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1. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1.1. Vysvětlení symbolů 
POZOR! - důležité upozornění nebo 
varování týkající se bezpečnostních 
podmínek pro instalaci a provoz kotle na 

tuhé palivo. 
NEBEZPEČÍ! - v důsledku poruchy nebo 
nesprávného použití mohou způsobit 
tělesné zranění nebo ohrozit život lidí a 

zvířat.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU! - v důsledku poruchy 
nebo nesprávné montáže a provozu může 

dojít k požáru.

INFORMACE - Důležité informace pro 
správné používání výrobku.

1.2. Požadavky na prostor pro montáž kotle
Tento návod obsahuje důležité informace pro 
bezpečnou a správnou montáž, uvedení do 
provozu, bezporuchovou obsluhu a údržbu 
kotle.
Kotel může být použit pro vytápění prostorů 
pouze způsobem popsaným v tomto návodu.
Věnujte pozornost technickým parametrům, 
uvedeným na výrobním štitku nálepce a v 
kapitole 11, aby se zajistil správný provoz 
výrobku.
1.2.1. Pokyny k instalátoru
Při instalaci a provozu musí být dodrženy 
specifické předpisy a normy pro konkrétní 
zemi:
• místní stavební předpisy pro montáž, přívod
vzduchu a odvod spalin, jakož i napojení na
komín.
• pravidla a bezpečnostní předpisy pro instalaci
topných zařízení.

 Používejte pouze originální náhradní 
díly



NEBEZPEČÍ požáru při spalování 
hořlavých materiálů nebo kapalin.
- Hořlavé materiály / kapaliny
nepokládejte v bezprostřední blízkosti 
topnýho kotle. 

- Uveďte uživateli instalace povolené
minimální vzdálenosti od okolních
předmětů.



NEBEZPEČÍ otravy, udušení. 
Nedostatečný přívod čerstvého vzduchu 
v kotelně může dovést k nebezpečnému 
úniku spalin během provozu kotle. 
- Ujistěte se, že otvory pro přívod a
odvod vzduchu nejsou blokovány nebo 
zavřené.

- Pokud závady nejsou odstraněny
okamžitě, kotel nesmí být provozován.

- Udělejte písemné poučení uživatele
zařízení o této poruše a následnému
riziku.

*
Autorizovaný instalátor / servis je 
povinen vyškolit klienta pro provoz a 
čištění kotle.

1.2.2. Pokyny pro uživatele instalace 



NEBEZPEČÍ otravy nebo výbuchu.
Je možné oddělení jedovatých plynů při 
spalování odpadů, plastů, kapalin..
- Použijte pouze paliva uvedené v tomto
návodu.

- Při nebezpečí výbuchu, požáru nebo
úniku spalín do prostoru, ukončete
provoz kotle.

*

POZOR! Nebezpečí úrazu / poškození 
zařízení kvůli nekompetentnému 
provozu 
- Topný kotel může být obsluhován pouze
osobami, které jsou obeznámeny s
návodem k použití.

- Jako uživatel máte povoleno pouze
spustit kotel do provozu, nastavit
teplotu kotle, zastavit provoz kotle a
vyčistit ho.

- Zakázán přístup děti bez dozoru do
prostoru s hořícího kotle.

*
Autorizovaný instalátor / servis je 
povinen vyškolit klienta pro provoz a 
čištění kotle.

Bezpečnostní předpisy během uživatelského 
provozu:
- Provozujte kotel s maximální teplotou 85°C. Za
tímto účelem pravidelně kontrolujte kotelnu.

- Nepoužívejte hořlavé kapaliny při zapalování
ohně, jak i ke zvýšení výkonu kotle.

- Sbírejte popel do nehořlavé nádoby s víkem.
- Vyčistěte povrch kotle pouze nehořlavými
prostředky.
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- Nepokládejte hořlavé předměty na topném
kotli nebo v jeho blízkosti. (viz schéma pro 
minimální vzdálenosti)

- Neskladujte hořlavé materiály v kotelně.
1.2.3. Minimální vzdálenosti při montáži a 
hořlavost stavebních materiálů
Ve Vaší zemi je možné, že jsou platné jiné 
minimální vzdálenosti než níže uvedené. 
Prosím, poraďte se se svou montážní organizaci.
Minimální vzdálenost mezi topným kotlem 
resp. potrubím pro odvod spalin a stěn resp. 
předměty musí být ne méně než 200 mm.

Schéma 1. Doporučená vzdálenost kotle 
od stěn /viz strana 25/

Pro účely obecné bezpečnosti doporučujeme 
umístit kotel na základně o výšce 100 mm z 
materiálu třídy A, viz tabulku 1.

Tabulka 1. Hořlavost stavebních materiálů

Třída А 
nehořlavé

Kámen, cihly, keramické 
dlaždice, pálená hlína, 
roztoky, omítka bez 
organických přísad

Třída В
těžce hořlavé 

Sádrokartonový desky, desky 
z čedičové plsti, desky ze 
skleněných vláken, AKUMIN, 
Izomin, Rajolit, Lignos, Velox, 
Heraklit

Třída С1/С2 
středně hořlavé 

Dřevo bukové, dubové.
Jehličnaté dřevo, vrstvené 
dřevo

Třída С3 lehce 
hořlavé 

Asfalt, karton, celulóza, 
dehet, desky ze dřevených 
vláken, korek, polyuretan, 
polyethylen

2. POPIS VÝROBKU

Kotel Bisolid Klasik je konstruován pro 
spalování tuhého paliva - dřevo, dřevěné 
brikety třídy B a uhlí. Je určen pro vytápění 
středních až velkých prostorů. Kotel Bisolid 
Klasik má možnost připojení peletového, 
plynového nebo olejového hořáku. Testován v 
souladu s evropskými normami EN 303-5.
• Konstrukce. Těleso kotlů je vyrobeno z vysoce

kvalitní kotlové oceli s tloušťkou 5 mm pro

spalovací komoru a 3 mm pro vodní plášť. 
• Konvenční. Kotel s jednoduchým a snadno

použitelným designem. Proces spalování
je řízen termostatickým regulátorem tahu,
regulátor je zcela mechanické zařízení s
vysokým stupněm spolehlivosti. Tímto
způsobem regulace přiváděného vzduchu
do spalovací komory se dosahuje optimální
pracovní režim kotle.

• Efektivní. Pro lepší využití tepla spaliny v
komoře přejdou třítahové dráhy. Vodný
plášť úplnĕ obklopuje spalovací komoru
pro maximální využití uvolňovaného tepla.
Kotlové těleso je izolováno od vnějšího
prostředí vysokoteplotní vatou s tloušťkou 50
mm.

• Bezpečný. Teplovýměníková trubková mřížka
vodního pláštĕ je chráněna odnímatelnou
kovovou mřížkou. Bezpečnostní funkce zajistí
spolehlivý provoz kotle.

• Univerzální. Určen pro spalování tuhého
paliva, s možností přizpůsobení na jiný typ
paliva namontováním peletového, plynového
nebo olejového hořáku. K tomuto účelu je na
spodních dveřích kotle příruba.

