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Vážený zákazníku, 

Hořáky KROLL řady KG/UB jsou určeny pro spalování veškerých druhů olejových paliv a 
jsou navrženy a vyrobeny v souladu s nejnovějšími technickými poznatky a bezpečnostními 
pravidly. Prioritou je snadné použití, jednoduchá údržba a ekologický a ekonomický provoz. 
 
Přečtěte si pozorně tento návod k použití a bezpečnostní varování před použitím zařízení, 
aby bylo zajištěno bezpečné, nákladově efektivní a k životnímu prostředí šetrné využívání. 
  
Pokud narazíte na jakýkoliv problém, který není jasně vysvětlen v tomto návodu, nebo je 
obtížně pochopitelný, obraťte se na naše servisní oddělení +420603419318. 
 
 
Děkujeme, že jste si vybrali značku KROLLCZECH 
 
 
Tento návod k použití je nedílnou součástí hořáku, pravidla údržby a seřizování mějte 
v plastovém obalu na dobře viditelném místě v místnosti hořáku. 
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1. Varovné symboly a jejich popis 

                    Symbol Popis 

  

Důležité informace a užitečné rady. 

  

Varování před ohrožením života nebo majetku. 

  

Varování před elektrickým napětím. 

  

Směr otáčení motoru. 

  Nosit ve svislé poloze. Křehké. Chraňte proti vodě. 
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2. Obecné vlastnosti hořáku 

Univerzální olejové hořáky KROLL KG/UB jsou nízkotlaké hořáky určené především pro 

použití v dílnách, garážích a dalších průmyslových provozech. Jsou určeny pro spalování 

veškerých olejových paliv v souladu s platnou legislativou ČR. 

 

Chod hořáků je založen na principu emulze. Perfektní hoření je dosaženo ideální směsí 

paliva vytvořenou proudem vzduchu v ejektorové trysce. 

 

Všechny hlavní komponenty hořáku jsou upevněny na hliníkové kostře, která nabízí robustní 

a odolnou strukturu. Každá část je snadno přístupná, což umožňuje rychlou, jednoduchou a 

efektivní údržbu a čištění. Všechny hořáky jsou vybaveny elektronickým řídícím zařízením 

(termostaty, tlakoměry, ventily atd.), aby byl jejich chod spolehlivý a bezpečný. 

 

 

 

Toto zařízení nesmí být nikdy provozováno v prostředí otevřeného ohně a 

vystaveno vlivům povětrnosti! 

3. Součásti a princip funkce hořáku 

 

  

Předehřívací 

nádobka 

Připojení tlakového 

vzduchu 
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4. Scematické vyobrazení hořáku 

 

 

Pojistný 

termostat 

Zapalovací 

trafo 

Redukční 

ventil 

primárního 

vzduchu 

Elektromag. 

ventil 

 

Odlehčovací 

ventil 

Manometr 

Vedení 

vzduchu 

Rozběhový 

kondenzátor 

Připojení 

tlakového 

vzduchu 

Řídící 

jednotka 

TF 

Motor 

Zásuvka a vidlice 

Regulace 

sekundárního 

vzduchu 

Přeplavovací miska 

s plovákem 

Předehřívací 

nádoba paliva 

 

          Manostat 

   Box termostatů 

Regulace teploty 

předehřevu paliva 
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5. Technická data 

 
 
Typ hořáku A B C D E F G 

(roztečná 

kružnice) 

H 

KG/UB 20-55 420 116 290 460 078 300 90-112 M8 
KG/UB 70-100 427 123 290 460 098 300 90-112 M8 
KG/UB 150 595 147 440 435 0105 207 114-170 M8 
KG/UB 200 595 147 440 435 0110 207 114-170 M8 

   
Technické údaje  KG/UB 20 KG/UB 55 KG/UB 70 KG/UB 100 KG/UB 150 KG/UB 200 

Topný výkon kW 25-33 43-64 60-99 71-120 84-150 130-201 
Spotřeba oleje kg/h 2,1-2,83 3,65-5,41 5,08-8,37 6,03-10,18 7,14-12,4 10,98-16,97 
Výkon motoru V W A 230-/50HZ 90 

