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a harmonizovaných norem

normy a příslušné podklady

PN-EN ISO 12100-1:2005
PN-EN ISO 12100-2:2005
PN-EN ISO 14121-1:2008
PN-EN 953:1999

PN-EN 61000-3-3:1997
PN-EN 61000-6-1:2004
PN-EN 61000-6-3:2002
PN-EN 60730-1:2002
PN-EN 60730-2-2:2002
PN-EN 60730-2-9:2002

PN-EN 60034-1:2004
PN-EN 60034-5:2004
PN-EN 60034-6:1009
PN-EN 60034-9:2000
PN-EN 60204-1:2006

Postupy hodnocení shody během zkoušení projektu ES  - modul B1 včetně požadavků Směrnice 97/23/ES byly provedeny při 
účastí Notifikované jednotky Úřad technického dozoru Notifikovaná jednotka UDT-CERT č. 1433 (Certifikát zkoušení projektu 
ES Č. 4844/JN/003/04-1; Č. protokolu o zkouškách 4844/JN/2005-005/02 i 4844/JN/2005/C6/002/02-1).

Platnost tohoto prohlášení o shodě vyprší, pokud v kotle OPTIMA KOMFORT PLUS byly provedeny změny, byl úpraven bez 
našeho souhlasu nebo je používán v nesouladu s návodem k obsluze.
Toto prohlášení musí být předáno s kotlem v případě předání ho jinému majiteli.

Automatický Kotel ÚT  OPTIMA KOMFORT PLUS je vyráběn v souladu s technickou dokumentaci uschovávanou společností:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO Robert Dziubeła
26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103a
Jméno a příjmení osoby oprávněné k zpracování technické dokumentace:
Mariusz Dziubeła
Jméno a příjmení osoby oprávněné k zpracování prohlášení o shodě jménem výrobce:
Robert Dziubeła
Dvě poslední číslice roku, ve kterém byl výrobek označen: 05.

Podnik
DEFRO

Robert Dziubeła
26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

prohlašuje na vlastní zodpovědnost, že námi vyráběny výrobek

kotel ÚT OPTIMA KOMFORT PLUS s tepelným výkonem 15-75kW

vyhovuje bezpečnostním předpisům a je v souladu s ustanoveními

Potvrzením je značka                      umístěna na zařízení
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Vážený uživateli 
vytápěcího kotle  
DEFRO

Při té příležitosti děkujeme 
Vám za  výběr vytápěcího kotle 
DEFRO typu NOWA OPTIMA 
KOMFORT PLUS z široké nabídky 
výrobků, dostupných na trhu. S radostí 
Vás informujeme, že snažíme se, aby 
kvalita naších výrobků splňovala 
p ř í s n é  n o r m y  a  z a r u č o v a l a  
bezpečnost provozu.

Naše cíle se soustředí na 
nejvyšší každodenní kvalitě výrobků a 
realizujeme je s myšlenkou o 
budoucnu. S vděčností uvítáme 
veškeré Vaše poznámky a návrhy 
tykající se námi vyráběných zařízení a 
způsobu obsluhy našimi Partnery a 
Servisem.

Firma 
              DEFRO

Vážený uživateli kotle!
Upozorňujeme, že podmínkou správného a bezpečného provozu kotlů 

typu NOWA OPTIMA KOMFORT PLUS je pečlivé seznámení se s tímto návodem k 
obsluze, ve kterém jsou zahrnuty informace tykající se konstrukce, instalace a 
způsobu použití.

Před zahájením instalace kotle a jeho provozu:
• důkladně si přečtěte tento návod k obsluze,
• zkontrolujte úplnost dodávky,
• porovnejte údaje z popisného štítku se záručním listem
• zkontrolujte, zda během dopravy nebyl kotel poškozen,
• před spuštěním kotle zkontrolujte, zda je přípojení k
ÚT vedení a sopouchu v souladu s pokyny

Během provozu kotlů dodržujte základní zásady použití kotle:
• neotevírejte dvířka během provozu kotle,
• kryt palivové nádrže musí být během provozu kotle těsně
   uzavřen.
• zabraňte úplnému vyprázdnění palivové nádrže.

výstraha před 
úderem elektrickým 

proudem

Výstražní značky a jejích význam:

informační 
značka

výstražní 
značka

výstraha před 
ohrožením zdraví 

nebo života
Piktogramy umístěné na kotle a jejích význam:

Děkujeme za pochopení. 
S úctou. PW DEFRO 

Pro Vaší bezpečnost a pohodlnost provozu kotle seznamte se s tímto 
návodem k obsluze a pošlete nám řádně vyplněnou kopii Záručního listu na 
adresu:

Po obdržení záručního listu zaregistrujeme Vás do naše databáze uživatelů 
kotlů NOWA OPTIMA KOMFORT PLUS pro zajištění rychlých a spolehlivých 
servisních služeb.

INFORMUJEME, ŽE NEODESLÁNÍ NEBO ODESLÁNÍ NESPRÁVNĚ VYPLNĚNÉHO ZÁRUČNÍHO LISTU A 
POTVRZENÍ O KVALITĚ A ÚPLNOSTI KOTLE VE LHŮTĚ: 14 DNŮ OD DNE MONTÁŽE KOTLE A 
MAXIMÁLNĚ ŠEST MĚSÍCŮ OD DNE NÁKUPU, BUDE MÍ ZA NÁSLEDEK ZTRÁTU ZÁRUKY NA 
VÝMĚNÍK A VŠECHNY DÍLY KOTLE.
NÁSLEDKEM ZTRÁTY ZÁRUKY JE OPOŽDĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ OPRAV A NUTNOST ÚHRADY 
UŽIVATELEM KOTLE NÁKLADU NA VŠECHNY OPRAVY VČETNĚ DOPRAVNÍCH NÁKLADŮ 
PRACOVNÍKA SERVISU.

Před uvedením 
zařízení do provozu 
přečtěte návod k obsluze

Pozor!
Horký povrch!
Hrozí popálení!

Při otevírání dvířek 
nelze se nacházet naproti 
kotle. Hrozí popálení!

Veškeré přípojení elektrické instalace smí provádět jen 
odborný elektrikář s vhodným oprávněním /SEP do 1 kV/-

Je zakázáno odnímat kryty ovladače 
nebo ventilátoru a jakýmkoliv způsobem 
upravovat elektrická propojení.

Nelze zapojit zařízení 
do elektrické sítě v případě 
poškození přípoje a zásuvky.

Vytáhněte zástrčku 
ze zásuvky před zahájením
údržbářských činnosti a oprav

P.W. DEFRO -serwis
Ruda Strawczyńska 103a
26-067 Strawczyn

fax 041 303 91 31

serwis@defro.pl

Nevkládejte ruce 
do pracovního prostoru 
šneku během provozu kotle
Hrozí trvalé poškození

Během provozu kotle
 krýt nádrže musí být 
těsně uzavřen. Hrozí 
vrácení plamene 
do zásobníku
a vznik požáru
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1.2. PARAMETRY PALIVA

Základním palivem pro kotle ústředního topení typu 
NOWA OPTIMA KOMFORT PLUS je černé energetické uhlí 
sortimentu ořech třídy 24/12, typu 31-2 dle normy 
PN91/G-04510. Označení 24/12 tykající se charakteristiky 
paliva stanoví výhřevnost na úrovni 24 000kJ/kG a obsah 
popele 12%. Toto palivo zaručuje získaní předpokládaného 
výkonu.

Jako náhradní palivo lze použit směs černého uhlí v 
hmotnostním poměru 70% uhlí sortimentu ořech třídy 
24/12 i 30% uhlí sortimentu drť třídy 21/15 dle výše 
uvedených norem. V těchto kotlích lze také účinně 
spalovat paliva s dlouhým plamenem, jako: hnědé uhlí a 
dřevo v různých podobách tj. kousky, odřezky, třísky apod. 
Dřevo musí být sušeno alespoň jeden rok! Pálení mokrým 
dřevem snižuje účinnost a nepříznivě ovlivňuje trvanlivost 
kotle. 

1.3. VYBAVENÍ KOTLE
Kotel ústředního topení typu  NOWA  OPTIMA 

KOMFORT  PLUS je dodáván v namontovaném stavu, 
včetně zásobníku paliva, násypných  dvířek, dvířek 
topeniště a popelníku a tepelné izolace provedené z 
minerální vlny, pokryté ochranným pláštěm z ocelového 
plechu, natřené práškovou barvou.

Tabulka 1. Standardní výbava kotle.

1.4. KOROZE V NÍZKÝCH TEPLOTÁCH
Během provozu při teplotě napájecí vody rozvodu 

ústředního topení menší než 60°C vodní pára obsažena v 
spalinách se kondenzuje na stěnách kotle. V počátečním 
období použití může dojit k úniku tohoto kondenzátu z 
kotle na podlahu kotelny.  Delší doba provozu v nízkých 
teplotách může působit korozi, a tím i zkrácení životnosti 
kotle. Proto nedoporučuje se provozovat kotel při teplotě 
napájecí vody rozvodu ústředního topení menší než 60°C.

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

1.1. POPIS KONSTRUKCE KOTLE

Kotle typu NOWA OPTIMA KOMFORT PLUS s 
ventilátorem pro přívod vzduchu a ovladačem je nová 
generace kotlů vybavených vodorovnými konvekčními 
kanály, které umožňují nastavení částečného výkonu kotle. 
Konstrukce kotle umožňuje spalování každého druhu paliva: 
násyp a spalování od shora za účelem spalování drti (provoz s 
částečným výkonem) a tradiční způsob násypu a rozpalování 
zdola používaný při spalování uhlí, dřeva a drti (provoz s 
jmenovitým výkonem). Navíc použití nuceného a vhodně 
rozváděného vzduchu zajišťuje dlouhodobé a plynulé 
spalování.

Kotel je vybaven výměníkem tepla vyrobeným z 
ocelových kotlových plechů s atestem (P265GH) o tloušťce 
6mm jako ohýbaná a svařovaná uzavřená konstrukce s 
vnějším vodním pláštěm vyztuženým rozpěrami a 
lemovaným plechem třídy S235JR. Konstrukce kotle je 
založena na vícetahové konstrukci spalinového kanálu - z 
prostoru topeniště spaliny prochází systémem vodorovných 
spalinových kanálů.

Topeniště kotle je násypný prostor, vybavený 
ocelovým, pevným vodním roštem. Mezi vodními roštnicemi 
nachází se ocelový pohyblivý rošt, určen k zvětšení přívodu 
vzduchu do dolní zóny topeniště následkem odpopelení. 
Mechanický pohyblivý rošt je pohybován pomocí 
mechanické pákové soustavy při použití šlapadla, které se 
nachází vně kotle. Pod výměníkem, na celé jeho ploše se 
nachází komora popelníku. 

Umístění násypných dvířek, dvířek topeniště a 
popelníku umožňuje snadný přístup k čištění komory 
topeniště a popelníku. Široká násypná dvířka šikmo umístěna 
usnadňují násyp paliva. Navíc na čelní stěně kotle jsou 
umístěna dvířka pro čištění, umožňující čištění spalinových 
kanálů kotle. Vzduch, nezbytný pro správný průběh procesu 
spalování je přiváděn ventilátorem pomocí soustavy 
přívodných pouzder přímo do prostoru nasypaného paliva. 
Ovladač nepřetržitě měří teplotu vody v kotli a upravuje 
otáčky ventilátoru a tím množství přiváděného vzduchu, 
nezbytného pro proces spalování. U kotlů NOWA OPTIMA 
KOMFORT PLUS ovladač nastavuje teplotu vody v kotli 
pomocí algoritmu PID.  

Ovladač umožňuje provoz kotle se stálou, zadanou 
teplotou max. 85°C. Mezní teplota provozu kotle činí 95°C. Po 
překročení této teploty ovladač vypíná přívod vzduchu v 
nouzovém režimu.

Horké spaliny prochází vodotrubným ocelovým 
výměníkem tepla, kde odevzdáním tepla se ochlazují. 
Ochlazené spaliny jsou vyváděné z kotle ocelovým 
sopouchem propojeným s komínovým kanálem. V sopouchu 
je namontována škrticí klapka umožňující regulaci průtoku 
spalin, např. v případě příliš velkého komínového tahu za 
účelem jeho omezení.  

Pro zmenšení tepelných ztrát vnější povrch kotle je 
izolován od ovzduší pomocí vnějšího opláštění z ocelových 
plechů, pod kterými je umístěna tepelná izolace z 
bezazbestové minerální vlny o tloušťce 40mm. Teplota vody v 
kotli je zobrazena na teploměru namontovaným na kotli.

PODROBNÝ POPIS KONSTRUKCE, PROVOZU A ÚDRŽBY OVLADAČE A 
VENTILÁTORU NACHÁZÍ SE V PŘÍPOJENÝCH K TÉTO DOKUMENTACI 
NÁVODECH K OBSLUZE.  BEZVÝHRADNĚ  DODRŽ U JTE POKYNY ZAHRNUTÉ 
V NÁVODU K OBSLUZE OVLADAČE A VENTILÁTORU.