• Dveře pro doplňování paliva
• Dveře pro čištění
• Vzduchové ventily pro regulaci vstupujícího

vzduchu 
• Termostatický regulátor tahu
• Ventil na výstupu komínu pro regulaci tahu
• Ochranný tepelný výměník
• Ochranná zařízení kotle

3. PALIVA

Topný kotel může pracovat pouze s přírodním a 
neupraveným dřevem a uhlím. Mohou být také 
použity lisované paliva a brikety. Délka dřeva 
může být od 330 mm do 500 mm. Vlhkost v 
palivu nesmí být více než 20%.
Pro maximální využití tepelné výhřevnosti 
dřeva doporučujeme použít dřevo, které bylo 
sušené po dobu 1,5 až 2 roky. Vysoký obsah 
vlhkosti v dřevě snižuje jeho výhřevnost i výkon 
kotle.
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Schéma 2. Závislost výhřevnosti dřeva 
na vlhkosti v něm /viz strana 25/

Tabulka 2. Výhřevnost nejrozšířenější dřev
Druh 
dřeva

Energie obsažená v 1 kg
kcal kJoule kWh

Smrk 3900 16250 4,5
Borovice 3800 15800 4,4
Bříza 3750 15500 4,3
Dub 3600 15100 4,2
Buk 3450 14400 4,0

4. PŘEPRAVA KOTLE

Doporučujeme přepravu kotle v balené 
formě na paletě do místa pro montáž. Během 
přepravy a montáže, v závislosti na hmotnosti, 
používat vhodné bezpečnostní prostředky v 
souladu se směrnicí 2006/42/CE.
Při přepravě výrobků o hmotnosti vyšší než 
30 kg se vyžaduje použití paletového vozíku, 
vysokozdvižného vozíku nebo jiných zdviháků.
Kotel je pevně uchycen pomocí upevňovacích 
prvků ke dřevěné paletě.

*
Důležité: Při instalaci kotle odstranit 
dřevěnou paletu, na které leží kotel, 
rozvíjením šroubových spojů pomocí 
klíče S13.

Tabulka 3. Celkové rozměry tělesa kotle 
modelu Bisolid Klasik a palety 

Model
Bisolid 
Klasik

A, mm B, mm C, mm D, mm
Hmot-
nost, 

kg
20 560 1020 125 1225 210
25 560 1020 125 1225 230
30 560 1020 125 1225 250
40 660 1080 125 1225 290
50 660 1080 125 1225 315
70 720 1200 125 1375 385
90 720 1200 125 1375 420

110 780 1200 125 1375 450

Schéma 3. Celkové rozměry tělesa 
kotle a palety, model Bisolid Klasik  

/viz strana 25/

5. DODÁVKA KOTLE
• Při dodávce zkontrolujte celistvost obalu.
• Ujistěte se, že jste obdrželi všechny

komponenty. Součástí dodávky kotle je:
1) Těleso kotle s kotlovým dveřmi
2) Pojistný ventil 3 bar
3) Pohrabáč
4) Kartáč na čištění
5) Technický pas. Pokyny pro montáž a provoz
6) Servisní knížka a Záruční list
Pokud zjistíte chybějící komponenty, obraťte se
na svého dodavatele.

6. MONTÁŽ TOPNÉHO KOTLE

*

Montáž, instalace a nastavení kotle 
musí být provedeny autorizovaným 
technikem, určeným k tomuto účelu. 
Montážní organizace je povinna uvést 
uživateli instalace minimální vzdálenosti 
do hořlavých materiálů a kapalin.

6.1. Požadavky:
- Kotelna musí být zabezpečena proti mrazu;
- V kotelně musí být zajištĕn stálý přísun
vzduchu, potřebnýho pro spalování;
- Kotel nesmí být umístěn v obytních
prostorech;
- Každá kotelna musí mít správné vypočítaný
odvzdušňovací otvory v závislosti na výkon 
kotle. Otvor musí být chráněn mřížkou.
Velikost otvoru je vypočítaná pomocí vzorce:
А=6,02*Q, 
kde A - plocha otvoru v cm2, 
Q - výkon kotle v kW
- Odstraňte obalový materiál bez znečištění
životního prostředí;
- Dodržujte pokyny stavebního dozoru, zvláště
aktuální Vyhlášku pro palivové zařízení a 
skladování hořlavých materiálů, pro stavební 
požadavky na prostory pro montáž, jakož i pro 
větrání;
- Kotel je třeba umístit na základ s větší plochu
než je základna topného kotle podle schématu
1;
- Kotel musí být umístěn tak, aby mohl být
čištěn a udržován co nejsnadnější;
- Instalace musí být provedena podle schématu
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1 pro montáž, který je daný se zahrnutým 
pláštĕm ke kotlu;
- Nesmějí být umístĕny předměty z hořlavých
materiálů a kapalin na resp. v blízkosti kotle;

Posloupnost montáže:

Krok 1:
Montáž bočních panelů k základnĕ 
prostřednictvím 2 ks nýtů M8x16 mm.

Krok 2: 

Montáž zadního panelu k základnĕ 
prostřednictvím 2 ks nýtů M8x16 mm 
a k bočním panelům prostřednictvím 
2 ks šroubů M5x16 mm.

Krok 3:
Montáž předního spodního panelu k 
bočním panelům prostřednictvím 2 ks 
šroubů M5x16 mm.

Krok 4: 
Montáž předního horního panelu k 
bočním panelům prostřednictvím 2 ks 
šroubů M5x16 mm.

Krok 5: 
Montáž ukazatele teploty umístěním 
senzoru do pouzdra na snímače.

Krok 6: 
Montáž horního krytu k bočním 
panelům prostřednictvím 5 ks šroubů 
M5x16 mm.

* Potřebný nástroj při montáži pláštĕ - křížový
šroubovák.

6.2. Montáž / demontáž pláštĕ kotle 

Schéma 4. Prvky plášti kotle Bisolid 
Klasik /viz strana 26/

Tabulka 4 

№ Názov Množství 
1 Boční panel s izolací 2
2 Zadní panel s izolací 1
3 Přední spodní panel s izolací 1
4 Přední horní panel s izolací 1
5 Horní kryt s izolací a teploměrem 1
6 Základna 1
7 Šroub M5 x 50 mm 10
8 Nýt M8 х 16 mm 6
9 Ukazatel teploty 1

10 Senzor 1
11 Pouzdro na snímače 1

6.3. Kontrola dobrého těsnění dveří
Otevřete dvéře kotle. Umístěte proužky papíru 
na všech čtyřech stranách dveří a zavříte, tak 
aby jedna část z proužků trčeli ven. Zatáhněte 

papírové proužky. Pokud se přitom proužky 
roztrhnou, dveře jsou utěsněné.

*
Pozor! Špatná regulace závĕsů může 
dovést k nasávání vzduchu z dveří a 
nekontrolovanému hoření kotle.

7. INSTALACE TOPNÉHO KOTLE

7.1. Připojení kotle do komína
Připojení kotle do komína musí být vždy v 
souladu s platnými normami a předpisy. Komín 
musí poskytovat dostatek tahu pro odvod 
dýmu za každých podmínek.
Pro správné fungování kotle je zapotřebí řádné 
dimenzování samotného komína, tj. od jeho 
tahu závisí spalování, výkon a životnost kotle.
Tah komínu je ve funkčním vztahu s jeho 
průměrem, výškou a drsností vnitřních stěn. 
Kotel musí být připojen do samostatného 
komínu. Průměr komína nesmí být menší než 
je výstup kotla. Kouřovod musí být připojen k 
komínovému otvoru. Pokud jde o mechanické 
vlastnosti, tak kouřovod musí být pevny a dobře 
utěsněn (aby se zabránilo uvolňování plynů) a 
umožňovat snadno přístupné čištění zevnitř. 
Vnitřní přůřez kouřovodu nesmí přesáhnout 
podle rozměrů svĕtlý průřez komínu a nesmí se 
zúžovat. Nedoporučuje se použití kolen.
Dveře pro čištění musí být instalovány v 
nejnižší části komínu. Komín na stěnu musí být 
trojvrstvý, a střední vrstva je z minerální vaty. A 
tloušťka izolace musí být ne menší než 30 mm 
při montáži komína uvnitř budovy a 50 mm při 
montáži venku.