0,7 
230-/50HZ 180 

1,3 
230-/50HZ 

180 1,3 
230-/50HZ 180 

1,3 
230-/50HZ 250 

1,7 
230-/50HZ 250 

1,7 

Spotřeba primárního 

vzduchu při max 

tlaku primárního 

vzduchu 

m3/h 
max 

3 5 7 10 15 20 

Tak primárního 

vzduchu 

 

bar 0,4-0,8 0,4-0,8 0,4-0,8 0,4-1,0 0,4-1,2 0,4-1,2 

Topná patrona 
Topný výkon 

W  1200  

Připojovací napětí V W A 230-1210 6,0 230-1210 6,0 230-1210 6,0 230-1210 6,0 230-1350 6,4 230-1350 6,4 

Otáčky motoru 1/min  2800  
Hmotnost kg 15 |          15          |          15          |           15          |          26          | 26 
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5.1 Výkonnostní diagramy 

 

 

Nastavení od výrobce 
 

Typ hořáku Tryska Primární vzduch (bar) Sekundární 
vzduch (dílky) 

KG/UB 20 30609-11 0,4 3 

KG/UB 55 DA-2 0,8 5 

KG/UB 70 DA-1,5 0,6 6 

KG/UB 100 DA-2 0,8 7 

KG/UB 150 DA-1,5 1,0 1 

KG/UB 200 DA-2/A 1,2 2 

Nastavení se provdání viz obrázky v kapitole 8. 
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6. Instalace 

Instalace hořáku musí být prováděna výhradně proškoleným technikem společnosti 

Krollczech! 

• Univerzální olejový hořák KROLL KG/UB je dodáván s přírubou a těsněním pro 

instalaci do vybraného kotle. 

• Příruba se připevňuje ke kotli pomocí 4 šroubů. 

• Hořák musí být instalován ve vodorovné poloze. 

• Následuje připojení paliva a elektroinstalace. 

6.1 Připojení paliva a vzduchu 

• Vždy použijte originální kovem opletené hadice přívodu paliva. 

• Připojte zdroj tlakového vzduchu rychlospojkou. Připojený kompresor musí 

umožňovat dodávku minimálně 1,5 bar (množství dle typu hořáku viz tabulku) 

• U externích kompresorů nebo lokálního rozvodu tlakového vzduchu zajistěte 

odloučení vody a oleje. 

• Ujistěte se, že sací koš sestavy čerpadla a filtru je ponořen do paliva 

7. Uvedení do provozu 

Při prvním uvedení do provozu naplňte předehřívací nádrž paliva hořáku 

ručně až ke značce (topná patrona musí být ponořena v palivu)! 

 

Při příliš vysoké hladině oleje v předehřívací nádobce plovákový spínač hořák vypne. Při 

příliš nízkém stavu dojde k poškození topné patrony. 

 

• Zapněte vypínač na kotli, nebo teplovzdušném agregátu do polohy „Topení“. 

• Na voliči teploty předehřívky paliva na hořáku nastavte požadovanou hodnotu podle 

druhu paliva. 

 

Nastavení termostatu by mělo být dle druhu paliva 0 °C až 140 °C. 

Orientační doporučené teploty předehřevu pro různé druhy paliva: 

 

Řepkový olej      140 °C 

Univ. olej / Přečištěný upotřebené olej / TTO 80 °C až 100 °C  

exLTO / LTO / Nafta     0 °C až 20 °C 

 

Při změně druhu paliva vyčkejte prvního nahřátí do startovní teploty u hořáku a ujistěte se, 

zda palivo nepění. Může dojít k přetečení do přeplavovací misky a zastavení hořáku. Při 

pěnění snižte teplotu předehřevu. 

 

• Vyčkejte, až se hořák spustí. K tomu dochází automaticky, jakmile se olej zahřeje na 

startovní teplotu. 

• Následně je nutné zkontrolovat a event. provést nastavení hodnot primárního a 

sekundárního vzduchu dle tabulky nastavení od výrobce (výše), nebo podle návodu 

na seřizování hořáku. 
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8. Seřízení hořáku 

Úprava průtoku oleje se provádí pomocí regulátoru primárního vzduchu. 

Úprava sazového čísla a CO2 se provádí pomocí regulátoru sekundárního vzduchu. 

 

Regulátor primárního vzduchu 

 
Regulátor sekundárního vzduchu 

 
Hodnota primárního tlaku vzduchu: 

• Odečítáme na manometru a seřizujeme redukčním ventilem hořáku. 

• Ejektorové trysky pracují nejlépe v rozmezí 0,4 – 0,8 bar. 

• Množství spalovaného oleje roste se zvyšujícím se primárním tlakem vzduchu. 

• Při zachování primárního tlaku vzduchu, klesá množství spalovaného oleje s rostoucí 
viskozitou. 