KOTLE TYPU DEFRO DUO/DEFRO DUO PLUS JSOU URČENÉ K PROVOZU 
POUZE S EXPANZNÍ NÁDOBOU  OTEVŘENÉHO TYPU INSTALOVANÉ V 
SOULADU  S  PN-91/B-02413:TECHNIKA TOPENÍ A TEPLÁRENSTVÍ. 
ZABEZPEČENÍ INSTALACE VODNÍHO TOPENÍ OTEVŘENÉHO SYSTÉMU 
(POŽADAVKY)

1

1

1

1

1

4

STALÉ POUŽITÍ NĚKTERÝCH MOKRÝCH NÁHRADNÍCH PALIV PŘI 
SOUČASNÉM UDRŽOVÁNÍ NÍZKÉ TEPLOTY SPALIN POD 160°C) MŮŽE 
PŮSOBIT URYCHLENÉ OPOTŘEBENÍ KOTLE, KOROZI KONVEKČNÍCH 
KANÁLŮ, PLECHŮ TOPENIŠTĚ, SOPOUCHU A ZNEČISTĚNÍ TĚCH PLOCH 
SMOLOU, PŮSOBENÉ KONDENZACÍ PRODUKTŮ SPALOVÁNÍ: VODY, OXIDU 
DUSNATÉHO A OXIDU SIRNATÉHO, KTERÉ TVOŘÍ AGRESIVNÍ PROSTŘEDKY 
URYCHLUJÍCÍ KOROZI.

P.W. DEFRO NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA POŠKOZENÍ NEBO NESPRÁVNÉ 
SPALOVÁNÍ VZNIKLÉ NÁSLEDKEM POUŽITÍ NEVHODNÉHO PALIVA.

KOTEL TYPU NOWA OPTIMA KOMFORT PLUS NENÍ URČEN K SPALOVÁNÍ 
ODPADŮ A NELZE V NIM SPALOVAT ZAKÁZÁNA PALIVA.

4
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Standardní výbava kotle Mj.

ks

ks

ks

množství

Návod k obsluze

Mikroprocesorový ovladač

Dmýchací ventilátor

ks

kpl.

Analogový teploměr

Sada pro čištění kotle

ksPatka kotle /nová linka/
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2. URČENÍ KOTLŮ
Topné kotly typu NOWA  OPTIMA  KOMFORT  PLUS  

jsou určené k ohřevu vody v rozvodu ústředního topení do 
teploty nepřekračující na výstupu z kotle 85°C a provozního 
tlaku ne většího než 0,15 MPa. Jsou vhodné k použití v 
rozvodech ústředního topení a teplé vody, jak v gravitačních, 
tak i čerpadlových.

Jsou určené hlavně k ohřevu rodinných domů. Tyto 
kotle mohou také spolupracovat s rozvodem teplé vody 
prostřednictvím výměníku tepla. Kotle typu NOWA  OPTIMA  
KOMFORT  PLUS  instalované dle pokynů obsažených v 
tomto návodu k obsluze nepodléhají přejímce prováděné 
Úřadem technického dozoru.

Roli kontrole průběhu procesu spalování v kotlích typu 
NOWA  OPTIMA  KOMFORT  PLUS  plní ovladač, díky tomu 
nevyžadují stálou obsluhu a přímé sledování. Přesto jen, v 
souladu s platnými předpisy, je požadovaný dozor nad 
kotlem, zejména v případech výpadku elektřiny-následkem 
zastavení oběhových čerpadel může být přerušení odběru 
tepla, což může následně vést k prudkému růstu teploty v 
kotli. Z tohoto důvodu je třeba provést gravitační okruh, 
nejlépe u diferenciálního ventilu, který v případě výpadku 

elektřiny automaticky odvede přebytek teplé vody z kotle.

Níže je uvedeno příkladové provedení gravitačního 
okruhu

PROVOZ KOTLE PŘI TEPLOTĚ NAPÁJECÍ VODY ROZVODU ÚT  MENŠÍ NEŽ 
60°C PŮSOBÍ  ZESÍLENÍ SRÁŽENÍ SMOLNÝCH LÁTEK ZE SPALOVANÉHO 
PALIVA,  A TÍM USAZOVÁNÍ NA VÝMĚNÍKU KOTLE A KOMÍNOVÉM KANÁLU 
ZBYTKŮ SMOLY , COŽ PŮSOBÍ NEBEZPEČÍ ZÁPALU SMOLY V KOMÍNĚ.

Obr. 1. Provedení gravitačního 
okruhu:
1-kotel; 
2-oběhové čerpadlo;
3-ohřívač;
4-diferenciální ventil; 
5-uzavírací ventily;
6-otevřená expanzivní nádoba

VZHLEDEM K SPECIFICE PROVOZU KOTLE ÚT NA PEVNÉ PALIVO JE 
POŽADOVÁN DOZOR NAD ZAŘÍZENÍM V PODOBĚ KAŽDODENNÍ KONTROLY 
PROVOZNÍCH PARAMETRŮ. V PŘÍPADĚ VÝPADKU ELEKTŘINY JE 
POŽADOVÁN STÁLÝ DOZOR NAD KOTLEM.

2
53

4

6

1



3. TECHNICKÉ ÚDAJE
NOWA OPTIMA KOMFORT PLUS

Tabulka 2. Základní rozměry kotlů typu DEFRO DUO / DEFRO DUO PLUS

POZOR! Výrobce si vyhrazuje právo na změny konstrukce a dokumentace kotle, spojené s jeho stálou modernizací a zlepšováním.

Tabulka 3. Rozměry násypné komory a násypného otvoru
 kotlů typu NOWA OPTIMA KOMFORT PLUS
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optima komfort 
plus
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*
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470
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35
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Obr. 3. Rozměry násypné komory a násypného otvoru
 kotlů typu NOWA OPTIMA KOMFORT PLUS

*Výšku kotle lze dodatečné nastavovat při použití přípojené patky. Patky jsou nastavitelné v rozsahu 38-50mm

Obr. 2. Základní rozměry kotlů typu NOWA OPTIMA KOMFORT PLUS

D
š. x v.

A
šířka

B
hloubka

C
výška



POZOR! Výrobce si vyhrazuje právo na změny konstrukce a dokumentace kotle, spojené s jeho stálou modernizací a zlepšováním.

Tabulka 4. Základní technické údaje kotlů typu NOWA OPTIMA KOMFORT PLUS
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NOWA OPTIMA KOMFORT PLUS

Obr.4. Základní díly kotlů typu NOWA OPTIMA KOMFORT PLUS s příslušenstvím:
1-ocelové těleso s tepelnou izolací; 2-čisticí dvířka; 3-násypná dvířka; 4-dvířka topeniště; 5-dvířka popelníku; 6-kryt regulátoru tahu /uzavřen/; 
7-napájecí hrdlo; 8-zpětné hrdlo; 9-sopouch; 10-paka pohyblivého roštu; 11-ventilátor pro přívod vzduchu; 12-kryt; 13-analogový teploměr; 
14 - ovladač; 15- hrdlo s regulací tahu; 16-vypouštěcí hrdlo; 17-dodatečné hrdlo pro montáž ventilátoru; 18-nastavitelné patky. 
*-není součástí dodávky kotle.

*Výšku kotle lze 
dodatečné nastavovat 
při použití přípojené 
patky. 
Patky jsou nastavitelné 
v rozsahu 28-40mm. Ř159 Ř178 Ř178 Ř178Ř178 Ř178
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Hloubka

Příkon 

Šířka

Napájení

Průměr sopouchu

Průměr napájení a návratu Dn

Výška*

Specifikace / typ

Rozsah výkonu

Jmenovitý výkon

Topná plochá

Plocha vytápěných místnosti

Objem palivové nádrže

Požadovaný tah spalin

Minimální výška komínu

Průřez komínu

Vodní objem kotle

Hmotnost kotle

Teplota vody u napájení min/max.

Optimální tepelná účinnost

Max povolený provozní tlak
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optima komfort 
plus

A-nehořlavé

Stavební hmoty a výrobky
Stupeň hořlavosti
stavebních hmot

a výrobků

B-nesnadno hořlavé

C -těžce hořlavé1

C -středně hořlavé2

C -lehce hořlavé3

pískovec, beton, cihly,  protipožární omítka
malta, keramická dlažba, žula, minerální 

dřevocementová prkna, skelné vlákno,
izolace

bukové dřevo, dubové dřevo, dýhy

sosnové, modřínové i smrkové dřevo, korek, 
prkna z řeziva , pryžové podlahové krytiny

asfaltové pásy, celuloidové hmoty, polyuretan, 
polystyren, polyetylen, plasty, PVC

4.VOLBA KOTLŮ PRO INSTALACI

Volba topných jednotek pro vytápění objektů 
zahrnujících více budov, je prováděna na základě tepelné 
bilance staveb, s ohledem zejména na ztráty vyplývající z 
přenosu tepla do objektů.

V tabulce č. 3 jsou uvedený technické údaje umožňující 
přibližnou volbu kotle. Výkon kotle je třeba zvolit s rezervou. 
10% vůči skutečnému zapotřebí, vyplývajícímu z tepelné 
bilance stavby.

5.INSTALACE KOTLŮ

Kotly se dodává v namontovaném stavu s výjimkou 
páky pohyblivého roštu, ventilátoru pro přívod vzduchu a 
ovladače, za účelem zabránění poškození během dopravy. 
Montáž elektrických součástí musí provádět oprávněný 
elektrikář. Další součásti montuje uživatel dle přípojených 
návodů.

5.1.DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Kotle skladujte v nevytápěné, zastřešené a větrané 
místnosti.

K zvedaní a spouštění kotle používejte vhodná zdvíhací 
zařízení. Před manipulaci s kotlem zajistíte ho před 
posunutím a nakloněním na plošině vozidla pomocí pasů, 
zarážek nebo dřevěných špalků.
 

5.2.POŽADAVKY TYKAJÍCÍ SE KOTELNY

Doporučuje se, aby kotelna ústředního topení 
splňovala požadavky normy PN-87/B-0241, zejména:
•kotelna musí být umístěna možné ve středuvůči vytápěným 
místnostem, a kotel co nejblíže komínu,
•vchodové dveře do kotelny musí se otevírat ven z místností 
a musí být vyrobené z nehořlavých materiálů,
•kotelna musí mít ventilaci pro přívod vzduchu v podobě 
kanálu o průřezu ne menším než 50% průřezu komínu, a ne 
méně než 21x21 cm, s vývodem v zadní části kotelny,
•kotelna musí mít ventilací pro odvod vzduchu pod 
podhledem místnosti, o minimálním průřezu 25% průřezu 
komínu, ale ne méně než 14x14cm,
•otvory ventilaci pro přívod a odvod vzduchu musí být 
chráněné ocelovou mřížkou.

5.3. UMÍSTĚNÍ KOTLE V PROSTORU KOTELNY
Kotel typu DEFRO DUO/DEFRO DUO PLUS 

nevyžaduje zvláštní základy, je třeba však pamatovat na 
nastavení horizontální úrovně kotle. Doporučuje se umístit 
kotel na betonové plošině o výšce 20 mm. V případě umístění 

ZÁKLADEM  PRO SPRÁVNOU VOLBU  KOTLE  JE  TEPELNÁ BILANCE 
OBJEKTU,   ZPRACOVANÁ V SOULADU  S  NORMOU  TEPELNÉ OCHRANY 
STAVEB.     

KOTLE PŘEPRAVUJTE VE SVISLÉ POLOZE!

KOTELNA MUSÍ MÍT ZAJIŠTĚNO DENNÍ A UMĚLÉ OSVĚTLENÍ

NESMÍ SE POUŽÍVAT V PROSTORU KOTELNY MECHANICKÉ VENTILACE PRO 
ODVOD VZDUCHU.

kotle ve sklepu doporučuje se umístit ho na podezdívce o 
minimální výšce 50 mm. Je povoleno umístit kotel přímo na 
nehořlavé podlaze, pokud neexistuje nebezpečí přítoku 
spodních vod. Při umístění kotle zohledníte pevnost podloží, 
a také podmínky požární ochrany:
• během instalace a provozu kotle udržujte bezpečnou 
vzdálenost 200mm od hořlavých látek,
• pro hořlavé látky se stupněm hořlavosti C3, které jsou 
rychle a snadno hořlavé i po odstranění zdroje zápalu, je tato 
vzdálenost dvojnásobně větší a činí 400 mm,
• pokud není známý stupeň hořlavosti, bezpečná vzdálenost 
musí být také zdvojnásobená.
Nastavení úrovně kotle usnadňují nastavitelné patky.  
Montáž patek se provádí dle výkresu 13 na stránce 34.