Schéma 5. Závislost mezi výkonem kotle 
a parametry komína /viz strana 26/

Vnitřní průměr komína závisí od jeho 
skutečné výšky a výkonu kotle (viz schéma 5). 
Prosím svěřte výběru komína a jeho montáž 
kvalifikovanému odborníku. Požadovaná 
vzdálenost mezi kotlem a komínem je 300 až 
600 mm.
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Údaje uvedené v schématu jsou 
orientační. Tah závisí na průměru, 
výšce, drsnosti povrchu komína 
a rozdílu v teplotě mezi produkty 
spalování a venkovním vzduchem. 
Doporučujeme použití komína s krytem. 
Topný specialista musí udělat přesně 
dimenzování komína.

7.2. Připojení termostatu - regulátor průtoku 
vzduchu

Schéma 6 /viz strana 27/

Odstraňte páku a šroub a našroubujte regulátor 
na kotel, jak je uvedeno ve schématĕ 6. Připojte 
ho prostřednictvím řetězce k ventilu na spodní 
dveře kotle. Nastavte ventil (viz b. 9.2.).
7.3. Připojení bezpečnostního výměníku tepla

*
Provádí autorizovaný servis pro tento 
účel.

Topný kotel Bisolid Klasik je vybaven 
bezpečnostním výměníkem tepla (okruh 
chlazení). On se spojí s termostatickým ventilem 
do vodovodní sítě. Při přehřátí termostatický 
ventil propuští studenou vodu z vodovodní 
sítě, která prochází přes výměník tepla a 
ochlazuje kotel. Po ochlazení se voda vypouští 
do kanalizace. Bezpečnostní výměník tepla 
zajišťuje bezpečné odstranění přebytečného 
tepla bez potřeby dodatečné energie. Tímto 
způsobem se zajišťuje, že voda ve vodním plášti 
kotle nepřesáhne 95°C.

Minimální provozní tlak chladicí vody, tekoucí 
přes bezpečnostní výměník z vodovodní sítě, 
musí být v mezích 2 ÷ 10 bar. Je vyžadován 
průtok nejméně 12 litrů/min.
Připojte bezpečnostní výměník tepla podle 
hydraulického schématu s termostatickým 
ventilem. Na vstupu před termostatickým 
ventilem namontujte filtr.

Schéma 7. Připojení bezpečnostního 
výměníku tepla /viz strana 27/

1. Vodovodní síť (tlak 6-10 bar)
2. Drenáž (kanalizace)
3. Kotel Bisolid Klasik
4. Vstup do bezpečnostního vymĕníku
tepla
5. Senzor pro BVTS ventil
6. Výstup z bezpečnostního vymĕníku
tepla

7.4. Připojení kotle k topnému systému

*
Provádí autorizovaný servis pro tento 
účel.

Pokud je kotel připojen k topnému systému 
musí být nainstalován pojistný ventil 3 bar a 
expanzní nádoba. Mezi pojistným ventilem, 
expanzní nádobou a kotlem nesmí být žádné 
uzavírací prvky.

*

Je povinne namontovat třícestný ventil 
(Laddomat nebo jiný) nebo čtyřcestný 
směšovač, který zajišťuje aby minimální 
teplota teplonosné latky vstupující do 
kotle byla 65 °C. 
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Tabulka 5. Možné problémy a jejich předcházení 

Příčina Odstranění
Poškození instalace

1. Kvůli netěsnému spojení

1. Nainstalujte připojovacího potrubí bez napětí ke 
spojům kotle. Připojte výstup topné instalace k spoji 
B. Připojte vstup topné instalace k spoji A. Namontujte 
k vypouštěcímu výstupu ventil Y, který je součást 
dodávky.

2. Kvůli nahromadění usazenin. 
Vytvářením kondenzace a dehtu se může 
zhoršit provoz a snížit životnost topného 
kotle. Teplota na vstupu musí být nejméně  
65°C, teplota kotlové vody na výstupu 
musí být v rozmezí od 80°C do 85°C.

2. Je povinná instalace trojcestného termostatického 
ventilu, aby se zabránilo snížení teploty na vstupu pod 
65 °C.
- Za účelem prodloužení životnosti kotle se doporučuje 
instalace vyrovnávací nádoby o objemu 55 l pro každý 
1 kW instalovaného výkonu.

3. Kvůli zamrznutí

3. Pokud topná instalace včetně potrubního 
systému není postavená s protimrazovou ochranou, 
doporučujeme naplnit jí tekutinpu s nízkým bodem 
tuhnutí a prostředkem pro ochranu proti korozi a 
zamrznutí.

Výkon je příliš nízký

1. Tah je nedostatečný 1. Zkontrolujte stav komína a změřte tah. (To se 
provádí autorizovaným servisem)

2. Výhřevnost paliva je příliš nízká.

2. Ujistěte se, že používáte dostatečně suché palivo. Při 
použití paliva s vysokým stupněm vlhkosti je možné, že 
pro určitou dobu po naplnĕní kotel pracuje s výrazně 
sníženým výkonem pokud se palivo ve spalovací 
komoře usuší.

3. Přítomnost usazenin sazí a/nebo dehtu 
na výfukového ventilu v horní komoře, 
zabraňujici jí tesné uzavření.

3. Vyčistěte výfukový ventil a ujistěte se, že on při 
pohybu páky a při otevírání a zavírání dobře těsní 
výfukový otvor v horní spalovací komoře. (To se 
provádí autorizovaným servisem) 

4. Přítomnost usazenin sazí a/nebo dehtu 
na potrubí pro výfukové plyny na vodním 
pláštěm v zadní části kotle.

4. Vyčistěte kartáčem ze sady s čistícími nástroji 
teplovýmĕnou plochu potrubí pro výfukové plyny. 
Po ich vyčištění odstraňte saze přes průlezového 
otvoru zadní části kotle. To se provádí autorizovaným 
servisem.

Vysoká teplota kotlové vody a zároveň nízká teplota otopných těles
1. Hydraulický odpor je příliš veliký.
2.V topném systému se nachází vzduch.
3. Nefunkčné obĕhové čerpadlo.

Ujistěte se, že oběhové čerpadlo je dobře vybráno a 
topný systém je dobře kalibrován. (Povinné se obraťte 
k vaši montážní organizaci.)
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Schéma 10. Zapojení kotle Bisolid Klasik 
s kombi bojlerem Energy DUO AKU 

V2, solárním panel-kolektorem РК a 
třícestným ventilem  /viz strana 30/

Schéma 11. Zapojení kotle Bisolid 
Klasik se solárním bojlerem Energy 
V2, vyrovnávacou nádobou Energy 

AKU, solárním panel-kolektorém РК a 
třícestným ventilem /viz strana 31/

8. PLNĚNÍ TOPNÉ INSTALACE
Tabulka 6

Problém Předcházení
Možnost poškození zařízení kvůli 
napětí v materiálu v důsledku 
teplotních rozdílů.

Naplňte topný systém pouze ve studeném stavu (vstupní 
teplota musí být ne víc než 40 °C).