• Velikost a délka plamene roste s množstvím paliva, tedy tlakem primárního vzduchu. 
Množství sekundárního vzduchu: 

• Seřizujeme otevíráním či zavíráním klapky, event. žaluzie na těle hořáku. 

• Po nastavení primárního tlaku vzduchu na požadovanou hodnotu začneme uzavírat 
žaluzii sekundárního vzduchu, dokud hořák nezačne mírně kouřit. 

• Poté přidáme sekundární vzduch těsně nad hodnotu, kde byl pozorován kouř. 

• Tím získáme přesné množství vzduchu potřebné ke spálení námi nastaveného 
množství paliva. 

Teplota paliva 

• Nastavení závisí na druhu a kvalitě paliva, 

• Teplota předehřevu musí být taková, aby palivo dobře chytalo při startu hořáku. 

• Teplota nesmí být příliš vysoká, aby nedocházelo k varu, prskání a přetečení 
v předehřívací nádobě. (LTO: 0 °C až 20 °C, UMO: 80-100 °C, řepk. olej: 100-140 °C) 
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Fotočidlo – čištění 

Kontroluje fotočidlo každý týden. Otřete prach. 

 

 

 
 

Nastavení zapalovacích elektrod u hořáků KROLL KG/UB 

 

• Elektrody jsou dodávány v základním tvaru (rovné). 

• Elektrody je možné upravovat (ohýbat) a zakrátit dle potřeby pomocí kleští. 

• Při úpravách drátu nesmí dojít k tlaku na porcelán (přidržovat za drát nikoli za 
porcelán). 

• Správným nastavením páru elektrod je tvar "V" (vytváří delta korónu). 

• V nebližším místě nastavte vzdálenost elektrod 2mm až 3mm. 

• Elektrody se nesmí dotýkat navzájem ani kostry (trysky, vírník). 

• Nebližší vzájemná vzdálenost elektrod musí být menší než jakákoli jejich vzdálenost 
ke kostře. 

 
Provedení pro jedno tryskový hořák: 
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Provedení pro dvou tryskový hořák: 
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9. Vypnutí hořáku a kotle 

Hlavní vypínač na kotli, nebo teplovzdušném agregátu nastavte do polohy „O“ nula. 

Volič teploty předehřívky paliva na hořáku lze ponechat na nastavené hodnotě. 

10. Přehled pravidelné údržby 

 

Před každou údržbou odpojte hořák od přívodu elektrického proudu. 

 

Týdenní: 

• Kontrola čistoty špičky a vírníku hořáku. 

• Kontroly čistoty hořákové trubky. 

• Po vyčištění vírníku zkontrolovat nastavení zapalovacích elektrod (nesmí jiskřit na 
kostru – viz kapitolu 8 seřízení elektrod). 

• Odkalení předehřívací nádobky hořáku. 
Měsíční: 

• Vyčištění filtru čerpadla. 

• Vyčištění hlavního plnoprůtokového filtru. 

• Odkalení provozní nádrže. 

• Otření fotočidla od prachu. 

• Vyčištění vzduchového filtru kompresoru. 

• Vyčištění předehřívací nádobky, především topného tělesa (nezapojovat hořák do 
proudu, není-li topné těleso zaplaveno olejem!) 

Roční: 

• Vyčištění vlastního kotle od popela. 

• Důkladné vyčištění celého hořáku a jeho příslušenství. 

• Kontrola těsnosti a čistoty palivové cesty hořáku (kontrola O kroužku trysky hořáku). 
Čištění trysky (dle potřeby): 

• Demontáž trysky z tryskového držáku (klíče 16 a 19), rozšroubování trysky na 3 díly, 
které samostatně vyčistíme. 

• Rozšroubování a sešroubování trysky provádíme POUZE ve svislé poloze špičkou 
vzhůru! 

• Zpětná montáž (klíče 16 a 19) do držáku. 
 