Tab.6. Stupeň hořlavosti stavebních hmot a materiálů

V žádném případě nesmí se skladovat a provozovat 
kotle v mokrých a vlhkých místnostech, což zrychluje korozi, a 
vede k zničení kotle během ve velmi krátké době.

Při umístění kotle by měla být zohledněna možnost 
neomezeného provádění čištění a přímý přistup z každé 
strany. Vzdálenost přední části kotle od protější stěny 
nemůže být menší než 2 m, a boků kotle od stěn menší než 
0,5 m.

Obr.5. Umístění kotle v prostoru kotelny.

PROVEĎTE OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ -  UZEMNĚNÍ 
KOTLE V MÍSTĚ OZNAČENÝM INFORMAČNÍM 
PIKTOGRAMEM PROPOJENÍ SMÍ PROVÁDĚT POUZE 
OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ

Schéma instalace uzemnění tělesa kotle je uvedeno na obr. 
14 na stránce 35.
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5.4. PŘÍPOJENÍ KOTLE K VYTÁPĚCÍ INSTALACIĄ

Za účelem správného připojení kotle k vytápěcí 
instalaci proveďte následující postup:
1)připojte napájecí potrubí (obr. 5 pol. 7) k vytápěcí instalaci 
v určeném místě,
2)stejně připojte zpětné potrubí (obr. 5 pol. 8),

4)připojte potrubí ochranného systému dle PN(obr. 7),
5)naplníte ÚT instalaci vodou, až do okamžiku získání 
nepřetržitého přetoku ze signalizačního potrubí,
6)zkontrolujte činnost ovládacího zařízení a vhodnost 
provedení elektrické instalace,
7)zkontrolujte stav tepelné izolace ochranné soustavy,
8)proveďte přípojení kotle ke komínovému kanálu,
9)v případě použití oběhového čerpadla ústředního topení 
(doporučení výrobce zlepšující účinnost celé vytápěcí 
soustavy), proveďte připojení čerpadla a tzv. “gravitační 
obvod”, umožňující použití vytápěcí instalace v případě 
poruchy čerpadla,
10)za účelem zvětšení trvanlivosti kotle doporučuje se použit 
směšovací soustavy pro získání minimální teploty kotle 55°C, 
a v systému zpětné vody ne méně než 45°C.
11)kotel musí být připojený k vytápěcí instalaci pomocí 
závitových nebo přírubových spojů,

12)montáž kotle musí provádět odborná a oprávněná osoba 
/firma/. V zájmu uživatele je dohlédnout, aby montáž kotle 
byla provedena v souladu s platnými předpisy,  a také aby 
montážní firma poskytla záruku na správnost a kvalitu 
provedených prací, potvrzenou razítkem a podpisem na 
záručním listu kotle.

Nejdůležitější požadavky ohledně ochranných 
zařízení

1)expanzní nádoba otevřeného systému o objemu min. 4-7% 
celého objemu vytápěcí instalace;
2)bezpečnostní potrubí o průměru závislém na tepelném 
výkonu kotle;
3)nádoba musí být propojena s expanzivním, signalizačním, 
přepadovým a odvzdušňovacím potrubím;
4)maximální výška montáže expanzní nádoby 12-15m.

3)propojit přiložené ovládací zařízení s dmychadlem a 
tělesem kotle (obr. 4 pol.12,13),

PROVEDENÁ INSTALACE ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ MUSÍ SPLŇOVAT 
POŽADAVKY POLSKÝCH NOREM PN-91/B02413 I BN-71/886427 OHLEDNĚ  
OCHRANY ZAŘÍZENÍ  VODNÍHO OHŘEVU OTEVŘENÉHO SYSTÉMU A 
EXPANZNÍCH NÁDOB.

EXPANZNÍ NÁDOBA, BEZPEČNOSTNÍ POTRUBÍ, EXPANZNÍ, SIGNALIZAČNÍ 
A PŘEPADOVÉ POTRUBÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO V PROSTORU O TEPLOTĚ 
VĚTŠÍ NEŽ 0°C.

ZJIŠTĚNÍ NEPŘÍTOMNOSTI TEPELNÉ IZOLACE A UMÍSTĚNÍ EXPANZNÍ 
NÁDOBY V NESOULADU S PN-91/B-02413 PŘI ZÁRUČNÍ REKLAMACI 
ÚNIKU VODY PŘI KLESNUTÍ TEPLOTY POD 0°C MŮŽE VÉST K NEUZNÁNÍ 
REKLAMACE A ODMÍTNUTÍ PROVEDENÍ OPRAVY NEBO VÝMĚNY KOTLE ÚT

MONTÁŽ KOTLE SVAŘOVÁNÍM  PŮSOBÍ ZTRÁTU ZÁRUKY!!!

NA BEZPEČNOSTNÍM POTRUBÍ NELZE POUŽÍVAT VENTILY A HRADÍTKA, NA 
CELÉ DÉLCE POTRUBÍ NESMÍ SE VYSKYTNOU ZÚŽENÍ A OSTRÉ OHYBY, 
ZPŮSOBE JEJÍCH VEDENÍ A PRŮMĚR MUSÍ BÝT V SOULADU S PN-91/B-
02413.

V PŘÍPADĚ  POUŽITÍ V  KOTELNĚ  DVOU  NEBO VÍCE VYTÁPĚCÍCH KOTLŮ, 
KAŽDÝ MUSÍ BÝT VYBAVEN ZABEZPEČENÍM V SOULADU S NORMOU PN-
91/B-02413, PŘI SOUČASNÉM BEZVÝHRADNÉM DODRŽOVÁNÍ ZÁSADY 
TEPELNÉ IZOLACE BEZPEČNOSTNÍ SOUSTAVY

-

80 32 35,940

40 25 27,2 25

25

27,2

27,2

Pro expanzní potrubí - tepelný výkon zdroje

Tepelný výkon kotle 
nebo výměníku [kW]

Bezpečnostní potrubí
[mm]

Průměr
jmenovitý

Průměr
jmenovitý

Průměr
vnitřní

Průměr
vnitřní

Expanzní potrubí
[mm]

Nad Do

V případě umístění expanzní nádoby v prostoru 
budovy, kde teplota klesá pod 0°C je třeba použit cirkulační 
potrubí a bezpečnostní potrubí, propojující expanzní nádobu 
s kotlem a tepelnou izolací v souladu s PN-91/B-02413   
(p.2.11.). Úlohou tepelné izolace ochranných zařízení je 
ochrana před zamrznutím pouze v době krátkodobých 
přestávek v provozu topení.

Příkladové schéma zabezpečení kotle je uvedeno na obr. 6

Obr. 6. Příkladové schéma zabezpečení instalace vodního topení 
vybavené jedním kotlem nebo výměníkem tepla, horní rozvod, 
čerpadlo namontováno na zpětném potrubí

Tab. 6. Jmenovité a vnitřní průměry bezpečnostního a expanzního 
potrubí



a) 
voda z kotle nemíchá se s vodou 
v rozvodu ÚT.

uzavřená instalace — napájecí 

b) částečně uzavřená instalace 
— napájecí voda z kotle míchá 
se v omezené míře s vodou v 
rozvodu ÚT.

c)částečně otevřená instalace 
— napájecí voda z kotle míchá 
se s vodou v rozvodu ÚT.

Obr. 10 a)-c)Schéma činnosti čtyřcestného ventilu

voda napájecí 
instalaci

voda napájecí 
instalaci

voda napájecí 
instalaci

napájecí 
voda 
z kotle

napájecí 
voda 
z kotle

napájecí 
voda 
z kotle

zpětná voda 
do kotle

zpětná voda 
do kotle

zpětná voda 
do kotle

zpětná 
voda

z instalace

zpětná 
voda

z instalace

zpětná 
voda

z instalace

Obr 11. Schéma všeobecného 
přípojení čtyřcestného 
směšovače do vytápěcího 
systému 
1 — kotel, 
2 — otevřená expanzní nádoba, 
3 — nádrž teplé užitkové vody, 
4 — čerpadlo ÚT, 
5 — čerpadlo TUV, 
6 — diferenciální ventil, 
7 — čtyřcestný ventil, 
8 — ohřívač.

optima komfort 
plus
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Pro správné spojení kotle s vytápěcí instalací je třeba 
splnit následující podmínky: teplota kotle nemůže být menší 
než 55°C, a teplota vody na zpětném potrubí nemůže být 
menší než 45°C, což je spojeno s jevem kondenzace vodní 
páry na studených stěnách kotle (tzv. pocení kotle), která 
působí zkrácení životnosti. Lze tomu zabránit nastavením 
vyšší teploty vody v kotli a nastavením teploty v jednotlivých 
místnostech pomocí termostatických ventilů nebo použitím 
směšovacích soustav, např. v podobě obtokového můstku 
(obr. 7.), dávkovacího a směšujícího čerpadla (obr. 8.), vodní 
spojky zejména u větších oběhů ÚT s velkým množstvím vody 
(obr. 9.) nebo čtyřcestných ventilů (obr. 10., 11.). Volbu 
zařízení pro určitou vytápěcí soustavu musí provádět 
oprávněný projektant.

Obr.7.Schémat propojení kotle s vytápěcí instalací při 
pou obtokového můstku.

Obr. 8. Schémat propojení kotle s vytápěcí instalací s použitím 
dávkovacího a směšovacího čerpadla.

Obr. 9. Schémat propojení kotle s vytápěcí instalací 
s použitím vodní spojky.
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5.5. PROPOJENÍ KOTLE S ELEKTRICKOU           
INSTALACÍ

Elektrická a ovládací instalace kotle je určena k 
napájení síťovým napětím 230V/50Hz. Prostor kotelny, ve 
které je umístěný kotel musí být vybaven elektrickou instalací 
230 V/50 Hz provedenou v soustavě TN-C nebo TN-S (s 
ochranným nebo ochranně-neutrálním vodičem) dle 
platných předpisů. Elektrická instalace (bez ohledu na druh 
provedené instalace) musí být ukončena zásuvkou s 
ochranným kolíkem.

Zásuvka musí být umístěna v bezpečné vzdálenosti od 
zdrojů tepla. Doporučuje se, aby k napájení kotle byl použitý 
zvláštní elektrický obvod.

5.6. PŘÍPOJENÍ KOTLE KE KOMÍNU

Pro připojení sopouchu kotle ke komínu použijte 
ocelový profil vhodného profilu a tvaru. Tloušťka plechu, ze 
kterého je provedeno přípojení kotle nesmí být menší než 3 
mm. Přípojení kotle musí mít sklon ve směru kotle. Zvláštní 
pozornost je třeba věnovat těsnosti spojů komínového 
kanálu a sopouchu. Účelem použité tepelné izolace soustavy 
pro odvod spalin je zlepšení komínového tahu.

Podstatný vliv na provoz kotle nebo skupiny kotlů má 
vhodná výška a průřez komínového kanálu. Nevhodné 
rozměry komínového kanálu mohou působit poruchy 
provozu kotle. Velikosti průřezu komínu jsou uvedeny v 
tabulce č. 7.
Tab. 7. Volba výšky a průřezu komínu.

Níže uvedený vzorec usnadňuje volbu požadovaného 
průřezu komínu, 
      
kde :

2F –  průřez komínu  [ m  ]
Q –topný výkon jednoho nebo více kotlů přípojených k jednomu
komínovému kanálu [ kW ]
h – výška komínu měřená od úrovně roštu do vyústění [ m ]]

Komin Komín musí být vyveden minimálně 150 cm nad 
plochu střechy. Stěny komínového kanálu musí být hladké, 
těsné, bez zúžení a ohybu a bez jiných přípojů. Nový komín je 
třeba vysušit a ohřát před rozpálením kotle. V případě 
pochybnosti technický stav hodnotí kominík. Komíny z 
ocelových trubek musí být vyšší o 15-20% od zděných 
komínů.

Pozor! Vzhledem k vysoké účinnosti, u kotlů typu DEFRO 
DUO/DEFRO DUO PLUS doporučuje se použit komínovou 
vložku z nerezové žáruvzdorné ocele.

6.  OBSLUHA  A ÚDRŽBA

6.1. NAPLNĚNÍ  VODOU

Před zahájením rozpalování kotle je třeba naplnit 
instalaci vodou. Naplnění kotle a celého potrubí musí být 
prováděno přes vypouštěcí hrdlo kotle. Tuto činnost 
provádějte pomalu, za účelem zajištění odstranění vzduchu z 
potrubí. Voda pro napájení kotlů musí být zbavena 
mechanických a organických nečistot a splňovat požadavky 
PN-85/C-04601. V případě vyskytování stálých úniků vody z 
potrubí lze použit vodu o tvrdosti <4°n. U nových instalací 
první voda je tzv. surovou vodou, a tvrdost doplňující vody 
musí být na úrovni menší než 4°n. 

Pro zjištění, zda je celá instalace naplněna vodou na 
několik vteřin otevřete průtokový ventil na signalizačním 
potrubí. Stálý, nepřetržitý výtok vody svědčí o úplném 
správném naplnění instalace. Případné doplnění vody v 
potrubí lze provádět během přestávek v provozu kotle. 
Pokud je potřeba, vodu lze vypustit po její předchozím 
ochlazení přes vypouštěcí hrdlo kotle do výlevky nebo 
odpadní mřížky.