Nebezpečí poškození instalace v 
důsledku nahromadění usazenin.
Vytváření kondenzace a ukládání 
dehtu mohou snížit životnost kotle.

- Neprovozujte kotel delší dobu v režimu částečného 
zatížení,
- Teplota na vstupu kotle musí být ne ménĕ než 65°C, 
teplota kotelné vody musí být mezi 80°C a 85°C.
- Pro ohřev teplé vody kotel v létě použivejte kotel na 
krátkou dobu.

9. PROVOZ KOTLE

9.1. Plnení a zapálení kotle 
Při počáteční zapálení kotle se vytvoří 
kondenzát, který následně vyteče (nejedná se 
o poškození kotle). 
Palivo se plní přes horní spalovací komory, a 
je doporučeno aby kusy dřeva byly s délkou 
spalovací komory a aby byly dobře uspořádány 
s co možná nejmenšími vzduchovýmy 
mezerami. Obě dveře kotle musí být uzavřena a 
utěsněna. Otevírají se termostaticky regulátor 
tahu a klapka komína pro zapálení kotle. Při 
dosažení teploty v kotli 85 °C se regulují klapka 
komína a klapka pr vstupný vzduch na spodních 
dveři kotle. Poloha klaply pro vstupní vzduch se 
reguluje regulátorem tahu.
Při spalování vlhkého dřeva Kotel nefunguje 
efektivně což má tyto důsledky:
- výrazně se zvyšuje spotřeba paliva;
- nedosáhne se požadovaný výkon;

- životnost kotle a komína se sníží.

*
Udržovat pracovní teplotu mezi 
65°C a 85 °C.

9.2. Nastavení kotle prostřednictvím 
termostatického regulátoru tahu
Nastavení. Zahřejte kotel na 80°C. Ovládací 
ventil se nastaví v poloze, která musí odpovídat 
teplotě, kterou ukazuje teploměr. Při vertikální 
montáži jsou platné červené čísla a červený 
identifikáčný bod.
Zkoušení funkci termostatu. Prostřednictvím 
regulačného ventilu nastavte teplotu, která 
je načtena z teploměru kotle. Při maximální 
teplotě 95°C klapka musí být uzavřena.
9.3. Čištění kotle

*
Pozor! Horké povrchy.
Než začnete čistení kotle ujistěte se, že 
je vyhaslý a vychladlý.

7.5. Schémy zapojení

*
Provádí autorizovaný za tímto účelem 
odborník / servis.

Schéma 8. Zapojení kotle Bisolid Klasik 
s třícestným ventilem /viz strana 28/

Schéma 9. Zapojení kotle Bisolid Klasik 
s vyrovnávacou nádobou Energy AKU a 

trojcestným ventilem /viz strana 29/
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Čištění kotle musí být prováděno pravidelně a 
kvalitnĕ jednou za 3 až 5 dnů. Popel, usadený 
ve spalovací komoře, kondenzovaná vlhkost 
a dehtové usazeniny výrazně snižují životnost 
a výkon kotle a zhoršují vlastnosti jeho 
teplovýměnné plochy. Při větším nahromadění 
popelu není dostatek prostoru pro spalování 
paliva, což může dovést k poškození kotle jako 
celek. Pravidelné čištění je důležité pro zajištění 
optimálního výkonu a dlouhé životnosti kotle. 
Při zahájení nové topné sezóny se doporučuje 
čištění kotle kompetentnou službou. 
Doporučujeme čištění nádoby na popel v 
rozmezí od 3 do 5 dní v závislosti na použitém 
palivu.
V případě potřeby vyčistěte popel v kouřových 
rour. Použijte pohrabovač.

*

Upozornění! V popelu mohou být tlející 
uhlíky. Vyhazujete popel pouze ve 
speciálně upravených pro tento učel 
místa. V nádobě na domovní odpad 
může způsobit požár.

9.3.1. Příprava na novou topnou sezónu. 
Doporučené postupy pro údržbu kotle: 
1. Odmontujte vnitřní ochranné dveře ve 

spalovací komoře kotle. Důkladně vyčistěte 
spalovací komoru kotle kovovým kartáčem z 
příslušenství. Odstraňte navrstvený dehet a 
saze. Ony narušují normální přenos tepla. 

2. Důkladně vyčistěte vodní žebra. Odstraňte 
z nich nahromaděný popel a saze pomocí 
pohrabovače a kartáče z příslušenství. 

3. Odmontujte revizní víčko pod komínem kotle 
a vyčistěte tam nahromaděný popel. 

*
Upozornění! Vyměňte těsnění revizního 
víčka novým, pokud je jeho celistvost 
porušena.

4. Důkladně očistěte kovový rošt ve spodní 
části kotle. Zkontrolujte zda štěrbiny mezi 
kouřovými rourami jsou důkladně očištěny. 
Přítomnost dehtů nebo nehořlavých 
materiálů v spalovací komoře zhoršují 
normální spalovací proces. 

9.4. Důležité doporučení pro dlouhodobý a 
řádný provoz kotle

- Provádějte pravidelnou profylaxi kotle podle 
pokynů v bodě 9.3.

- Přípustná vlhkost použitého paliva nesmí 
přesáhnout 15% ÷ 20%.

- Při uvolnění plynu do spalovací komory se 
mohou vytvořit dehty a kondenzáty (kyseliny). 
Za tímto účelem se instaluje směšovací ventil, 
který se nastaví tak, aby minimální teplota 
vracející se vody v kotli byla 65°С. Tím se 
prodlužuje životnost kotle. Provozní teplota 
vody v kotli musí být v rozmezí 65 ÷ 85°C.

- Nedoporučuje se dlouhý provoz kotle při 
výkonu méně než 50%.

- Při použití oběhového čerpadla provoz kotle 
se musí řídit samostatným termostatem 
k zajištění předepsané nominální teploty 
vracející se vody.

- Environmentální provoz kotle je při 
jmenovitém výkonu.

- Doporučuje se instalace zásobní nádrže 
a čerpadlové skupiny s termostatickým 
směšovacím ventilem ke kotli. Objem 
zásobníku je 55L/1kW instalovaného výkonu.

- Školení pro údržbu a provoz kotle se provádí 
autorizovanou firmou.

*
V případě, že nejsou splněny popsány 
v návodu a servisné knižce podmínky 
pro montáž a provoz kotle, jeho záruka 
zaniká.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky jsou popsány v servisné 
knižce, která patří do soupravy.
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11. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY.
KOTEL NA TUHÉ PALIVO BISOLID KLASIK

11.1. Obecné charakteristiky
Výhody:
- Spalovací komora s velkým tepelnĕvýměnným
povrchem a nízkým komorovým odporem;

- Velké a pohodlné dveře spalovací komory
usnadňuje plnĕní tuhým palivem (délka polena
až 50 cm);

- Žebrovaný povrch spalovací komory a třicestná
dráha spalin zlepší výměnu tepla;

- Snímatelný kovová mřížka chrání trubkový

rošt z ohnĕ;
- Příruba na spodní dveře pro volitelnou montáž
peletného, olejového nebo plynového hořáku;

- Snímatelný plášť s izolací;
- Bezpečnostní zařízení:
Kotel má tři nezávislé ochrany proti přehřátí.
1. Termostaticky regulátor tahu
2. Pojistný ventil 3 bar
3.Nouzový trubkový had (bezpečnostní

výměník tepla) integrován do horní části
vodního pláště, ke kterému je možno připojit
se termostatickým ventilem.

