Čištění výměníku
Instalační manuál

Zařízení pro automatické čištění výměníku může být namontován na Biopel
10-40. Toto zařízení se pohybuje s turbulátory, které jsou instalovány uvnitř
výměníku tepla standardně. K dispozici jsou 2 velikosti čištění výměníku. Verze
pro Biopel 10/15 a druhý je určen pro Biopel 20/30. Instalace je stejná a liší se
jen velikostí. Dodržujte tento návod, pro správnou funkčnost zařízení.
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1 OBSAH BALENÍ
1. Čistící mechanismus levý

2. Držák motoru pravý

3. Kryt

4. Zásuvka 230V

5. Závlačka

6. Napájecí kabel
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2 MONTÁŽ
K dispozici jsou 2 velikosti čistícího mechanismu (pro Biopel 10/15 a 20/30). Každý mechanismus čištění může být
namontován na pravé nebo levé straně. Existuje pouze jeden jiný díl pro každou část, která je pro montáž motoru.
• Vyberte si z které strany by mělo být Čištění výměníku nainstalováno. Motor a všechny montážní díly jsou sestaveny
ve výrobním závodě OPOP k namontování na levé straně. Chcete-li použít výměník čištění na pravé straně, musíte
sestavu demontovat a použít Držák motoru pravý pro montáž napravo.
• Připojte motor na svařenec kotle s použitím 3 šroubů, jak je znázorněno na obrázku.

• Připojte motor na tyč výstupu turbulátorů. A umístěte závlačku jako ochranu proti pohybu.

• Připojte vadiče motoru do zásuvky umístěné na krytu, jak je znázorněno na obrázku.

• Použijte dva šrouby pro připojení krytu, jak je znázorněno na obrázku níže.
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• Plně sestavený mechanismus by měl vypadat takto:

• Umístěte kryt na straně kotle a připojte 230V kabel do zásuvky.

• Protáhněte kabel 230V otvory na boku kompaktní násypky.

• Připojte propojovací kabel do řídící jednotky V8 a nastavte chod čistícího mechanism v instalačním nastavení řídící
jednotky.
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3 ZÁRUČNÍ LIST
OPOP – Čištění výměníku:
Výrobce: OPOP spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Podmínky záruky:
Uživatel je povinen svěřit uvedení do provozu, pravidelnou údržbu a odstranění závad jen odbornému servisu.
Tento záruční list obsahuje osvědčení o jakosti a kompletnosti. Výrobce potvrzuje, že výrobek je kontrolován a
odpovídá svým provedením technickým podmínkám a ČSN EN 303-5. Za jakost, funkci a provedení kotle ručíme
po dobu 24 měsíců ode dne prodeje příslušnému spotřebiteli, nejdéle však 30 měsíců ode dne vyskladnění z
výrobního podniku a to tím způsobem, že vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu, vadné
konstrukce, nebo vadného provedení odstraníme v nejkratší době na náš náklad s podmínkou, že kotel:
• je v normálním technickém stavu dle návodu k obsluze
• je připojen na komínový průduch dle ČSN 73 4201:1989
• není násilně mechanicky poškozen ( nebyl proveden neoprávněný zásah s výjimkou zásahů povolených v
návodu k obsluze )
• komínový tah dle ČSN 303-5 musí odpovídat hodnotě uvedené v této normě (obr. 2 str.26, dle typu kotle)
• spotřebitel při uplatňování reklamace předloží tento záruční list, řádně vyplněný
• jsou dodrženy pokyny výrobce pro použití tlakových expanzních nádob
• pokud odběratel neuskuteční prodej výrobku do výše uvedené zákonné záruční doby, veškerou zodpovědnost za
případnou vadu výrobku nese odběratel
• náklady spojené s vyřízením reklamace budou přeúčtovány odběrateli
• izolace pod přikládací dvířka a šamotová deska jsou považovány za spotřební materiál, který nelze v případě
poškození reklamovat
Při hlášení závady je nutné vždy předložit tento záruční list, udat přesnou adresu a uvést okolnosti, za kterých k
závadě došlo. O způsobu a místě opravy bude rozhodnuto v našem podniku.

TK dne________________________

Prodáno dne______________________
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