6.2. ZKUŠEBNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU 

Před uvedením kotle do provozu zkontrolujte:
•zda je systém ÚT naplněný vodou;
•těsnost topného systému;
•správnost přípojení ke komínu;
•způsob přípojení k elektrické sítě

Postup při uvedení kotle do provozu:
•provést zatop kotle,
•uvést kotel na potřebnou provozní teplotu, 
 doporučená teplota výstupní topné vody je nad 

o  60 C;
•zkontrolovat opětovně těsnost kotle;
•provést topnou zkoušku dle norem;
•seznámit uživatele s obsluhou
•provést zápis do Záručního listu

NIEDOPUSZCZALNE I ZABRONIONE JEST UZUPEŁNIANIE WODY W 
INSTALACJI  W CZASIE PRACY KOTŁA, ZWŁASZCZA GDY KOCIOŁ JEST SILNIE 
ROZGRZANY, PONIEWAŻ W TEN SPOSÓB MOŻNA SPOWODOWAĆ JEGO 
USZKODZENIE LUB PĘKNIĘCIE. 
UZUPEŁNIANIE WODY W INSTALACJI JEST WYŁĄCZNIE KONSEKWENCJĄ 
STRAT PRZEZ WYPAROWANIE; INNE UBYTKI NP.: NIESZCZELNOŚĆ 
INSTALACJI SĄ NIEDOPUSZCZALNE, GROŻĄ WYTWARZANIEM KAMIENIA 
KOTŁOWEGO, CO W EFEKCIE PROWADZI DO TRWAŁEGO USZKODZENIA 
KOTŁA.

NA PŘÁNÍ UŽIVATELE PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU KOTLE MŮŽE PROVÉST 
PROŠKOLENÝ SERVIS VÝROBCE - PLACENÁ SLUŽBA.

PRO PŘIPOJENÍ KOTLE DO KOMÍNU POUŽIJTE PRODLOUŽENÍ ODVODU 
SPALIN DOPORUČENÉ VÝROBCEM. POUŽITÍ DÍLŮ JINÝCH NEŽ ORIGINÁLNÍ 
MŮŽE PŮSOBIT ZTRÁTU ZÁRUKY NA PŘISTROJ
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2Topná plocha [m ]
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                                            [ Ř mm]
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6
14x14

160

POUŽITÍ ZÁSUVKY BEZ PŘÍPOJENÉHO OCHRANNÉHO KOLÍKU MŮŽE 
PŮSOBIT ÚDER ELEKTRICKÝM PROUDEM!

VEŠKERÉ PŘÍPOJENÍ ELEKTRICKÉ INSTALACE SMÍ PROVÁDĚT JEN ODBORNÝ 
ELEKTRIKÁŘ S VHODNÝM OPRÁVNĚNÍM /SEP DO 1 KV/ - JE ZAKÁZÁNO 
ODNÍMAT KRYTY OVLADAČE NEBO VENTILÁTORU A JAKÝMKOLIV  
ZPŮSOBEM UPRAVOVAT ELEKTRICKÁ PROPOJENÍ.



Během běžného provozu kotle proces spalování 
spočívá v pravidelném doplňování paliva v prostoru 
topeniště. Jednorázový násyp paliva stačí pro 10 hodin 
provozu kotle s jmenovitým výkonem. Při menších výkonech 
dobu spalování lze prodloužit o několik hodin.

Při doplňování paliva v prostoru topeniště vypněte 
ovladač, pak pomalu otevřete násypná dvířka, doplníte 
palivo a znovu zapněte ovladač. 

Odstraňování popele z roštu se provádí během provozu 
kotle několikanásobným našlápnutím na pedál.

Hrudkovité produkty spalování jako struska, kamen 
odstraňte pomocí nářadí, po zhašení kotle nebo před 
rozpálením 
POZOR!
Během provozu kotle může nastat zatavení velmi tvrdé 
strusky mezi pevným a pohyblivým roštem, což působí jeho 
blokování. V tomto případě spuštění pomocí pedálu není 
možné.

V takovém případě odstraňování popele je nutné 
provádět ručně, do okamžiku zhášení pece a ověření 
funkčnosti mechanického roštu. Odblokování roštu lze 
provést po pečlivém vyčistění topeniště.

Ukončení montáže a provedení zkoušky topení musí být 
poznamenáno v Záručním listu. 
Vyplněný Záruční list pošlete na adresu výrobce za účelem 
registrace uživatele v systému firmy.

6.3. UVEDENÍ DO PROVOZU A PROVOZ KOTLE

Před zahájením rozpalování kotle zkontrolujte:
• propustnost potrubí,
• správnost naplnění instalace vodou,
• stav vody v ochranném systému kotle.

ROZPALOVÁNÍ ZDOLA:
Před zahájením rozpalování otevřete úplně škrticí 

klapku spalin v sopouchu, dvířka topeniště a popelníku, 
násypová dvířka musí být uzavřena. Rozpalování provádějte 
pomalu, s použitím zmačkaných kousků papíru a dřeva, na 
které po rozpálení nasypete tenkou vrstvu uhlí. Po rozpálení 
uzavřete dvířka popelníku a topeniště, pak otevřete násypná 
dvířka a naplníte prostor topeniště palivem. Po zatáhnutí 
spalin přes komín uzavřete násypná dvířka, zapněte 
dmychadlo a nastavte na ovladači správnou teplotu.

V případě zhasnutí kotle během rozpalování vyčistíte 
topeniště, provětráte kanály kotle a opakovaně zahájíte 
rozpalování
ROZPALOVÁNÍ OD SHORA: 

Do vybrání popele z prostoru topeniště, nasypte 
uhelnou drť s maximální vlhkostí 20% (příliš velká vlhkost 
působí kondenzaci vody na stěnách kotle, čehož následkem 
je zvětšena koroze). Drť nasypte do úrovně několika 
centimetrů nad horní přívodní otvory umístěné na bočních 
stěnách prostoru topeniště, s ohledem na to, aby nebyly 
zakryté. Drť, která bude případně přesypaná přes rošty do 
popelníku znovu nasypte do prostoru topeniště.  Po 
provedení nasypu vyrovnejte vrstvu drti (netlačte), uložte 
papír, dřevo a zapalte. Po zatáhnutí spalin přes komín 
uzavřete násypná dvířka, zapněte dmychadlo a nastavte na 
ovladači správnou teplotu. Po rozpálení žlutě-modrý plamen 
by měl hořet na celé ploše topeniště. V případě vznikání jícnů 
nebo nerovnoměrného hoření, je doporučeno zasýpat jícny a 
rozhrnout rozpálenou vrstvu po celé ploše topeniště.

U ovladačů s možností nastavení časových zón zabraňte 
příliš velkým rozdílům nastavení teplot, což může působit tzv. 
"střílení" v kotli. Navíc zabraňte nastavování příliš nízké 
provozní teploty kotle (pod 55°C), protože tím je působeno 
pohoršení procesu spalování a zvětšení emise škodlivých 
sloučenin do ovzduší. V případě provozu kotle při nízkých 
teplotách vzniká jev kondenzace vodní páry na stěnách kotle 
(“pocení“). Dlouhodobé udržování tohoto jevu je příčinou 
zvětšení koroze a zkrácení životnosti kotle. Proto nastavujte 
poměrně vysokou provozní teplotu, a teplotu v místnostech 
nastavte pomocí termostatických ventilů. Doporučuje se 
také použití směšovacích ventilů. Doba hoření paliva záleží na 
jeho kvalitě a množství, proto uživatel musí v praxi stanovit 
velikost naplnění a dobu rozpalování, aby byly pro něj 
nejvhodnější.

P.W. DEFRO -serwis
Ruda Strawczyńska 103a
26-067 Strawczyn

fax 041 303 91 31

serwis@defro.pl

PROSTOR TOPENIŠTĚ A POPELNÍK MUSÍ BÝT VŽDY UZAVŘENÉ S VÝJIMKOU 
DOBY ROZPALOVÁNÍ PALIVA A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU Z TOPENIŠTĚ.

PŘI ROZBĚHU STUDENÉHO KOTLE MUŽE SE VYSKYTNOUT KONDENZACE 
VODNÍ PÁRY NA STĚNÁCH KOTLE, TZV. „POCENÍ”, ČÍMŽ SE MUŽE ZDÁT, ŽE 
KOTEL PŘETÉKÁ. JEDNÁ SE O PŘÍRODNÍ JEV, KTERÝ USTOUPÍ PO 
ROZEHŘÁTÍ KOTLE NAD 60°C. U NOVÉHO KOTLE, V ZÁVISLOSTI NA VNĚJŠÍ 
PODMÍNKY A TEPLOTU VODY V KOTLI, TENTO JEV MUŽE TRVAT I NĚKOLIK 
DNÍ.

V PŘÍPADĚ VÝPADKU ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ, KOTEL MUŽE PRACOVAT 
BEZ OVLADAČE, S PŘÍRODNÍM TAHEM, ZA PODMÍNKY GRAVITAČNÍHO 
ODBĚRU TEPLA. ZA TÍM ÚČELEM POOTEVŘETE DOLNÍ DVÍŘKA, SEJMĚTE 
DEFLEKTOR, A PROVÁDĚJTE ZAPALOVÁNÍ ZDOLA, S POSTUPNÝM 
PŘIDÁVÁNÍM PALIVA
V PŘÍPADĚ KRÁTKODOBÉHO VÝPADKU NAPÁJENÍ, TJ. 3-4 HODINY, OHEŇ, 
KTERÝ JE PONECHÁN V KOTLI UMOŽŇUJE OPAKOVANÝ ROZBĚH KOTLE V 
REŽIMU S OVLADAČEM, ONO TO MŮŽE VŠAK NÁSLEDOVAT PRUDCE (S 
VÝBUCHEM), PROTO JE TŘEBA NEJDŘÍVE ZAPÁLIT PODPALOVAČ A AŽ PO 
JEHO ZAPÁLENÍ ZAPNOUT DMYCHADLO. BUĎTE OPATRNÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ 
DVÍŘEK.

PROVOZ KOTLE PŘI TEPLOTĚ NAD 60°C ÚČINNĚ ZABRAŇUJE VYTVÁŘENÍ 
KONDENZÁTU A URYCHLENÉ KOROZI KOTLE

MECHANICKÝ ROŠT JE URČEN JEN K ODSTRAŇOVÁNÍ Z ROŠTU 
TOPENIŠTĚ ZPOPELENÉ VRSTVY PALIVA DO POPELNÍKU.

V PŘÍPADĚ BLOKÁDY ROŠTNIC JE ZAKÁZÁNO ODSTRAŇOVANÍ 
BLOKÁDY SÍLOU, PROTOŽE NÁSLEDKEM MŮŽE BÝT ZNIČENÍ 
POHYBLIVÉHO ROŠTU.

PŘI OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK NELZE STÁT NAPROTI KOTLE, HROZÍ 
POPÁLENÍ. 

optima komfort 
plus
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V rozvodu ústředního topení spotřeba tepla se mění 
spolu se změnou vnějších podmínek, tj. denního období a 
vnější teploty. Hodnoty teploty vody odváděné z kotle záleží 
také na tepelné charakteristice budovy – použitých 
stavebních a izolačních materiálech. V níže uvedené tabulce 
jsou uvedeny hodnoty teploty vody odváděné z kotle v 
závislosti na vnější teplotě pro typickou rodinnou budovu.
Tabulka 8. Volba teploty v kotli v závislosti na vnější teplotě.

Uvedená nastavení jsou orientační, proto každý kotel 
nastavujte individuálně v závislosti na požadavky určitého 
vytápěného objektu a složení paliva.

Čištění provádějte před každým rozběhem kotle. 
Čištění konvekčních kanálů, ve kterých se usazují popílky, je 
třeba provádět přes čisticí otvory  (obr.4. pol. 2,5,9) každých 
3-7 dnů. Po očištění kanálů, tyto otvory těsně uzavřete. Pro 
správný provoz kotle je také důležité čištění komínového 
kanálu.

6.4. PRAVIDELNÁ OBSLUHA KOTLE – ČIŠTĚNÍ A 
ÚDRŽBA

V prostoru topeniště kotle obraťte zvláštní pozornost 
na pečlivé odstranění popele a strusky z mezer roštu a stěn 
komory. 

V případě dlouhodobého udržení nízkých teplot kotle 
je nutné pravidelně (alespoň jednou za týden) “rozehřátí 
kotle” — rozpálení při teplotě 70–80°C. Jedná se o postup 
zvyšující životnost kotle.