Schéma 12. Prvky kotle Bisolid Klasik /viz strana 32/
1. Indikátor teploty
2. Plášť
3. Vysoce efektivní izolace
4. Bezpečnostní výměník tepla
5. Třítahová dráha spalin
6. Vodný plášť
7. Spalovací komora

8. Kovový rošt
9. Kontejner pro popel a saze
10. Příruba pro hořák (opce)
11. Komín
12. Výstup horucé vody
13. Termostatický regulátor
14. Ventil přívodu vzduchu

11.2. Technické parametry
Bisolid 
Klasik

20

Bisolid 
Klasik

25

Bisolid 
Klasik

30

Bisolid 
Klasik

40

Bisolid 
Klasik

50

Bisolid 
Klasik

70

Bisolid 
Klasik

90

Bisolid 
Klasik
110

Jmenovitý výkon kW 20 25 30 40 50 70 90 110

Min. / max. výkon kW 15÷20 20÷25 25÷30 35÷40 40÷50 50÷70 70÷90 90÷110

Výška H mm 1145 1145 1145 1145 1145 1285 1285 1285

Šířka L/Hloubka D mm 464/870 464/930 524/930 624/930 624/990 624/1110 684/1110 744/1110

Objem vodního pláštĕ I 60 75 82 96 106 134 145 162

Objem spalovací komory I 55 62 74 94 103 170 191 212
Odpor vodního pláštĕ

Δt=20, K
Pa/
mbar 10/0.10 11/0.11 12/0.12 15/0.15 26/0.26 22/0.22 26/0.26 28/0.28

Potřebný tah komína Pa/
mbar 16/0,16 20/0,20 21/0,21 23/0,23 24/0,24 38/0,38 47/0,47 56/0,56

Izolace
Kotel vysoceefektiní tepelněodolná vata

Dveře vysoceefektiní tepelněodolná vata

Doporučené palivo dřevo, vlhkost 20 %; dřevěné brikety; uhlí + dřevo /50%+50%/
Rozmĕry světlosti na 

plnĕní mm 330/250 330/250 390/250 490/310 490/310 490/310 550/310 610/310

Délka dřeva mm 400 400 500 500 500 600 600 600
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Provozní teplotný 
interval °C 65-85 65-85 65-85 65-85 65-85 65-85 65-85 65-85

Provozní tlak bar 3 3 3 3 3 3 3 3

Hmotnost kg 225 245 265 310 330 410 445 475

Vstup studená voda A, mm R1¼/450 R1¼/450 R1¼/450 R1¼/450 R1¼/450 R1½/430 R1½/430 R1½/430

Výstup horucá voda
B, mm R1¼/1165 R1¼/1165 R1¼/1165 R1¼/1165 R1¼/1165 R1½/1315 R1½/1315 R1½/1315

 J, mm 232 232 262 312 312 312 342 372
Pouzdro pro snímač 
nebo bezpečnostní 

ventil
K, mm G½/1074 G½/1074 G½/1074 G½/1074 G½/1074 G½/1225 G½/1225 G½/1225

Vstup/Výstup 
bezpečnostního 
výměníku tepla

E, mm R½/1072 R½/1072 R½/1072 R½/1072 R½/1072 R½/1220 R½/1220 R½/1220

Komín
F

ø 150 150 150 180 180 200 200 200

mm 940 940 940 925 925 1050 1050 1050

 J, mm 232 232 262 312 312 312 342 372

Průlezový otvor komína O, mm 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70

Vypouštění
Y, mm G½/232 G½/232 G½/232 G½/232 G½/232 G1/232 G1/232 G1/232

 J, mm 232 232 262 312 312 312 242 272

Teplotný indikátor T        

Termostaticky regulátor 
tahu R        

Ventil průtoku vzduch V        

Otovr na montáž hořáku Z, ø 
mm 176 176 176 176 176 176 215 215

Kontejner pro popel a 
saze X        

Schéma 13 /viz strana 32/

12. RECYKLACE A VYHAZOVÁNÍ

Na konci životního cyklu každého výrobku 
komponenty musí být vyhazování v souladu se 
zákonnými požadavky. 
Podle směrnice 2002/96/ES o odpadních 
elektrických a elektronických zařízeních, 
vyžaduje se vyhazování mimo normálního toku 
pevného domovního odpadu.
Musejí se odevzdat pro zpracování 
autorizovanému podníku, splňující požadavky 
na ochranu životního prostředí.
Staré zařízení musí být shromažďovány 
odděleně od ostatního odpadu k recyklaci 

materiálů obsahujících látky zlé ovlivňující 
zdravotní stav a životní prostředí.
Kovové díly, jak i nekovové díly, se prodávají 
licencovaným organizacím pro sběr kovových 
nebo nekovových odpadů, určené na recyklace. 
S nými netřeba být nakládáno jako s domovním 
odpadem. 
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1. VYSVETLENÍE SYMBOLOV A
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1.1. Vysvetlenie symbolov 
POZOR! - dôležité upozornenie alebo 
varovanie týkajúcich sa bezpečnostných 
podmienok pre inštaláciu a prevádzku 

kotla na tuhé palivo. 
NEBEZPEČENSTVO! - v dôsledku poruchy 
alebo nesprávneho použitia môžu 
spôsobiť telesné zranenia alebo ohroziť 

život ľudí a zvierat.
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU! - v dôsledku 
poruchy alebo nesprávnej montáže a 

prevádzky môže dôjsť k požiaru.
INFORMACIE - Dôležité informácie pre 
správne používanie výrobku.

1.2. Požiadavky na priestor pre montáž kotla
Tento návod obsahuje dôležité informácie 
pre bezpečnú a správnu montáž, uvedenie do 
prevádzky, bezporuchovú obsluhu a údržbu 
kotla. Kotol môže byť použitý pre vykurovanie 
priestorov iba spôsobom popísaným v tomto 
návode.
Venujte pozornosť technickým parametrom, 
uvedeným na výrobnom štítku nálepky a v 
kapitole 11, aby sa zaistila správna prevádzka 
výrobku.
1.2.1. Pokyny k inštalácii
Pri inštalácií a prevádzke musia byť dodržané 
špecifické predpisy a normy pre konkrétnu 
krajinu:
• miestne stavebné predpisy pre montáž,
prívod vzduchu a odvod spalín, ako i napojenie
na komín.
• pravidlá a bezpečnostné predpisy pre
inštaláciu vykurovacích zariadení.

 Používajte iba originálne náhradne diely



NEBEZPEČENSTVO požiaru pri spaľovaní 
horľavých materiálov alebo kvapalín.
- Horľavé materiály / kvapaliny
nepokladajte v bezprostrednej blízkosti
vykurovacieho kotla.
- Uveďte užívateľovi inštalácie povolené
v minimálnej vzdialenosti od okolitých
predmetov.



NEBEZPEČENSTVO otravy, udusenia. 
Nedostatočný prívod čerstvého vzduchu 
v kotolni môže doviesť k nebezpečnému 
úniku spalín behom prevádzky kotla. 
- Uistite sa, že otvory pre prívod a odvod
vzduchu nie sú blokované alebo zavreté.
- Pokiaľ závady nie sú odstránené
okamžite, kotol nesmie byť v prevádzke.

- Udělejte písemné poučení uživatele
zařízení o této poruše a následnému
riziku.

*
Autorizovaný inštalátor / servis je 
povinný vyškoliť klienta pre prevádzku 
a čistenie kotla.

