulaci maximálního tlaku 

(pomocí klíče č. 10), dokud nedosáhnete tlaku 

uvedeného ve sloupci „tlak na trysce“.  

Správné seřízení hořáku potvrdí test spalin. 

Hodnoty zjištěné testem spalin je třeba zapsat 

do Knihy zařízení nebo do centrální knihy. 

Typ plynu Hodnota CO2 

Metan G20 8,53 % 

LPG (Propan) G31 8,04 % 

 

 

 

 

Měření 

vstupního 

Měření 

tlaku na 

trysce 

Plyn 

Plyn 



 

 

 

Po každém novém seřízení je 

třeba všechny regulační prvky 

(šroub pro regulaci tlaku plynu 

na jednotce ventilů) zapečetit. 

 

Příklad identifikačního štítku: 

 

7. ÚDRŽBA EURAD SPACE 

Uživatelům se doporučuje 

provádět pravidelnou údržbu 

svého zařízení a v každém 

případě dodržovat zákony 

platné v zemi určení. 

Údržbu musí provádět autorizovaná firma. 

Veškeré zásahy během záruční doby musí provádět 

povolaná osoba. 

Nenahlášení jakéhokoliv zásahu do zařízení 

během záruční doby znamená automaticky 

ukončení záruky. 

Po každém novém seřízení musí být všechny 

seřizované díly zapečetěny. 

7.1 EVENTUÁLNÍ PROVOZNÍ 

PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ 

V následujících bodech jsou uvedena řešení 

eventuálních problémů, které se mohou vyskytnout 

během spouštění a údržby zařízení EURAD SPACE. 

Pro podrobnější informace kontaktujte servisní 

středisko 4heat s.r.o. 

HOŘÁK NEFUNGUJE 

Do hořáku nejde napětí 

Zkontrolujte vedení testerem (230 Vac na svorkách 

L1 – N) 

Možné závady: 

• Pojistka napájení před hořákem je přerušená; 

• Pojistka napájení na hořáku je přerušená; 

• Termostat prostředí nespíná (kontakt je stále 

otevřený); 

• Termostat prostředí pracuje v automatickém 

režimu a nebyl správně naprogramován; 

• Termostat prostředí neměří teplotu (sonda není 

připojená, sonda je vadná); 

• Rozdíl mezi teplotou prostředí a nastavenou 

teplotou není dostatečně velký, aby došlo 

k sepnutí (příliš velká nastavená ∆t); 

• Zkontrolujte elektrickou funkčnost termostatu 

prostředí (kontakt na výstupu). 

Hořák se zablokoval 

• Svítí (červená) kontrolka signalizace zablokování 

hořáku. 

• Zkontrolujte fáze-nula; 

• Resetujte vypnutím a zapnutím napájení hořáku; 

• Zkontrolujte příčinu, která zastavení hořáku 

způsobila. 



 

 

Možné příčiny: 

• Nedochází k zážehu; 

• Nedochází ke snímání plamene; 

• Nedostatek paliva. 

Zkontrolujte kabeláž hořáku 

• Pomocí testeru zkontrolujte napětí mezi L1 a N 

napájecího konektoru (230 Vac); 

• Pomocí testeru zkontrolujte napětí 

na kontaktech 4 (fáze) a 11 (nula) zapalovacího 

zařízení (230 Vac); pokud zde napětí nenaměříte, 

zkontrolujte pojistku na hořáku; 

• Zkontrolujte kabeláž konektoru – elektronika 

pro kontrolu plamene; 

• Zkontrolujte kabeláž hořáku (zapalovací 

elektronika). 

Možné závady: 

• Pojistka napájení před hořákem je přerušená; 

• Pojistka napájení na hořáku je přerušená; 

• Vada kabeláže; 

• Vadné zařízení. 

Zkontrolujte motor ventilátoru 

• Pomocí testeru zkontrolujte napětí mezi L1 a N 

motoru (230 Vac); 

• Možné závady: 

• Ventilátor je zablokovaný; 

• Spojení hořák - ventilátor je přerušené; 

• Vada kabeláže; 

• Přerušené vinutí motoru. 

MOTOR – VENTILÁTOR SE ROZJEDE JEN NA PÁR 

VTEŘIN 

Rozdílový tlakový spínač neprovádí výměnu 

• Zkontrolujte spojení snímacích trubiček; 

• Pomocí rozdílového manometru a „T“-kusu 

změřte podtlak na presostatu  

Nedostatečný prostor mezi zapalovací a 

ukostřovací elektrodou 

• Demontujte elektrodu a zvětšete prostor mezi 

elektrodou zapalovací a ukostřovací. 

Možné závady: 

• Zanesený kouřovod; 

• Vadný tlakový spínač; 

• Zkontrolujte příslušnou část elektrického 

obvodu (spojení mezi tlakovým spínačem a 

kontakty jednotky 5 (C), 6 (NO), 7 (NC). 

Možné závady: 

• Vadný spínač presostatu. 

HOŘÁK SE ZASTAVIL 

Fáze a nula jsou přehozené 

• Zkontrolujte napětí a polaritu na 6pólovém 

konektoru (L1 - N 230 Vac) a v elektronice 

(kontakty konektoru: fáze 4 e 10, nula 11). 

Do hořáku nejde plyn 

• Zkontrolujte tlak plynu na vstupu do jednotky 

ventilů SIT: Max. 50 mbarů!!! 

• Zkontrolujte, jestli je tlak v síti stálý. 

Hodnoty napájecího tlaku  

 

 

 

• Zkontrolujte tlak na trysce podle údajů v tabulce 

v předchozí části manuálu. 

Jednotka ventilů nespíná 

• Zkontrolujte odporovou vodivost cívek. 

Pomocí testeru zkontrolujte kontinuitu mezi 

vinutími cívek podle následujících údajů: 

• Cívka EV1 = 880 Ω ±10 % 

• Cívka EV2 = 6,7 kΩ ±10 % 

 

Typ plynu Napájecí tlak 

Metan G20 20 mbar 

LPG (Propan) G31 37 mbar 



 

 

Cívky plynového ventilu SIT 843 Sigma: 

 

Možné závady: 

• Vadné zařízení; 

• Vadná jednotka ventilů. 

Elektrické potíže při spouštění 

• Zkontrolujte příslušnou část elektrického 

obvodu (poloha zapalovací elektrody a snímání 

plamene); 

• Zkontrolujte, zda dochází k vybití na kostru; 

• Zkontrolujte, zda je snímací elektroda 

ve správné poloze (viz obrázky dále). 

Možné závady: 

• Nesprávné zapojení elektrod; 

• Zapalovací elektroda se nevybíjí správně, 

protože není ve správné poloze; 

• Snímací elektroda je nefunkční, protože není 

ve správné poloze; 

• Zařízení je vadné. 

Kontrola a výměna elektrody 

Pro přístup k elektrodě je nutné odstranit jak 

spodní kryt, tak i válcovou síťku u hořáku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přístup k zapalovací elektrodě 

Odšroubujte oba šrouby na 

obrázku a vyjměte elektrodu 

Odpojte elektrody od jednotky 

pro kontrolu plamene 

Velmi pečlivě 

zkontrolujte tuto 

vzdálenost 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ječná 1321/29a, 621 00, Brno 

info@4heat.cz 

+420 513 035 275 

 

 

SERVIS: 

servis@4heat.cz 

+420 739 456 902 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