6.5. NOUZOVÉ ZASTAVENÍ KOTLE

V případě poruchy nebo v nouzových stavech,   
jako:

• překročení teploty 100°C
• zvýšení tlaku,
• zjištění náhlého, velkého úniku vody v
   kotli nebo instalaci
• prasknutí potrubí, topných těles, armatury
   (ventily, šoupátka, čerpadla),
•jiná ohrožení další bezpečného
  provozu kotle

Postupujte dle níže uvedených pokynů:
1)  odstraňte palivo z prostoru topeniště do plechové 
nádoby, s ohledem na to, aby zabránit popálení nebo otravě 
spalinami (nezdržujte se v prostoru kotelny, podle možnosti 
otevřete dveře nebo ventilační otvory). Odstranění žáru z 
prostoru topeniště provádějte pouze při účasti druhé osoby. 
V případě velkého množství kouře v prostoru kotelny, 
znemožňujícího náležité odstranění žáru, požádejte o pomoc 
hasiče. Prostor topeniště lze zasýpat suchým pískem. Je 
přísně zakázáno hašení žáru v topeništi vodou. Hašení lze 
provádět pouze mimo prostor kotelny, na čerstvém vzduchu, 
ze vzdálenosti ne menší než 3 m;
2) zjistíte příčinu poruchy, a po její odstranění a ověření, že 
jsou kotel a instalace technicky v pořádku, zahájíte čištění a 
uvedení kotelny do provozu.

 

6.6. POSTUP V PŘÍPADĚ POŽÁRU KOMÍNOVÉHO 
KANÁLU - ZAPÁLENÍ SAZE V KOMÍNU.            

1.Zhaste topeniště opatrným odstraněním hořlavého 
materiálu, těsně uzavřete pec.

2.Použijte komínové síto - jedná se o kovovou mřížku o 
rozměrech oka cca. 2 x 10 mm, nejlépe měděná, rozvinutá na 
rámu o rozměrech 60 x 60 cm, s dvěma kovovými držáky. 
Ochrana vyústění komínu sítem a sledování nižších částí 
komínu, zda nevznikají prasknutí, přes které může uniknout 
plamen, zabraňuje rozšíření ohně. Navíc rozehřáté síto 
zmenšuje tah v komínu a tím intenzitu spalování saze.

3.Síto lze nahradit mokrou plachtou, kterou se v případě 
požáru překrývá vyústění komínu. Plachtu je třeba polévat 
vodou až do spálení saze, pak požár zhasne samočinně.

4. Nasypte do vyústění komínu kuchyňskou sůl na hořící 
sazi.

PRO ZABRÁNĚNÍ UDÁLOSTEM TOHOTO DRUHU PRAVIDELNĚ ČISTÍTE 
KOUŘOVÉ KANÁLY.

6.7. ODSTAVENÍ KOTLE

Po ukončení topné sezóny nebo v jiných případech 
plánovaného odstavení kotle, nechte úplně spálit palivo 
nasypané do topeniště, pak odstraňte popel a strusku z 
prostoru topeniště a popelníku. Důkladně očistíte kotel, 
včetně prostoru topeniště, popelníku a konvekčního tahu.

Po dobu zastavení kotle, voda z rozvodu ústředního 
topení může být vypouštěna pouze v případě opravářských 
nebo montážních prací. Pro zabezpečení kotle po topné 
sezóně, očistíte ho pečlivě z popele a zbytků spalování, které 
obsahují největší množství síry a proveďte konzervaci.

V případě umístění kotle v studené a vlhké kotelně, v 
letním období chraňte kotel před vlhkosti pomocí vložení 
dovnitř materiálu, který absorbuje vlhkost, např. páleného 
nehydratovaného vápna, Silica Gel.
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ZA ÚČELEM DOSÁHNUTÍ SPRÁVNÉ ÚČINNOSTI SPALOVÁNÍ UDRŽUJTE 
ČISTOTU KOMÍNOVÝCH KONVEKČNÍCH KANÁLŮ A PLECHU UVNITŘ 
TOPENIŠTĚ. SAZE, KOUŘ A POPEL VZNIKLÉ PŘI SPALOVÁNÍ PŮSOBÍ 
PODSTATNÉ SNÍŽENÍ ÚČINNOSTI PROCESU SPALOVÁNÍ. 

PŘI NOUZOVÉM ZASTAVENÍ KOTLE JE NUTNÉ SE POSTARAT O BEZPEČNOST 
OSOB A DODRŽOVAT PROTIPOŽÁRNÍ PŘEDPISY.

POUŽÍVEJTE POUZE ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY 
KOUPENÉ OD FIRMY PW DEFRO. FIRMA PW DEFRO 
NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA NESPRÁVNOU ČINNOST 
KO T L Ů  V Z N I K L O U  N Á S L E D K E M  P O U Ž I T Í  
NESPRÁVNÝCH DÍLŮ

NELZE HASIT POŽÁRY KOMÍNŮ VODOU, PROTOŽE PRUDKÉ OCHLAZENÍ 
KOMÍNU A PÁROVÁNÍ VODY MŮŽE PŮSOBIT PRASKNUTÍ KOMÍNU A 
ROZŠÍŘENÍ POŽÁRU.



7.POZNÁMKY OHLEDNĚ PROVOZU KOTLE

1.Kotel mohou obsluhovat pouze osoby dospělé,      
    seznámené s tímto návodem k obsluze a byli proškolení 
    v rozsahu obsluhy.

2.Ponechat děti bez dozoru dospělých u kotle je 
    nepřípustné.  

3.K zatápění v kotli je zakázáno používat hořlavých kapalin, l
   ze použit pevná paliva (např. turistické), pryskyřičné 
   dřevo, papír apod.

4.Pokud dojde k úniku hořlavých plynů nebo výparů do 
    kotelny nebo během prací, u kterých je zvýšené 
    nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu (lepení,  
    natírání apod.) odstavte kotel před zahájením těchto 
    prací.
5.Během provozu kotle teplota topné vody nemůže 
   překračovat 90oC. V případě přehřátí kotle otevřete 
   veškeré uzavřené spotřebiče tepla a těsně uzavřete 
   dvířka kotle a vypněte ventilátor.

6.Na kotli a v jeho blízkosti nelze skladovat snadno  
   hořlavé materiály.

7.Napájecí a přívodní potrubí do čerpadla a teplé 

8.Nesmí se zasahovat a upravovat elektrickou nebo 
   konstrukční část kotle.
 
9.Používejte palivo doporučeno výrobcem od 
    koncesovaných dodavatelů (nejlépe s osvědčením o   
    jakosti).

10.Během odstraňování popele z kotle, hořlavé materiály   
      se nemohou nacházet ve vzdálenosti menší než 1500 
      mm od kotle. Popel umístíte v žáruvzdorných nádobách 
      s víkem. 

11. Po ukončení topné sezóny důkladně vyčistíte 
       kotel a kouřový kanál. Kotelna musí
       být udržována v čistu a suchu. Vyjměte
       palivo z kotle, potrubí podavače a zásobníku paliva a
       nechte kotel a zásobník paliva s odklopenými

optima komfort 
plus
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8. LIKVIDACE KOTLE PO JEHO LHŮTĚ 
ŽIVOTNOSTI.

Kotel včetně příslušenství podléhá evropské směrnici 
2002/96/E vztahující se na opotřebovaná elektrická a 
elektronická zařízení, vzhledem k tomu:
•na popisném štítku je umístěno označení dle výše  
  uvedené směrnice (přeškrtnutý koš) vztahující se na 
  opotřebovaná elektrická a elektronická zařízení,
•proveďte demontáž šroubovaných dílů 
  jejích odšroubováním a svařovaných jejích odříznutím
•před likvidaci kotle odpojte ovladač a redukční 
elektropřevodovku včetně kabelů, které podléhají třídění 
opotřebovaných elektrických a elektronických zařízení za 
účelem zpracování. Tyto části nelze skladovat s jinými 
všeobecnými odpady. Jejích sběrné místo stanoví městské 
nebo obecní služby. Ostatní součásti kotle podléhají 
běžnému sběru odpadů, hlavně jako ocelový odpad.
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8. PŘÍKLADY PORUCH ZAŘÍZENÍ A ZPŮSOBY JEJÍCH ODSTRANĚNÍ

PŘED PŘIVOLÁNÍM SERVISU DŮKLADNĚ VYČISTÍTE KONVEKČNÍ KANÁLY A 
STĚNY PROSTORU TOPENIŠTĚ, A TAKÉ ZPŘÍSTUPNÍTE VCHOD DO KOTELNY 
PRO PŘÍPAD VÝMĚNY KOTLE.  

Druh poruchy

1. Náhlé zvýšení tlaku a teploty

2. Kouří se z dolních čistících 
    dvířek

3. Nelze dosáhnout 
    požadované teploty

4. Podstatné zvýšení teploty 
    nad nastavenou teplotu

Možná příčina poruchy

• uzavřené ventily

• nesprávně uzavřená dvířka • seřídit zámek

• vyčistit šňůru

• vyměnit těsnicí šňůru

• utlumení tahu škrticí klapkou 
   umístěnou v sopouchu

• vyčistíte kotel

• přidat palivo o větší výhřevnosti nebo 
   nahradit jiným o větší výhřevnosti

• zašpinění šňůry

• poškozená těsnicí šňůra

• příliš velký komínový tah

• znečistěný výměník

• příliš malá výhřevnost paliva

• příliš velký komínový tah 
   při příliš velké výhřevnosti paliva

• použijte v komínu regulátor tahu
   nebo přidejte palivo o menší výhřevnosti

• zvětšit odstup mezi vyfukováními

• zmenšit dobu vyfukování

• příliš časté a příliš dlouhé 
   vyfukování mezi vlastními zapojeními

• dmychadlo se nezastaví 
   po dosáhnutí zadané teploty

• resetujte ovladač a opakujte 
   pokus pod přísnou kontrolou 
  (pokud se dmychadlo pořád nezastaví,
   vypněte ovladač a přivolejte servis)

• otevřete ventily

Doporučená náprava

5. Kouří se z dvířek 

• vyměnit těsnicí šňůru3. Poškozená šňůra

1 Není komínový tah
• příliš nízký komín
• příliš malý průřez komínu
• zacpaný komín nebo znečistěný
   kotel

• zvedněte komín
• zvětšíte průřez komínu
• vyčistíte komín (kotel)

2. Příliš velký běh dmychadla • zmenšit běh dmychadla

6. Vyskytují se krátké 
    výbuchy plynů

•příliš nízké nastavení teplot v kotli

• mokré palivo

• zvyšte teplotu

• vysušte/vyměňte palivo

7. Únik vody z dolních čisticích
     otvorů nebo popelníku

• příliš nízké nastavení teplot v kotli

• nesprávné nastavení parametrů spalování

• vzduchové víry v komínu

• není odběr tepla z kotle což 
působí dlouhé přestávky provozu 
a tím zhasnutí plamene

• zvyšte teplotu

• seřídit nastavení ovladače
• namontujte komínový nástavec
(hasič)

• umožníte odběr tepla přes topná 
   tělesa a jiné spotřebitele např.bojler

• neuzavírejte ventily všechna 
   topná tělesa
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Obr..12. Návod k montáži ventilátoru pro přívod vzduchu 
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PODMÍNKY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ KOTLŮ S 
AUTOMATICKÝM PODAVAČEM PALIVA

Základní podmínkou pro bezpečný provoz kotlů je provedení instalace dle PN-91/B-02413 i BN-71/8864-27. Navíc 
dodržujte následující pokyny:

1.Nesmí se provozovat kotel při poklesu množství vody v potrubí pod hodnotu stanovenou v návodu k provozu kotelny.
2. Při obsluze kotle používejte ochranné rukavice, brýle a pokrývku hlavy.
3. Při otevírání dvířek nezastavujte se naproti otvorů, ale z boku. Při spuštění ventilátoru neotevírejte násypná dvířka.

4. Udržujte pořádek v kotelně, ve které se nemohou nacházet žádné předměty, které nejsou spojené s obsluhou kotlů.
5. Při provozu kotle používejte osvětlení s maximálním napájením 24V
6. Udržujte kotel a spojenou s ním instalaci ÚT v dobrém technickém stavu, zvláštní pozornost obraťte na těsnost dvířek
    a čisticích otvorů.

7.Všechny poruchy kotle okamžitě odstraňte.
8. V zimním období zabraňte přestávkám v topení, které mohou působit zamrznutí vody v instalaci nebo její 
    části, což je mimořádně nebezpečné, protože zátop kotle při neprůchodné instalaci ÚT může působit velmi 
    vážné poškození.Nesmí se provozovat kotel při poklesu množství vody v potrubí pod hodnotu stanovenou v 
    návodu k provozu kotelny.
9.Naplnění instalace a její uvedení do provozu v zimním období provádějte velmi opatrně. Naplnění instalace v 
   tomto období musí být prováděno horkou vodou, za účelem zabránění zamrznutí vody v instalaci během 
   naplňování.