1.2.2. Pokyny pre užívateľa inštalácie 



NEBEZPEČENSTVO otravy alebo 
výbuchu. Je možné oddelenie 
jedovatých plynov pri spaľovaní 
odpadov, plastov, kvapalín.
- Použite iba palivá uvedené v tomto
návode.

- Pri nebezpečenstve výbuchu, požiaru
alebo úniku spalín do priestoru, ukončite
prevádzku kotla.

*

POZOR! Nebezpečenstvo úrazu/ 
poškodenie zariadenia kvôli 
nekompetentnej prevádzke.
- Vykurovací kotol môže byť obsluhovaný
iba osobami, ktoré sú oboznámené s
návodom na použitie.

- Ako užívateľ máte povolené iba spustiť
kotol do prevádzky, nastaviť teplotu
kotla, zastaviť prevádzku kotla a vyčistiť
ho.

- Zakázaný prístup detí bez dozoru do
priestoru s horiacim kotlom.

*
Autorizovaný inštalátor / servis je 
povinný vyškoliť klienta pre prevádzku 
a čistenie kotla.

Bezpečnostné predpisy v priebehu užívateľskej 
prevádzky:
- Prevádzkujte kotol s maximálnou teplotou
85°C. Za týmto účelom pravidelne kontrolujte
kotolňu.

- Nepoužívajte horľavé kvapaliny pri zapaľovaní
ohňa, ako i k zvýšeniu výkonu kotla.

- Zbierajte popol do nehorľavej nádoby s vekom.
- Vyčistite povrch kotla iba nehorľavými
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prostriedkami.
- Nepokladajte horľavé predmety na
vykurovacom kotli alebo v jeho blízkosti. (vid
schéma pro minimálne vzdialenosti)

- Neskladujte horľavé materiály v kotolni.
1.2.3. Minimálne vzdialenosti pri montáži a 
horľavosť stavebných materiálov
Vo Vašej krajine je možné, že sú platné iné 
minimálne vzdialenosti ako je nižšie uvedené. 
Prosím, poraďte sa so svojou montážnou 
organizáciou.
Minimálna vzdialenosť medzi vykurovacím 
kotlom resp. potrubím pre odvod spalín a stien 
resp. predmety musia byť nie menej než 200 
mm.

Schéma 1. Doporučená vzdialenosť 
kotla od stien /vid strana 25/

Pre účely všeobecnej bezpečnosti 
doporučujeme umiestniť kotol na základni 
o výške 100 mm z materiálov triedy A, vid
tabuľku 1.
Tabuľka 1. Horľavosť stavebných materiálov

Trieda А 
nehorľavé

Kameň, tehly, keramické 
dlaždice, pálená hlina, 
roztoky, omietka bez 
organických prísad

Trieda В
ťažko horľavé

Sadrokartónové dosky, dosky 
z čadičové plsti, dosky zo 
sklenených vlákien, AKUMIN, 
Izomin, Rajolit, Lignos, Velox, 
Heraklit

Trieda С1/С2
 stredne horľavé 

Drevo bukové, dubové
ihličnaté drevo, vrstvené 
drevo

Trieda С3
 ľahko horľavé

Asfalt, kartón, celulóza, 
decht, dosky z drevených 
vlákien, korok, polyuretán, 
polyetylén

2. POPIS VÝROBKU

Kotol Bisolid Klasik je konštruovaný pre 
spaľovanie tuhého paliva - drevo, drevené 
brikety triedy B a uhlie. Je určený pre 
vykurovanie stredných až veľkých priestorov. 
Kotol Bisolid Klasik má možnosť pripojenia 
peletového, plynového alebo olejového 

horáku.
Testovaný bol v súlade s európskymi normami 
EN 303-5.
• Konštrukcia. Teleso kotla je vyrobené z

vysoko kvalitnej kotlovej ocele s hrúbkou 5
mm pre spaľovaciu komoru a 3 mm pre vodný
plášť.

• Konvenčný. Kotol s jednoduchým a ľahko
použiteľným designom. Proces spaľovania je
riadený termostatickým regulátorom ťahu,
regulátor je úplne mechanické zariadenie
s vysokým stupňom spoľahlivosti. Týmto
spôsobom regulácie privádzaného vzduchu
do spaľovacej komory sa dosahuje optimálny
pracovný režim kotla.

• Efektívny. Pre lepšie využitie tepla spaliny v
komore prejdú trojitým prechodom. Vodný
plášť úplne obklopuje spaľovaciu komoru
pre maximálne využitie uvoľňovaného tepla.
Kotlové teleso je izolované od vonkajšieho
prostredia vysokoteplotnou vatou s hrúbkou
50 mm.

• Bezpečný. Teplovýměníková trubková mřížka
vodního pláštĕ je chráněna odnímatelnou
kovovou mřížkou. Bezpečnostní funkce zajistí
spolehlivý provoz kotle.

• Univerzálny. Určený pre spaľovanie tuhého
paliva, s možnosťou prispôsobenia na iný typ
paliva namontovaním peletového, plynového
alebo olejového horáku. K tomuto účelu je na
spodných dverách kotla príruba.

• Dvere pre doplňovanie paliva
• Dvere pre čistenie
• Vzduchové ventily pre reguláciu 

vstupujúceho vzduchu
• Termostatický regulátor ťahu
• Ventil na výstupe komína pre reguláciu ťahu
• Ochranný tepelný výmenník
• Ochranné zariadenia kotla

3. PALIVA

Vykurovací kotol môže pracovať iba s prírodným 
a neupraveným drevom a uhlím. Môžu byť tiež
použité lisované palivá a brikety. Dĺžka dreva 
môže byť od 330 mm do 500 mm. Vlhkosť v 
palive nesmie byť viac než 20%.
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Pre maximálne využitie tepelnej výhrevnosti 
dreva odporúčame použiť drevo, ktoré bolo 
sušené po dobu 1,5 až 2 roky. Vysoký obsah 
vlhkosti v dreve znižuje jeho výhrevnosť i výkon 
kotla.

Schéma 2. Závislosť výhrevnosti dreva 
na vlhkosti v ňom /vid strana 25/

Tabuľka 2. Výhrevnosť najrozšírenejších driev
Druh 
dreva

Energia obsiahnutá v1 kg
kcal kJoule kWh

Smrek 3900 16250 4,5
Borovica 3800 15800 4,4
Breza 3750 15500 4,3
Dub 3600 15100 4,2
Buk 3450 14400 4,0

4. REPRAVA KOTLA

Doporučujeme prepravu kotla v balenej forme 
na palete do miesta pre montáž. V priebehu 
prepravy a montáže, v závislosti na hmotnosti, 
používať vhodné bezpečnostné prostriedky v 
súlade so smernicou 2006/42/CE.
Pri preprave výrobkov o hmotnosti vyššej ako 
30 kg sa vyžaduje použitie paletového vozíka, 
vysokozdvižného vozíku alebo iných zdvihákov. 
Kotol je pevne uchytený pomocou 
upevňovacích prvkov ku drevenej palete.

*
Dôležité: Pri inštalácií kotla odstrániť 
drevenú paletu, na ktorej leží kotol, 
rozvíjaním skrutkových spojov pomocou 
kľúča S13.