 

  



Návod k použití univerzálních olejových hořáků KG/UB 

 
 

15 
 

11. Řešení problémů 

Závada Možná příčina Řešení 
Hořák nereaguje Do hořáku nejde proud Pojistný termostat kotle vypadlý – 

odblokujte 

  Pojistný termostat hořáku vypadlý – 
odblokujte 

  Plovák paliva ve vysoké poloze – 
odpusťte část paliva z předehřívací 
nádobky 

Hořák se rozeběhne, ale 
nespíná ventil primárního 
vzduchu (do trysky) 

Plovák v přeplavovací 
misce je zvednutý 

Vyčistěte přeplavovací misku od oleje 

 Vadný elektromagnetický 
ventil 

Vyměňte elektromagnetický ventil 

Hořák sepne, ale nezapálí 
plamen 

Elektrody nedávají jiskru Zkontrolujte nastavení elektrod 

 Tryska nedává palivo Ucpaná tryska – vyčistěte trysku 

  Špatný O-kroužek trysky – vyměňte 

  Ucpané palivové trubky – vyčistěte 

  Nedostatek paliva v předehřívací 
nádobce – zkontrolujte dodávku paliva 

Tryska dává palivo, 
elektrody jiskří, ale hořák 
nezapálí 

Špatně zápalné palivo Zkuste zvýšit teplotu předehřevu paliva 
(pouze do bodu pěnivosti – nesmí 
začít pěnit!!!) 

  Palivo nehoří – vyměňte palivo za jiné 

Hořák zapálí, ale po chvíli 
zhasne 

Netočí se motor hořáku Volejte servis pro výměnu motoru 

 Přicpaná tryska, nebo 
palivové trubky 

Vyčistěte – viz výše 

 Špatně zápalné palivo Zkuste zvýšit teplotu předehřevu paliva 
(pouze do bodu pěnivosti – nesmí 
začít pěnit!!!) 

  Palivo nehoří – vyměňte palivo za jiné 

Do předehřívací nádobky 
se nedoplňuje palivo, ale 
čerpadlo běží 

Ucpaný hlavní filtr Vyčistěte hlavní filtr 

 Ucpané sítko uvnitř 
čerpadla 

Vyčistěte sítko čerpadla 

 Ucpaný sací koš Vyčistěte sací koš 

 Stržená spojka mezi 
čerpadlem a motorem 

Vyměňte spojku 

 Nedostatek paliva 
v zásobní nádrži 

Doplňte 

Difuzor (vírník) se silně 
zanáší 

Špatný tah kotle / komína Vyčistěte kotel / komín 

 Poškozená či opotřebovaná 
tryska 

Vyměňte trysku 

 Přicpaná tryska, nebo 
palivové vedení 

Vyčistěte 

 Špatně seřízený 
sekundární vzduch 

Seřiďte hořák dle kapitoly 8. 
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12. Elektrické schéma 
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13. Kompletní seznam dílů výrobku 

Náhradní díly KG/UB20 až KG/UB100 
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Pozice Název dílu 

1 Plamencová trubka 

2 Difuzor (vírník) 

3 Tryska 

4 o-kroužek trysky 

5 Držák elektrod 

6 Keramické těsnění 

7 Elektrody 

8 Zapalovací kabel 

9 Tryskový adaptér 

10 Dvoj nipl 

11 Ferule 

12 Převlečná matka 

13 Vzduchová trubka 

14 Koleno 

15 Odlehčovací ventil 

16 Měděné těsnění 

17 Manometr 

18 Rozdělovač 

19 Nipl 

20 Elektromagnetický ventil komplet 
20a cívka elektromag. Ventilu 

21 Nipl 

22 Redukční ventil primárního vzduchu 

23 Rozběhový kondenzátor motoru 

25 Fotočidlo 

27 Topná patrona 

28 Držák topné patrony 

29 Průchodka 

30 Motor 

31 Oběžné kolo ventilátoru 

32 Náběh vzduchu – slimák 
32a kulisa sekundárního vzduchu 

33 Patice ovládací elektroniky 

34 Ovládací elektronika 

35 Montážní plech 

36 Zástrčka třípólová kompresor 

37 Zásuvka třípólová kompresor 

38 Zástrčka sedmipólová 

39 Zásuvka sedmipólová 

40 Kryt ventilátoru 

41 Průhledítko 

42 Stupnice sekundárního vzduchu 

43 Zástrčka třípólová čerpadlo 

44 Zásuvka třípólová čerpadlo 

45 Manostat 

46 Palivová trubka 

47 Palivová trubka 

48 Převlečná matka 

49 Ferule 

50 Koleno 

51 Šroubení 

52 Těsnění 

53 Oválné těsnění 

54 Příruba 

55 Šrouby 

56 Matice 
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57 Těsnění příruby 

58 Vysokonapěťové zapalovací kabely 

59 Zapalovací trafo 

60 Kolečko termostatu 

61 Horní díl skříňky termostatu 

62 Manostat 

63 Hadice manostatu 

64 Pojistný termostat 

65 Provozní termostat 

66 Mikrospínač 

67 Relé 

68 Držák relé 

69 Spodní část skříňky termostatu 

70 Plovák paliva 

71 Těsnění 

72 Topná patrona 1100W 

73 Kryt předehřívací nádržky 

74 Přívodní olejová hadice 

75 Držák kapiláry termostatů 

76 Sací kolínko paliva 

77 Měděné těsnění 

78 Matice 

79 Předehřívací nádržka 

80 Přeplavovací plovák 

81 Záchytná přeplavovací miska 

82 Výpustná zátka 

83 Těsnění 

84 Nipl 

85 Koleno 

86 Kohout 

87 Šroubení 

88-105 Příslušenství 
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Náhradní díly KG/UB150 a KG/UB200 
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Pozice Název dílu 