10.Nesmí se rozpalovat v kotli pomocí prostředků jako benzin, nafta a jiné snadno hořlavé a výbušné látky.
11. Nepřibližujte se s otevřeným ohněm k pootevřeným dvířkům topeniště při zapnutém ventilátoru a těsně po
       jeho zapnutí, protože nespálený plyn může vybuchnout.                                                                                             
 

12. Elektrická instalace musí být provedena oprávněným elektrikářem

PŘI JAKÉMKOLIV PODEZŘENÍ MOŽNOSTI ZAMRZNUTÍ VODY V INSTALACI ÚT, A ZEJMÉNA V BEZPEČNOSTNÍ SOUSTAVĚ KOTLE, 
ZKONTROLUJTE PRŮCHODNOST SOUSTAVY. ZA TÍM ÚČELEM NAPOUŠTÍTE VODU DO INSTALACE PŘI POUŽITÍ VYPOUŠTĚCÍHO KOHOUTU, 
AŽ DO ZÍSKÁNÍ PŘETOKU Z PŘEPADOVÉ TRUBKY. V PŘÍPADĚ NEPRŮCHODNOSTI NESMÍ SE ROZPALOVAT V KOTLI

PŘI OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK NESMÍTE STÁT NAPROTI KOTLE HROZÍ ÚRAZ POPÁLENÍM

NEDÁVEJTE RUCE DO PROVOZNÍHO PROSTORU ŠNEKU BĚHEM PRÁCE KOTLE - NEBEZPEČÍ TRVALÉHO POŠKOZENÍ RUKY.

VÍKO NÁSYPNÉHO KOŠE MUSÍ BÝT BEZVÝHRADNĚ UZAVŘENO - HROZÍ VRÁCENÍ PLAMENE DO  ZÁSOBNÍKU A VZNIK POŽÁRU

JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT OTEVŘENÝ OHEŇ A SNADNO HOŘLAVÉ MATERIÁLY V BLÍZKOSTI KOTLE - NEBEZPEČÍ VÝBUCHU NEBO VZNIKU 
POŽÁRU

VEŠKERÁ  PŘÍPOJENÍ ELEKTRICKÉ  INSTALACE  MUSÍ  PROVÁDĚT  JEN  ODBORNÝ  ELEKTRIKÁŘ, KTERÝ MÁ VHODNÁ OPRÁVNĚNÍ /SEP DO 
1KW/

PŘI VÝPADKU ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ JE POŽADOVÁN DOZOR NAD KOTLEM

STYK STUDENÉ VODY S HORKÝM KOTLEM JE ZAKÁZÁN HAŠENÍ TOPENIŠTĚ VODOU JE ZAKÁZÁNO
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11. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Ručitel a výrobce:

1.Ručitel poskytuje Kupujícímu záruku na prodaný výrobek 
dle principů a za podmínek stanovených v této záruce.
2.Záruka se vztahuje na topný kotel typ DEFRO DUO/ DEFRO 
DUO PLUS ....................................... výrobní číslo 
.............................................. (předmět smlouvy-kotel ÚT) za 
podmínky provedení úhrady celé částky za předmět smlouvy 
s zaslání zpět na adresu výrobce  kopie  řádně vyplněného  
Záručního listu.
3.Spolu se záručními podmínky Kupující obdrží návod k 
obsluze, ve kterém jsou stanoveny provozní podmínky kotle, 
způsob jeho montáže a parametry tykající se komínu, paliva a 
kotelní vody.
4.Ručitel zaručuje správnou činnost kotle, pokud budete 
přísně dodržovat podmínky stanovené v návodu k obsluze, 
zejména v rozsahu parametrů paliva, komínu, kotelní vody,  
přípojení k instalaci ústředního topení.
5.Záruka se nevztahuje na opotřebitelné díly, zejména: 
šrouby, matice, rukojeti, keramické a těsnicí prvky. Tato 
záruka se nevztahuje také na součásti elektrického výbavy, na 
tyto součásti záruku poskytuje výrobce zařízení.
6.Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání předmětu 
smlouvy Kupujícímu a činí:

a) 5 let na těsnění výměníku tepla
b) 2 roky na ostatní součásti a správnou
    činnost kotle, ale ne déle než 3 roky od data
    výroby;
c) 1 rok na litinové součásti a pohyblivé součásti
    které patří k výbavě kotle;
d) záruka se nevztahuje na opotřebitelné díly,
    zejména: šrouby, matice, rukojeti, keramické
    a těsnicí součásti.

7.Záruka  je poskytována na  území  Polské republiky.
8.V době trvání záruky ručitel zajišťuje případě nedodržení 
provedení opravy odstranění fyzické vady předmětu smlouvy 
ve lhůtě

a) 14 dnů od dne doručení oznámení, pokud    
    odstranění vady nevyžaduje výměnu konstrukčních 
    prvků předmětu smlouvy
b) 30 dnů od dne doručení oznámení, pokud 
     odstranění vady vyžaduje výměnu konstrukčních 
     prvků předmětu smlouvy

9.Oznámení o odstranění fyzické vady v rámci záruční opravy   
(reklamační oznámení) musí být podáno okamžitě po zjištění 
fyzické vady, ale nejpozději ve lhůtě 14 dní od zjištění vady.
10.Reklamační oznámení je třeba podat na adresu výrobce 
odesláním vyplněného a orazítkovaného prodejcem 
reklamačního  kuponu  který se nachází  v návodu k obsluze.   
V reklamačním  oznámení uveďte:

a) typ, rozměr kotle, výrobní číslo výrobního 
pracovníka (údaje se nachází na popisném štítku),
b) datum a místo nákupu,
c) stručný popis poškození
d) systém ochrany kotle (druh expanzní
nádoby)
e) přesnou adresu a telefonní číslo podavatele
reklamace

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO 
Ruda Strawczyńska 103a
26-067 Strawczyn

tel. 041 303 80 85, 041  303 87 94
fax 041 303 91 31

V případě reklamace nesprávného spalování v kotli, 
dehtování, valení se kouře přes násypná dvířka k 
reklamačnímu oznámení musí být připojena kopie 
znaleckého posudku kominíka, ve kterém se potvrzuje 
splnění komínovým kanálem všech obsažených v návodu k 
obsluze podmínek pro určený rozměr kotle.
V případě reklamování úniku vody z kotle nelze ověřovat 
těsnost kotle pomocí stlačeného vzduchu.
11.Prodlení s provedením opravy nevzniká, pokud ručitel 
nebo jeho zástupce bude ochoten odstranit poruchu ve lhůtě 
dohodnuté s Kupujícím a nebude schopen provést opravu z 
důvodu které nejsou na straně ručitele (např. nemožnost 
vhodného přístupu ke kotlům, výpadek elektřiny nebo vody).
12.V případě, kdy Kupující dvakrát znemožni provedení 
záruční opravy, přestože je ručitel ochoten ji provést, 
považuje se, že kupující odstoupil od nároku uvedeného v 
reklamačním oznámení.
13.Pokud nelze odstranit reklamovanou vádu, po provedení 
třech záručních oprav kotel má pořad závadu, ale lze ho 
provozovat, Kupující může uplatnit nárok na:

a)snížení ceny  kotle úměrně k snížení užitkové hodnoty 
kotle,
b)výměnu  vadného   kotle  na  bezvadný  kotel,

14. Lze provést výměnu v případě zjištění Ručitele že nelze 
kotel opravit odborníkem.
15.Ručitel není zodpověděn za nesprávnou volbu kotle k 
rozměru vytápěných ploch (např. umístění kotle s příliš 
malým nebo příliř velkým výkonem vůči zapotřebí). Je 
doporučeno, aby volba kotle byla prováděna při spolupráci s 
vhodnou projektovou kanceláři nebo ručitelem.
16.Záruka se nevztahuje na kotle, které byly poškozené
následkem:

a)nevhodné přepravy prováděné nebo
    objednané Kupujícím,
b)vadné montáže neoprávněnou osobou,
    zejména odchylek od ustanovení obsažených
    v normě PN-91/B-02413 Technika topení a
    teplárenství
c)provádění samostatné, nesprávné
    opravy,
d)nesprávného provozu a jiných důvodů které nejsou   
    na straně výrobce.

17.Platnost záruky končí v pokynu obsažených v návodu k 
obsluze a nevztahuje se na:

a)korozi ocelových součásti v části sopouchu
    vzniklou následkem dlouhodobého provozu kotle
    s teplotou vody napájecí instalaci ÚT
    pod 60°C,
b)vadné montáže neoprávněnou osobou,
    zejména odchylek od ustanovení obsažených
    v normě PN-91/B-02413 Technika topení a teplá-
    renství,
c)poškození kotle vyplývající z použití k
   napájení instalace ÚT vody o nesprávné
   tvrdosti (propálení plechu topeniště následkem
   nahromadění kotelního kamene
d)nesprávnou činnost kotle následkem
    nesprávného komínového tahu nebo nesprávně
    zvoleného výkonu kotle,
e)poruch vzniklých následkem výpadku napájecího  
    napětí,

18.Ručite l  může naúčtovat  náklady spojené s  
neodůvodněným reklamačním oznámením Kupujícímu 
Může také naúčtovat Kupujícímu náklady na odstranění 
fyzické vady, pokud její příčinou byl nesprávný provoz kotle.
19.Nepodstatné vady neovlivňují užitkovou hodnotu
kotle a záruka se na ně nevztahuje
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20.Podmínkou uznání reklamace je předložení nákupního 
dokladu a správné vyplnění záručního listu včetně 
reklamačního kuponu.
21.Záruční list je neplatný bez data, razítka a podpisů, a také s 
opravami a přeškrtnutími provedenými neoprávněnými 
osobami.
22.Přípojení kotle k topnému systému může provést pouze 
instalatér, který má všeobecná montážní oprávnění (je nutný 
jeho zápis a razítko v Záručním listu).
23.První uvedení kotle do provozu a veškeré opravy a činnosti 
překračující rozsah činnosti  uživatele  popsané v návodu k 
obsluze může provádět pouze servis zaškolený výrobcem. 
První uvedení kotle do provozu se provádí za úhradu, a 
náklady hradí Uživatel.
24.Reklamované elektrické zařízení /mikroprocesorový 
ovladač, ventilátor/ je třeba zaslat na adresu sídla P.W. DEFRO 
na náklady Ručitele.  Vracení vadného zařízení je podmínkou 
uznaní  reklamace  a   bezplatné  výměny zařízení. Nevracení 
výše uvedené součásti ve lhůtě 7 pracovních dnů bude 
základem k neuplatnění reklamace a naúčtování její nákladů 
Kupujícímu.

12. PROVEDENÉ ZÁRUČNÍ OPRAVY A ÚDRŽBA

Záruční podmínky Servis 48H
1.Program „Servis 48h” se vztahuje na topné kotle, kterých 
výrobcem je PW DEFRO Robert Dziubeła.
2.Reklamační oznámení je třeba podat prostřednictvím 
prodejny velkoobchodu nebo přímo firmy na číslo faxu 041 
303 80 85, e-mail: serwis@defro.pl, dopisem na adresu 
firmy.
3.Podmínkou uznaní reklamace je předložení nákupního 
dokladu a správné vyplnění záručního listu včetně 
reklamačního kuponu.
4.„Servis 48h” zaručuje, že PW DEFRO bude se snažit, aby 
doba odstranění poruch znemožňujících/ podstatně 
omezujících použití topného kotle DEFRO nepřekročila dvou 
pracovních dnů od dne oznámení reklamace.
5.Doba odstranění poruch může být prodloužena z důvodů, 
které nejsou na straně PW DEFRO mj. nutnosti výměny 
konstrukčních prvků, nedostupnost náhradních dílů u 
dodavatele, nepříznivé počasí /vyšší moc/
6.Nedodržení lhůty opravy nemůže být důvodem k 
jakýmkoliv nárokům zákazníků vůči PW DEFRO a 
Autorizovanému servisnímu partneru
7.Za účelem usnadnění servisní obsluhy zákazníků byla 
zprovozněna servisní infolinka pod tel. číslem 509 702 720. 
Zavoláním na toto číslo získáte nezbytné informace a pomoc 
při řešení každé servisní záležitosti

Č. datum

1.

2.
2.

3.

popis poškození, opravené součásti, 
popis provedených činnosti

poznámky
razítko a podpis 

servisu

4.

25.oužívejte pouze originální náhradní díly, koupené v PW   
DEFRO.  Firma  PW  DEFRO   není zodpovědná za nesprávnou 
práci kotle následkem použití nevhodných dílů.
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optima komfort 
plus

13. POVINNOSTI INSTALATÉRA PŘI PRVNÍM SPUŠTĚNÍ

Č.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Zkontrolovat činnost větrání kotelny.

Zkontrolovat osvětlení místnosti /zda je dostačující pro obsluhu 
a případnou opravu kotle/.

Zkontrolovat přístup k místem, které vyžadují pravidelnou obsluhu
/čisticí otvory, ovladač, palivová nádrž, redukční elektropřevodovka, ventilátor/. 