Tabulka 3. Celkové rozměry tělesa kotle 
modelu Bisolid Klasik a palety

Model
Bisolid 
Klasik

A, mm B, mm C, mm D, mm
Hmot-
nosť, 

kg
20 560 1020 125 1225 210
25 560 1020 125 1225 230
30 560 1020 125 1225 250
40 660 1080 125 1225 290
50 660 1080 125 1225 315
70 720 1200 125 1375 385
90 720 1200 125 1375 420

110 780 1200 125 1375 450

Schéma 3. Celkové rozmery telesa 
kotla a palety, model Bisolid Klasik 

/vid strana 25/

5. DODÁVKA KOTLA
• Pri dodávke skontrolujte celistvosť obalu.
• Uistite sa, že ste dostali všetky komponenty.

Súčasťou dodávky kotla je:
1) Teleso kotla s kotlovým dverami
2) Poistný ventil 3 bar
3) Kutáč
4) Kefa na čistenie
5) Technický manuál. Pokyny pre montáž a

prevádzku
6) Servisná knižka a Záručný list
Ak zistíte chýbajúce komponenty, obráťte sa na
svojho dodávateľa.

6. MONTÁŽ VYKUROVACIEHO KOTLA

*

Montáž, inštalácia a nastavenie kotla 
musí byť vykonané autorizovaným 
technikom, určeným k tomuto účelu.
Montážna organizácia je povinná 
uviesť užívateľovi inštalácie minimálne 
vzdialenosti do horľavých materiálov a 
kvapalín.

6.1. Požiadavky:
- Kotolňa musí byť zabezpečená proti mrazu;
- V kotolni musí byť zaistený stály prísun
vzduchu, potrebného pre spaľovanie;
- Kotol nesmie byť umiestnený v obytnom
priestore;
- Každá kotolňa musí mať správne vypočítané
odvzdušňovacie otvory v závislosti na výkone 
kotla. Otvor musí byť chránený mriežkou.
Veľkosť otvoru je vypočítaná pomocou vzorca:
А=6,02*Q, 
kde A - plocha otvoru v cm2, 
Q - výkon kotla v kW
- Odstráňte obalový materiál bez znečistenia
životného prostredia;
- Dodržiavajte pokyny stavebného dozoru,
predovšetkým aktuálnu Vyhlášku pre palivové 
zariadenie a skladovanie horľavých materiálov, 
pre stavebné požiadavky na priestory pre 
montáž, ako aj pre vetranie;
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- Kotol je potrebné umiestniť na základ s väčšou
plochou ako je základňa vykurovacieho kotla
podľa schémy 1;
- Kotol musí byť umiestnený tak, aby mohol byť
čistený a udržiavaný čo najľahšie;
- Inštalácia musí byť vykonaná podľa schémy
1 pre montáž, ktorá je daná so zahrnutým
plášťom ku kotlu;
- Nesmú byť umiestnené predmety z horľavých
materiálov a kvapalín na resp. v blízkosti kotla.

Postupnosť montáže:

Krok 1: Montáž bočných panelov k základni 
prostredníctvom 2 ks nitov M8x16mm.

Krok 2: 

Montáž zadného panelu k základni 
prostredníctvom 2 ks nitov M8x16 mm 
a k bočným panelom prostredníctvom 
2 ks skrutiekM5x16 mm.

Krok 3:
Montáž predného spodného panela k 
bočným panelom prostredníctvom 2 
ks skrutiek M5x16 mm.

Krok 4: 
Montáž predného horného panelu k 
bočným panelom prostredníctvom 2 
ks skrutiek M5x16 mm.

Krok 5: 
Montáž ukazovateľa teploty 
umiestnením senzora do puzdra na 
snímače.

Krok 6: 
Montáž horného krytu k bočným 
panelom prostredníctvom 5 ks 
skrutiek M5x16 mm.

* Potrebný nástroj pri montáži plášťa - krížový
skrutkovač.
6.2. Montáž / demontáž plášťa kotle 

Schéma 4. Prvky plášťa kotla Bisolid 
Klasik /vid strana 26/

Tabuľka 4 
№ Názov Množstvo
1 Bočný panel s izoláciou 2
2 Zadný panel s izoláciou 1
3 Predný spodný panel s izoláciou 1
4 Predný horný panel s izoláciou 1
5 Horný kryt s izoláciou a teplomerom 1
6 Základňa 1
7 Skrutka M5 x 50 mm 10
8 Nit M8 х 16 mm 6
9 Ukazovateľ teploty 1

10 Senzor 1
11 Puzdro na snímače 1

6.3. Kontrola dobrého tesnenia dverí
Otvorte dvere kotla. Umiestnite prúžky 
papiera na všetkých štyroch stranách dverí 
a zavrite tak, aby jedna časť z prúžkov trčali 
von. Zatiahnite papierové prúžky. Ak sa pritom 
prúžky roztrhnú, dvere sú utesnené.

*
Pozor! Zlá regulácia závesu môže 
doviesť k nasávaniu vzduchu z dverí a 
nekontrolovanému horenia kotla.

7. INŠTALÁCIA VYKUROVACIEHO KOTLA

7.1. Pripojenie kotla do komína
Pripojenie kotla do komína musí byť vždy v 
súlade s platnými normami a predpismi. Komín 
musí poskytovať dostatok ťahu pre odvod 
dymu za každých podmienok.
Pre správne fungovanie kotla je potrebné 
riadne dimenzovanie samotného komína, tj. od 
jeho ťahu závisí spaľovanie, výkon a životnosť 
kotla.
Ťah komína je vo funkčnom vzťahu s jeho 
priemerom, výškou a drsnosťou vnútorných 
stien. Kotol musí byť pripojený do samostatného 
komína. Priemer komína nesmie byť menší ako 
je výstup kotla. Dymovod musí byť pripojený 
ku komínovému otvoru. Ak ide o mechanické 
vlastnosti, tak dymovod musí byť pevný a dobre 
utesnený (aby sa zabránilo uvoľňovaniu plynov) 
a umožňovať ľahko prístupné čistenie zvnútra. 
Vnútorný prierez dymovodu nesmie presiahnuť 
podľa rozmerov svetlý prierez komína a nesmie 
sa zužovať. Neodporúča sa použitie kolien.
Dvere pre čistenie musia byť inštalované v 
najnižšej časti komína. Komín na stenu musí byť 
trojvrstvový, a stredná vrstva je z minerálnej 
vaty. A hrúbka izolácie musí byť nie menšia ako 
30 mm pri montáži komína vnútri budovy a 50 
mm pri montáži vonku.

Schéma 5. Závislosť medzi výkonom 
kotla a parametrami komína /vid 

strana 26/

Vnútorný priemer komína závisí od jeho 
skutočnej výšky a výkonu kotla (pozri schému 
5). Prosím zverte výber komína a jeho montáž 
kvalifikovanému odborníkovi. Požadovaná 
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vzdialenosť medzi kotlom a komínom je 300 až 
600 mm.



Údaje uvedené v schéme sú orientačné. 
Ťah závisí od priemeru, výšky, drsnosti 
povrchu komína a rozdielu v teplote 
medzi produktami spaľovania a 
vonkajším vzduchom. Odporúčame 
použitie komína s krytom. Vykurovací 
špecialista musí urobiť presné 
dimenzovanie komína.

7.2. Pripojenie termostatu - regulátor prietoku 
vzduchu

Schéma 6 /vid strana 27/

Odstráňte páku a skrutku a naskrutkujte 
regulátor na kotol, ako je uvedené v schéme 6. 
Pripojte ho prostredníctvom reťazca k ventilu 
na spodné dvere kotla. Nastavte ventil (pozri 
b. 9.2.)
7.3. Pripojenie bezpečnostného výmenníka 
tepla

*
Vykonáva autorizovaný servis pre tento 
účel.