1 Plamencová trubka 

2 Těsnění 

3 Příruba 

4 Difuzor (vírník) 

5 Tryska 

6 o-kroužek trysky 

7 Tryskový adaptér 

8 Dvoj nipl 

9 Rozdělovač trysek 

10 Držák elektrod 

11 Elektrody 

12 Vysokonapěťový kabel 

13 Topná patrona 

14 Držák topné patrony 

15 Nipl 

16 Ferule 

17 Šroubení 

18 Vzduchová trubka 

19 Ferule 

20 Šroubení 

21 Přechodky 

22 Odlehčovací ventil primárního vzduchu 

23 Měděné těsnění 

24 Manometr 

25 Rozdělovač 

26 Nipl 

27 Elektromagnetický ventil komplet 
27a cívka elektromag. ventilu 
27b tělo ventilu 

28 Dvoj nipl 

29 Redukční ventil primárního vzduchu 

30 Držák 

31 Fotočidlo 

32 Manostat 

33 Hadice manostatu 

34 Trubka manostatu 

35 Průhledítko 

36 Zástrčka třípólová kompresor 

37 Zásuvka třípólová kompresor 

38 Zástrčka sedmipólová 

39 Zásuvka sedmipólová 

40 Zástrčka třípólová čerpadlo 

41 Zásuvka třípólová čerpadlo 

42 Oběžné kolo ventilátoru 

43 Náběh vzduchu – slimák 

44 Motor 

45 Rozběhový kondenzátor motoru 

46 Průchodka 

47 Napájecí kabel trafo 

48 Zapalovací trafo 

49 Patice ovládací elektroniky 

50 Ovládací elektronika 

51 Palivová trubka 

52 Palivová trubka 

53 Palivová trubka 

54 Šroubení 
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55 Šroubení 

56 Šroubení 

57 Šroubení 

58 Šroubení 

59 Šroubení 

60 Sací kolínka předehřívací nádržky 

61 Kryt předehřívací nádržky 

62 Držák termostatů 

63 Předehřívací nádržka 

64 Přívodní hadice paliva 

65 Topná patrona 1100W 

66 Těsnění 

67 Přeplavovací plovák 

68 Přeplavovací miska 

69 Zátka 

70 Výpustní ventil 

71 Těsnění 

72 Šroubení 

73 Relé 

74 Adaptér 

75 Pojistný termostat 

76 Horní díl skříňky termostatu 

77 Mikrospínač 

78 Provozní termostat 

79 Plovák paliva 

80 Spodní část skříňky termostatu 

81 Kolečko termostatu 

82-99 Příslušenství 
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14. Pozáruční servis a služby 

Vážený Zákazníku, 

Jsme přesvědčeni, že poskytování špičkových záručních i pozáručních služeb je stejně 

důležité jako poskytování špičkových produktů. Proto pro Vás nepřetržitě nabízíme servis a 

konzultační služby a veškeré náhradní díly udržujeme skladem.  

www.krollczech.cz 

+420 603 419 318 

+420 607 573 373 

  

http://www.krollczech.cz/
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15. ES prohlášení o shodě (originálního znění) 
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16. ES prohlášení o shodě (překlad originálního znění) 

 

 

Výrobce:     KROLL GmbH 

      Pfarrgartenstrasse 46 

      71737 Kirchberg a M. 

      Německo 

 

Osoba zmocněná pro dokumentaci tímto deklaruje, že následující 

produkty  

popis:     Automatický univerzální olejový hořák 

typů:  KG/UB20, 55, 70, 100, 150, 200, 

KG/UB20P 

Odpovídají všem relevantním nařízením a předpisům následujících 

směrnic: 

2006/42/EG - Stroje 

2006/95/EG - Elektrická zařízení pro použití v předepsaném rozsahu 

napětí 

2004/108/EG - Elektromagnetická kompatibilita 

 

Byly použity následující harmonizované normy: 

      EN 50 165:2003 

      EN 60 335-1:2003 

      EN 60 335-2-102:2010 

      EN 267:2009+A1:2011 

 

 

Kirchberg, 1.6.2014 

Anton Huber 

Ředitel společnosti 
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17. Záruční podmínky  

• Obecná záruční doba pro naše přístroje činí 24 měsíců po uvedení do provozu 

a potvrzení záručního listu. 