Zkontrolovat těsnost hydraulického přípojení kotle k instalaci ÚT

Zkontrolovat těsnost propojení kotle s komínovým kanálem.
 
Zkontrolovat množství paliva v nádobě 
/zda je dostačující k zatopení kotle/.

Zkontrolovat těsnost dvířek palivové nádrže
/zda jsou uzavřená na dvě zástrčky/.

Zkontrolovat zda elektrické kabely ventilátoru, redukční elektro-
převodovky, zapalovače, čidel nebyly poškozené během dopravya 
zda jejích připojení k výše uvedeným zařízením je správné.

Zkontrolovat přípojení všech elektrických kabelů v ovladači 
/zatáhnout za každý kabel   sílou cca. 2 – 5 [N]/.

Zkontrolovat osazení rozvodných kostek v ovladači a osazení čidel.

 Zkontrolovat propojení podávací soustavy s tělesem kotle 
a redukční elektropřevodovky a nádoby s potrubím podavače 
/v případě demontáže kotle pro potřeby dopravy kotle do kotelny/.

 

prováděná činnost poznámkyprovedeno

Místo instalace kotle:

……………………...........................…….č.p. ….............

PSČ______-____

město:…...............................…………………....................

Datum uvedení kotle do provozu: …………….......................................

ulice: Razítko a podpis osoby, 
která provedla uvedení kotle do provozu:

...............................………………….................

8.Ověření elektrických spojů  ventilátoru, redukční 
elektropřevodovky, zapalovače, čidel, zda nejsou poškozeny.
9.Ověření, zda nebyly prováděny úpravy kotle /popis v 
poznámkách/.
10 Ověření indikace a umístění všech čidel.11.Czyszczenie 
wymiennika /wybranie osadu/
11.Čištění výměníku /odstranění usazenin/
12.Čištění hořáku /odstranění usazenin/
13.Seřízení provozu kotle při použitém palivu /doby 
podávání, přestávek a výkon dmychadla/

Výše uvedené činnosti provádějte také při každé 
záruční opravě.

14. POVINNOSTI PRACOVNÍKA SERVISU

Pro naplnění očekávání a poznámek naších zákazníků a 
uživatelů kotlů DEFRO, dne 1.12.2008 naše firma rozšířila 
rozsah nabízených servisních služeb. Kromě typických 
záručních služeb poskytujeme také placené pozáruční služby.
1. Kontrola větrání v kotelně.
2. Ověření těsnosti dvířek /případné použití silikonu nebo 
výměna šňůry - placené dle ceníku/.
3. Ověření správnosti hydraulických spojů.
4. Ověření správnosti spojení s komínovým kanálem.
5. Ověření elektrických spojení v ovladači.
6. Ověření těsnosti dvířek násypné nádrže.
7. Ověření spojení podávací soustavy s tělesem kotle.
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VÝROBCE KOTLŮ ÚT A MÍCHAČEK BETONU

PROTOKOL ZE ZNALECKÉHO POSUDKU PROVEDENÍ
A TECHNICKÉHO STAVU KOTELNY A SOUSTAVY ÚT

Tento protokol musí vyplnit pracovník servisu P.W. DEFRO nebo autorizovaný instalatér P.W.DEFRO za přítomnosti uživatele. 
Uživatel je povinen odpovědět na všechny dotazy uvedené v dotazníku a umožnit prohlídku všech součásti instalace ÚT v budově a v 
kotelně. Odmítnutí odpovědi na otázku nebo nesouhlas s provedením prohlídky působí ztrátu záruky na zařízení.

Jméno a příjmení uživatele:  ...........................................................................................................................................................................

Přesná adresa : .........................................................................................................................................tel.:...............................................

Typ kotle ........................................................Výrobní číslo kotle ...................................................................Výkon kotle..........................kW

DOTAZNÍK
Shodnost provedení kotelny a instalace ÚT v budově dle požadavků Polské Normy PN-87/B-02411  „Vestavěné kotelny na pevné 

palivo” a PN-91/B-02413 „Ochrana instalací vodního topení otevřeného systému. Požadavky”.
Neshodnost alespoň jednoho z níže uvedených bodů s požadavky Polských norem působí ztrátu záruky na těsnost výměníku 

kotle.

1. Způsob provedení topné soustavy (otevř./uzavř.)

2. Výběr výkonu kotle dle spotřeby tepla v budově /na základě čeho byla stanovena spotřeba 
tepla/

3.Výška umístění expanzní nádoby H od nejvyššího bodu vodního oběhu do dna expanzní 
nádoby:

S čerpadlem o dopravní výšce Hp namontovaným na zpětném potrubí: H 0,7 Hp [m].

4. Expanzní trubka a potrubí zabezpečující instalaci ÚT (přítomnost, průměry, vodorovné ohnutí).

5. Objem expanzní nádoby.

6.Měřicí a regulační zařízení na potrubí.

7.Shodnost gravitačního zabezpečení odvodu tepla z instalace s níže uvedeným výkresem. 
Zkontrolovat, zda je práce diferenciálního ventilu bezvadná !!!

8. Způsob doplnění vody do instalace (správně přes napájení)

9. Ventilace pro přívod a odvod vzduchu v kotelně (přítomnost, způsob provedení).

10. Ochrana instalace před zamrznutím.

11. Způsob montáže, kompletace vybavení a umístění kotle.

12. Způsob konzervace kotle.

U instalací s gravitačním oběhem nebo napájeným čerpadlem H 0,3 m

čerpadlo ÚT
ventil 
diferenciální

ventil uzavírací 
čerpadlo ÚT

uzavírací ventil
čerpadla ÚT

Pořadí znaleckého posudku Shodnost s Polskou normou

ANO NE

Datum provedení 
znaleckého posudku

................................................... 

(razítko a podpis znalce)

Uživatel svým podpisem potvrzuje, že znalecký posudek byl proveden za jeho účasti a že odpovědi uvedené v tomto dotazníku 
jsou shodné se skutečným stavem. Pokud byla porucha kotle působena neshodností provedení instalace ÚT a kotelny s požadavky Polských 
norem, uživatel se vzdá veškerých nároku vůči P.W.DEFRO, tykajících se záruční opravy V takovém případě veškeré nároky z důvodu 
utrpěných škod přechází na dodavatele instalace ÚT nebo výrobce vadné ochranné a regulační armatury.

Místo; Datum a podpis uživatele kotle P.W.DEFRO................................................................................................................................
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optima komfort 
plus

13. POVINNOSTI INSTALATÉRA PŘI PRVNÍM SPUŠTĚNÍ

Č.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Zkontrolovat činnost větrání kotelny.

Zkontrolovat osvětlení místnosti /zda je dostačující pro obsluhu 
a případnou opravu kotle/.

Zkontrolovat přístup k místem, které vyžadují pravidelnou obsluhu
/čisticí otvory, ovladač, palivová nádrž, redukční elektropřevodovka, ventilátor/. 

Zkontrolovat těsnost hydraulického přípojení kotle k instalaci ÚT

Zkontrolovat těsnost propojení kotle s komínovým kanálem.
 
Zkontrolovat množství paliva v nádobě 
/zda je dostačující k zatopení kotle/.

Zkontrolovat těsnost dvířek palivové nádrže
/zda jsou uzavřená na dvě zástrčky/.

Zkontrolovat zda elektrické kabely ventilátoru, redukční elektro-
převodovky, zapalovače, čidel nebyly poškozené během dopravya 
zda jejích připojení k výše uvedeným zařízením je správné.

Zkontrolovat přípojení všech elektrických kabelů v ovladači 
/zatáhnout za každý kabel   sílou cca. 2 – 5 [N]/.

Zkontrolovat osazení rozvodných kostek v ovladači a osazení čidel.

 Zkontrolovat propojení podávací soustavy s tělesem kotle 
a redukční elektropřevodovky a nádoby s potrubím podavače 
/v případě demontáže kotle pro potřeby dopravy kotle do kotelny/.

 

prováděná činnost poznámkyprovedeno

Místo instalace kotle:

……………………...........................…….č.p. ….............

PsČ______-____

město:…...............................…………………....................

Datum uvedení kotle do provozu: …………….......................................

ulice: Razítko a podpis osoby, 
která provedla uvedení kotle do provozu:

...............................………………….................
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kopia do odesłania

VÝROBCE KOTLŮ ÚT A MÍCHAČEK BETONU

PROTOKOL ZE ZNALECKÉHO POSUDKU PROVEDENÍ
A TECHNICKÉHO STAVU KOTELNY A SOUSTAVY ÚT

Tento protokol musí vyplnit pracovník servisu P.W. DEFRO nebo autorizovaný instalatér P.W.DEFRO za přítomnosti uživatele. 
Uživatel je povinen odpovědět na všechny dotazy uvedené v dotazníku a umožnit prohlídku všech součásti instalace ÚT v budově a v 
kotelně. Odmítnutí odpovědi na otázku nebo nesouhlas s provedením prohlídky působí ztrátu záruky na zařízení.

Jméno a příjmení uživatele:  ...........................................................................................................................................................................

Přesná adresa : .........................................................................................................................................tel.:...............................................

Typ kotle ........................................................Výrobní číslo kotle ...................................................................Výkon kotle..........................kW

DOTAZNÍK
Shodnost provedení kotelny a instalace ÚT v budově dle požadavků Polské Normy PN-87/B-02411  „Vestavěné kotelny na pevné 

palivo” a PN-91/B-02413 „Ochrana instalací vodního topení otevřeného systému. Požadavky”.
Neshodnost alespoň jednoho z níže uvedených bodů s požadavky Polských norem působí ztrátu záruky na těsnost výměníku 

kotle.

1. Způsob provedení topné soustavy (otevř./uzavř.)

2. Výběr výkonu kotle dle spotřeby tepla v budově /na základě čeho byla stanovena spotřeba 
tepla/

3.Výška umístění expanzní nádoby H od nejvyššího bodu vodního oběhu do dna expanzní 
nádoby:

S čerpadlem o dopravní výšce Hp namontovaným na zpětném potrubí: H 0,7 Hp [m].

4. Expanzní trubka a potrubí zabezpečující instalaci ÚT (přítomnost, průměry, vodorovné ohnutí).

5. Objem expanzní nádoby.

6.Měřicí a regulační zařízení na potrubí.

7.Shodnost gravitačního zabezpečení odvodu tepla z instalace s níže uvedeným výkresem. 
Zkontrolovat, zda je práce diferenciálního ventilu bezvadná !!!

8. Způsob doplnění vody do instalace (správně přes napájení)

9. Ventilace pro přívod a odvod vzduchu v kotelně (přítomnost, způsob provedení).

10. Ochrana instalace před zamrznutím.

11. Způsob montáže, kompletace vybavení a umístění kotle.

12. Způsob konzervace kotle.

U instalací s gravitačním oběhem nebo napájeným čerpadlem H 0,3 m

čerpadlo ÚT
ventil 
diferenciální

ventil uzavírací 
čerpadlo ÚT

uzavírací ventil
čerpadla ÚT

Pořadí znaleckého posudku Shodnost s Polskou normou

ANO NE

Datum provedení 
znaleckého posudku

................................................... 

(razítko a podpis znalce)

Uživatel svým podpisem potvrzuje, že znalecký posudek byl proveden za jeho účasti a že odpovědi uvedené v tomto dotazníku 
jsou shodné se skutečným stavem. Pokud byla porucha kotle působena neshodností provedení instalace ÚT a kotelny s požadavky Polských 
norem, uživatel se vzdá veškerých nároku vůči P.W.DEFRO, tykajících se záruční opravy V takovém případě veškeré nároky z důvodu 
utrpěných škod přechází na dodavatele instalace ÚT nebo výrobce vadné ochranné a regulační armatury.

Místo; Datum a podpis uživatele kotle P.W.DEFRO................................................................................................................................
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optima komfort 
plus

V souladu se stanovenými podmínkami poskytuje se záruku na topný kotel typu

DEFRO DUO/ DEFRO DUO PLUS ........ kW provozovaný v souladu s návodem k obsluze.

Potvrzení kvality a úplnosti kotle

VÝROBCE KOTLŮ ÚT A MÍCHAČEK BETONU

ZÁRUČNÍ  LIST

Výrobní číslo kotle*.......................................                       

Výkon kotle*................................................................kW

Uživatel /jméno a příjmení/**..................................................................................................................

Adresa /ulice, město, PSČ/**....................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

tel./fax**..........................................................         e-mail**...................................................................

Potvrzuje se, že výše uvedený kotel ústředního topení prošel technickou zkouškou s kladným výsledkem. 
Maximální vodní tlak v kotli 0,15 MPa

..........................................................              ....................................................
     místo a datum podpis uživatele

* vyplní výrobce
** vyplní uživatel
Zákazník a instalační a servisní firma vlastnoručním podpisem potvrzují souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby vedení servisní evidence 
dle zákona ze dne 29.08.1997 o ochraně osobních údajů Sb. č. 133 pol. 883

Uživatel potvrzuje, že:
• kotel byl dodán v kompletním stavu;
• při uvedení do provozu servisní firmou nebyla zjištěna žádná vada kotle,
• obdržel návod k obsluze a instalaci kotle s vyplněným tímto Záručním listem;
• byl seznámen s obsluhou a údržbou kotle.

KOTLE DEFRO DUO/ DEFRO DUO PLUS INSTALOVÁNY DLE POŽADAVKŮ NÁVODU K OBSLUZE NEPODLÉHAJÍ ODBĚRU 
ORGÁNEM TECHNICKÉHO DOZORU. KOTLE DEFRO DUO/ DEFRO DUO PLUS LZE POUŽÍVAT POUZE V SOUSTAVĚ 
ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ OTEVŘENÉHO SYSTÉMU DLE PN-91/B-02413.

Datum prodeje

................................................... 

Datum instalace

................................................... 

Datum uvedení do provozu

................................................... 

(razítko a podpis prodejce) (razítko a podpis instalatéra) (razítko a podpis firmy)

Druh měření

Komínový tah [Pa]

Teplota spalin [°C]

Hodnota změřena při 100% výkonu Hodnota změřena při 30% výkonu
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kopia do odesłania

optima komfort 
plus

V souladu se stanovenými podmínkami poskytuje se záruku na topný kotel typu

DEFRO DUO/ DEFRO DUO PLUS ........ kW provozovaný v souladu s návodem k obsluze.

Potvrzení kvality a úplnosti kotle

VÝROBCE KOTLŮ ÚT A MÍCHAČEK BETONU

ZÁRUČNÍ  LIST

Výrobní číslo kotle*.......................................                       

Výkon kotle*................................................................kW

Uživatel /jméno a příjmení/**..................................................................................................................

Adresa /ulice, město, PSČ/**....................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

tel./fax**..........................................................         e-mail**...................................................................

Potvrzuje se, že výše uvedený kotel ústředního topení prošel technickou zkouškou s kladným výsledkem. 
Maximální vodní tlak v kotli 0,15 MPa

..........................................................              ....................................................
     místo a datum podpis uživatele

* vyplní výrobce
** vyplní uživatel
Zákazník a instalační a servisní firma vlastnoručním podpisem potvrzují souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby vedení servisní evidence 
dle zákona ze dne 29.08.1997 o ochraně osobních údajů Sb. č. 133 pol. 883

Uživatel potvrzuje, že:
• kotel byl dodán v kompletním stavu;
• při uvedení do provozu servisní firmou nebyla zjištěna žádná vada kotle,
• obdržel návod k obsluze a instalaci kotle s vyplněným tímto Záručním listem;
• byl seznámen s obsluhou a údržbou kotle.

KOTLE DEFRO DUO/ DEFRO DUO PLUS INSTALOVÁNY DLE POŽADAVKŮ NÁVODU K OBSLUZE NEPODLÉHAJÍ ODBĚRU 
ORGÁNEM TECHNICKÉHO DOZORU. KOTLE DEFRO DUO/ DEFRO DUO PLUS LZE POUŽÍVAT POUZE V SOUSTAVĚ 
ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ OTEVŘENÉHO SYSTÉMU DLE PN-91/B-02413.

Datum prodeje

................................................... 

Datum instalace

................................................... 

Datum uvedení do provozu

................................................... 

(razítko a podpis prodejce) (razítko a podpis instalatéra) (razítko a podpis firmy)

Druh měření

Komínový tah [Pa]

Teplota spalin [°C]

Hodnota změřena při 100% výkonu Hodnota změřena při 30% výkonu
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VÝROBCE KOTLŮ ÚT A MÍCHAČEK BETONU

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO Robert Dziubeła
•26-067 Strawczyn Ruda Strawczyńska 103A tel. 041 303 80 85 fax 041 303 91 31 biuro@defro.pl www.defro.pl   • • • • • •

REKLAMAČNÍ PROTOKOL
reklamace č.................

PŘEDMĚT REKLAMACE

TYP KOTLE: ……………………………………………….....

Výrobní číslo kotle:……………………………….............                                     Datum výroby: ………….......…………….

Datum nákupu:……………………………….................. Název a adresa distribuční firmy:  ………….......……………………………………………

…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....

Datum montáže:……………………………….................

Název a adres montážní firmy ………………………...........………………………………..............................................................................

…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....

PŘESNÝ POPIS ZÁVADY

POZOR ! V případě neodůvodněného přivolání servisu „DEFRO”, zákazník hradí pracovní náklady a náklady na dopravu*

.............................. …………………………………………….....................................................……..………………….........…………………………..

…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....

…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....

…………………………………………………………..………………………………………………………............….…………………..………………………...…………

………………............................................................……………………….........…………………...........................................................…....

PŘIHLAŠOVATEL

Jméno a příjmení………………………………………………………..…………………………………...........…..………………………...........…..……………..

Přesná adresa  …………………...........…..………………………………………………..…………………………...........…..……..……………..........……...

……………………………………………………………………………………………………………………….........………………………...........…........................

Tel. č. ………………………………………………………………………………………………………………...........………………………...........…....................

ODSTRANĚNÍ VADY KOTLE - vyplní servis

Datum předaní závady pracovníkovi servisu ………………………………................……………..........…hod...........................................

Jméno a příjmení pracovníka servisu ………………………………………………………………………………………..............................................

Závada zjištěná pracovníkem servisu………………………………………………………………………...............…………………………………..........…

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………......................................

……………………………………………………………………………………………………………………........………………………………......…………………………

Způsob odstranění závady   ….………………………………………………….....................................……………………………….........................

……………………………………………………………………………………………………………………..........….………………………………......……………………

……………………………………………………………………………......………………………………......…………………………………………………...................

 Záruční oprava  Placená oprava         Pozáruční placená oprava 

Porada (POPIS)                               
.....………………………………………………………………………….............……………………………………..…………………………………………………………

……………………..........….………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………

……………………………………………………………………………………………..........….…………………………………………………………………………………

UKONČENÍ REKLAMACE

Jméno a příjmení osoby přijímající oznámení ………………………………………………………..............................................................

Jméno a příjmení pracovníka servisu ………………………………….........................…..   Datum odstranění závady….................…… 

záručními podmínkami, na základě kterých přihlašuji poruchu a souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro potřeby reklamačního postupu dle zákona ze dne 
29.08.1997 o Ochraně osobních údajů (Sb. č. 133 pol. 833) 

Podpis uživatele / zákazníka ………………………………………………………………………..............………….
*cena normohodiny 60zł brutto,    náklady na dopravu servisu - 1,50 zł/km výjezd ze sídla firmy. (platí od 01.01.2009)
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VÝROBCE KOTLŮ ÚT A MÍCHAČEK BETONU

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO Robert Dziubeła
•26-067 Strawczyn Ruda Strawczyńska 103A tel. 041 303 80 85 fax 041 303 91 31 biuro@defro.pl www.defro.pl   • • • • • •

REKLAMAČNÍ PROTOKOL
reklamace č.................

PŘEDMĚT REKLAMACE

TYP KOTLE: ……………………………………………….....

Výrobní číslo kotle:……………………………….............                                     Datum výroby: ………….......…………….

Datum nákupu:……………………………….................. Název a adresa distribuční firmy:  ………….......……………………………………………

…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....

Datum montáže:……………………………….................

Název a adres montážní firmy ………………………...........………………………………..............................................................................

…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....

PŘESNÝ POPIS ZÁVADY

POZOR ! V případě neodůvodněného přivolání servisu „DEFRO”, zákazník hradí pracovní náklady a náklady na dopravu*

.............................. …………………………………………….....................................................……..………………….........…………………………..

…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....

…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....

…………………………………………………………..………………………………………………………............….…………………..………………………...…………

………………............................................................……………………….........…………………...........................................................…....

PŘIHLAŠOVATEL

Jméno a příjmení………………………………………………………..…………………………………...........…..………………………...........…..……………..

Přesná adresa  …………………...........…..………………………………………………..…………………………...........…..……..……………..........……...

……………………………………………………………………………………………………………………….........………………………...........…........................

Tel. č. ………………………………………………………………………………………………………………...........………………………...........…....................

ODSTRANĚNÍ VADY KOTLE - vyplní servis

Datum předaní závady pracovníkovi servisu ………………………………................……………..........…hod...........................................

Jméno a příjmení pracovníka servisu ………………………………………………………………………………………..............................................

Závada zjištěná pracovníkem servisu………………………………………………………………………...............…………………………………..........…

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………......................................

……………………………………………………………………………………………………………………........………………………………......…………………………

Způsob odstranění závady   ….………………………………………………….....................................……………………………….........................

……………………………………………………………………………………………………………………..........….………………………………......……………………

……………………………………………………………………………......………………………………......…………………………………………………...................

 Záruční oprava  Placená oprava         Pozáruční placená oprava 

Porada (POPIS)                               
.....………………………………………………………………………….............……………………………………..…………………………………………………………

……………………..........….………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………

……………………………………………………………………………………………..........….…………………………………………………………………………………

UKONČENÍ REKLAMACE

Jméno a příjmení osoby přijímající oznámení ………………………………………………………..............................................................

Jméno a příjmení pracovníka servisu ………………………………….........................…..   Datum odstranění závady….................…… 

záručními podmínkami, na základě kterých přihlašuji poruchu a souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro potřeby reklamačního postupu dle zákona ze dne 
29.08.1997 o Ochraně osobních údajů (Sb. č. 133 pol. 833) 

Podpis uživatele / zákazníka ………………………………………………………………………..............………….
*cena normohodiny 60zł brutto,    náklady na dopravu servisu - 1,50 zł/km výjezd ze sídla firmy. (platí od 01.01.2009)
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VÝROBCE KOTLŮ ÚT A MÍCHAČEK BETONU

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO Robert Dziubeła
•26-067 Strawczyn Ruda Strawczyńska 103A tel. 041 303 80 85 fax 041 303 91 31 biuro@defro.pl www.defro.pl   • • • • • •

REKLAMAČNÍ PROTOKOL
reklamace č.................

PŘEDMĚT REKLAMACE

TYP KOTLE: ……………………………………………….....

Výrobní číslo kotle:……………………………….............                                     Datum výroby: ………….......…………….

Datum nákupu:……………………………….................. Název a adresa distribuční firmy:  ………….......……………………………………………

…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....

Datum montáže:……………………………….................

Název a adres montážní firmy ………………………...........………………………………..............................................................................

…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....

PŘESNÝ POPIS ZÁVADY

POZOR ! V případě neodůvodněného přivolání servisu „DEFRO”, zákazník hradí pracovní náklady a náklady na dopravu*

.............................. …………………………………………….....................................................……..………………….........…………………………..

…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....

…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....

…………………………………………………………..………………………………………………………............….…………………..………………………...…………

………………............................................................……………………….........…………………...........................................................…....

PŘIHLAŠOVATEL

Jméno a příjmení………………………………………………………..…………………………………...........…..………………………...........…..……………..

Přesná adresa  …………………...........…..………………………………………………..…………………………...........…..……..……………..........……...

……………………………………………………………………………………………………………………….........………………………...........…........................

Tel. č. ………………………………………………………………………………………………………………...........………………………...........…....................

ODSTRANĚNÍ VADY KOTLE - vyplní servis

Datum předaní závady pracovníkovi servisu ………………………………................……………..........…hod...........................................

Jméno a příjmení pracovníka servisu ………………………………………………………………………………………..............................................

Závada zjištěná pracovníkem servisu………………………………………………………………………...............…………………………………..........…

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………......................................

……………………………………………………………………………………………………………………........………………………………......…………………………

Způsob odstranění závady   ….………………………………………………….....................................……………………………….........................

……………………………………………………………………………………………………………………..........….………………………………......……………………

……………………………………………………………………………......………………………………......…………………………………………………...................

 Záruční oprava  Placená oprava         Pozáruční placená oprava 

Porada (POPIS)                               
.....………………………………………………………………………….............……………………………………..…………………………………………………………

……………………..........….………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………

……………………………………………………………………………………………..........….…………………………………………………………………………………

UKONČENÍ REKLAMACE

Jméno a příjmení osoby přijímající oznámení ………………………………………………………..............................................................

Jméno a příjmení pracovníka servisu ………………………………….........................…..   Datum odstranění závady….................…… 

záručními podmínkami, na základě kterých přihlašuji poruchu a souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro potřeby reklamačního postupu dle zákona ze dne 
29.08.1997 o Ochraně osobních údajů (Sb. č. 133 pol. 833) 

Podpis uživatele / zákazníka ………………………………………………………………………..............………….
*cena normohodiny 60zł brutto,    náklady na dopravu servisu - 1,50 zł/km výjezd ze sídla firmy. (platí od 01.01.2009)
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Obr. 13. Nastavení úrovně kotle
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Obr. 14. Uzemnění kotle
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Místo na poznámky
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
DEFRO

26-067 Strawczyn
Ruda Strawczyńska 103A

tel./fax 41/303 80 85
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