• Předpokladem pro záruční plnění je pravidelná údržba podle přiloženého 

návodu. 

• Předpokladem je rovněž odborné uvedení přístroje do provozu, prokazatelné 

potvrzeným návodem k použití s vyplněným měření emisí. 

• Bez potvrzeného záručního listu zaniká jakákoli povinnost firmy resp. jejího 

zástupce v ČR týkající se záruky. 

• Nesmí být prováděny žádné změny nebo manipulace s konstrukcí a 

zapojením hořáku, opravy musí provádět autorizovaný technik. 

• Dojde-li k vzplanutí (výbuchu), musí být poskytnut rozbor použitého paliva a 

znalec musí zkontrolovat instalaci přístroje. 

• Prodejce se zavazuje poskytovat kompletní náhradní díly pro tento typ hořáku 

nejméně deset let ode dne prodeje. 

• Kupující má v rámci záruční doby nárok na bezplatnou opravu a výměnu 

vadných součástek v provozovně prodejce. Doprava servisního technika do 

místa instalace hořáku je účtována dle platného ceníku. Případné poštovné 

hradí prodejce. 

• Náhrada následných škod v důsledku výpadku topného zařízení je 

vyloučena. 

• Náhrada následných škod v důsledku vzniku požáru topného zařízení je 

vyloučena. 

• Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným provozem hořáku. 

Zejména u trysky, vírníku, plamencové trubky a zapalovacích elektrod je 

životnost velmi závislá na kvalitě, složení a čistotě použitého paliva. 
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18. Pokyny pro provoz  

• Při nedodržení pokynů pro provoz záruka zaniká. 

• Hořák není konstruován pro venkovní použití, nesmí být vystaven dešti a musí 

být provozován v rozmezí teplot -20°C až +60°C. 

• Spalování se řídí zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. § 17. Je 

zakázáno používat jakákoli paliva obsahující benzíny a jiné látky tvořící svým 

vypařováním vysoce vznětlivé či výbušné směsi se vzduchem. 

• Nesprávné seřízení hořáku může zničit spalovací komoru a výměníky kotle. 

Teplota spodin na výstupu z teplovzdušného agregátu nesmí překročit 

výrobcem stanovaný limit. 

• Plamen hořáku se nikdy nesmí dotýkat stěn spalovací komory. 

• Před odblokováním pojistného termostatu hořáku odstraňte příčinu výpadku. 

• Zařízení nesmí být odpojeno od zdroje elektrického proudu bez předchozího 

vypnutí dle návodu (hlavním vypínačem). 

• Při provádění údržby musí být zařízení odpojeno od zdroje elektrického 

proudu. 

• Při čištění zařízení nepoužívejte agresivní ani těkavé látky (benzín, aceton 

atd.) 
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Záruční list hořáku 

 
 

Typ hořáku:  ………………………………………………………… 

Výrobní číslo:  ………………………………………………………… 

Vlastník:   ………………………………………………………… 

Adresa vlastníka: ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

Pro obsluhu hořáku byl plně zaškolen a seznámen se záručními 

podmínkami, za obsluhu zodpovídá: 

Jméno:    ………………… Podpis:…………………… 

Datum uvedení do provozu: ………………… 

Záruční list vystavil:  ………………… Podpis:…………………… 

 

Hodnoty seřízení hořáku: 

Teplota exhalací [°C]: ……………… 

CO2 [%]:   ……………… 

CO [mg/m3 / 3% O2]: ……………… 

NOx [mg/m3 / 3% O2]:  ……………… 

 

Razítko a podpis prodejce: 

 

 

 

 

Záruka na zboží je 24 měsíců. V případě jakýchkoli nejasností 

volejte servisního technika nebo svého prodejce: +420 603 419 318 
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19. Periodické měření emisí 

Spotřeba 

oleje 

kg/h 

CO 

(mg/m3) 

O2 

(%) 

CO2 

(%) 

NOX 

(mg/m3) 

Efektivita 

(%) 

Teplota 

spalin 

(ºC) 

Datum Podpis 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