Vykurovací kotol WBS je vybavený 
bezpečnostným výmenníkom tepla (okruh 
chladenia). On sa spojí s termostatickým 
ventilom do vodovodnej siete. Pri prehriatí 
termostatický ventil prepúšťa studenú 
vodu z vodovodnej siete, ktorá prechádza 
cez výmenník tepla a ochladzuje kotol. Po 
ochladení sa voda vypúšťa do kanalizácie. 
Bezpečnostný výmenník tepla zabezpečuje 
bezpečné odstránenie prebytočného tepla bez 
potreby dodatočnej energie. Týmto spôsobom 
sa zabezpečí, že voda vo vodnom plášti kotla 
nepresiahne 95°C.
Minimálny prevádzkový tlak chladiacej 
vody, tečúci cez bezpečnostný výmenník z 
vodovodnej siete, musí byť v medziach 2 ÷ 10 
bar. Je vyžadovaný prietok najmenej 12 litrov 
/ min.
Pripojte bezpečnostný výmenník tepla 
podľa hydraulickej schémy s termostatickým 
ventilom. Na vstupe pred termostatickým 
ventilom namontujte filter.

Schéma 7. Pripojenie bezpečnostného 
výmenníka tepla /vid strana 27/

1. Vodovodná sieť (tlak 6-10 bar)
2. Drenáž (kanalizácia)
3. Kotol Bisolid Klasik
4. Vstup do bezpečnostného výmenníka
tepla
5. Senzor pre BVTS ventil
6. Výstup z bezpečnostného výmenníka
tepla

7.4. Pripojenie kotle k vykurovaciemu systému

*
Vykonáva autorizovaný servis pre tento 
účel.

Ak je kotol pripojený k vykurovaciemu systému 
musí byť nainštalovaný poistný ventil 3 bar a 
expanzná nádoba. Medzi poistným ventilom, 
expanznou nádobou a kotlom nesmú byť 
žiadne uzatváracie prvky.

*

Je povinné namontovať trojcestný ventil 
(Laddomat alebo iný) alebo štvorcestný
zmiešavač, ktorý zaisťuje, aby 
minimálna teplota teplonosnej látky 
vstupujúcej do kotla bola 65 °C. 
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Tabuľka 5. Možné problémy a ich predchádzanie

Príčina Odstránenie
Poškodenie inštalácie

1. Kvôli netesniacemu spojeniu

1. Nainštalujte pripojovacie potrubie bez napätia k 
spojom kotla. Pripojte výstup vykurovacej inštalácie k 
spoju B. Pripojte vstup vykurovacej inštalácie k spoju 
A. Namontujte k vypúšťaciemu výstupu ventil Y, ktorý 
je súčasťou dodávky.

2. Kvôli nahromadeniu usadenín. 
Vytváraním kondenzácie a dechtu 
sa môže zhoršiť prevádzka a znížiť 
životnosť vykurovacieho kotla. 
Teplota na vstupe musí byť najmenej  
65°C, teplota kotlovej vody na výstupe 
musí byť v rozmedzí od 80°C do 85°C.

2. Je povinná inštalácia trojcestného termostatického 
ventilu, aby sa zabránilo zníženiu teploty na vstupe 
pod 65 °C.
-  Za účelom predĺženia životnosti kotla sa odporúča 
inštalácia vyrovnávacej nádoby s objemom 55 l pre 
každý 1 kW inštalovaného výkonu.

3. Kvôli zamrznutiu

3. Ak vykurovacia inštalácie vrátane potrubného 
systému nie je postavená s protimrazovou ochranou, 
odporúčame naplniť ju tekutinou s nízkym bodom 
tuhnutia a prostriedkom pre ochranu proti korózii a 
zamrznutiu.

Výkon je príliš nízky

1. Ťah je nedostatočný 1. Skontrolujte stav komína a zmerajte ťah. (To sa 
vykonáva autorizovaným servisom)

2. Výhrevnosť paliva je príliš nízka.

2. Uistite sa, že používate dostatočne suché palivo. Pri 
použití paliva s vysokým stupňom vlhkosti je možné, 
že po určitú dobu po naplnení kotol pracuje s výrazne 
zníženým výkonom ak sa palivo v spaľovacej komore 
usuší.

3. Prítomnosť usadenín sadzí a / 
alebo dechtu na výfukovom ventile 
v hornej komore, zabraňujúcom jej 
bezprostrednému uzavretiu.

3. Vyčistite výfukový ventil a uistite sa, že on pri 
pohybe páky a pri otváraní a zatváraní dobre tesní 
výfukový otvor v hornej spaľovacej komore. (To sa 
vykonáva autorizovaným servisom) 

4. Prítomnosť usadenín sadzí a / alebo 
dechtu na potrubí pre výfukové plyny na 
vodnom plášti v zadnej časti kotla.

4. Vyčistite kefou zo sady s čistiacimi nástrojmi 
teplovýmennú plochu potrubia pre výfukové plyny. 
Po ich vyčistení odstráňte sadze cez prielez otvora v 
zadnej časti kotla. (To sa vykonáva autorizovaným 
servisom.)

Vysoká teplota kotlovej vody a zároveň nízka teplota vykurovacích telies
1. Hydraulický odpor je príliš veľký.
2. Vo vykurovacom systéme sa nachádza 
vzduch.
3. Nefunkčné obehové čerpadlo.

Uistite sa, že obehové čerpadlo je dobre vybrané a 
vykurovací systém je dobre kalibrovaný. (Povinne sa 
obráťte na vašu montážnu organizáciu.)
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7.5. Schémy zapojenia

*
Vykonáva autorizovaný za týmto 
účelom odborník / servis.

Schéma 8. Zapojenie kotla Bisolid Klasik 
s trojcestným ventilom /vid strana 28/

Schéma 9. Zapojenie kotla Bisolid Klasik 
s vyrovnávacou nádobou Energy AKU a 
trojcestným ventilom /vid strana 29/

Schéma 10. Zapojenie kotla Bisolid 
Klasik s kombi bojlerom Energy DUO 

AKU V2, solárnym panel-kolektorom РК 
a trojcestným ventilom /vid strana 30/

Schéma 11. Zapojenie kotla Bisolid 
Klasik so solárnym bojlerom Energy 
V2, vyrovnávacou nádobou Energy 

AKU, solárnym panel-kolektorom РК a 
trojcestným ventilom /vid strana 31/

8. PLNENIE VYKUROVACEJ INŠTALÁCIE
Tabuľka 6

Problém Predchádzanie
Možnosť poškodenia zariadenia 
kvôli napätiu v materiály v dôsledku 
teplotných rozdielov.

Naplňte vykurovací systém iba v studenom stave 
(vstupná teplota musí byť nie vyššia ako 40 °C).

Nebezpečenstvo poškodenia inštalácie 
v dôsledku nahromadenia usadenín. 
Vytváranie kondenzácie a ukladanie 
dechtu môžu znížiť životnosť kotla.

- Neprevádzkujte kotol dlhšiu dobu v režime čiastočného
zaťaženia,
- Teplota na vstupe kotla musí byť nie menej ako 65°C,
teplota kotolnej vody musí byť medzi 80°C a 85°C.
- Pre ohrev teplej vody, kotol v lete, používajte kotol na
krátku dobu.

9. PREVÁDZKA KOTLA

9.1. Plnenie a zapálenie kotla
Pri počiatočnom zapálení kotla sa vytvorí 
kondenzát, ktorý následne vytečie (nejedná sa 
o poškodenie kotla).
Palivo sa plní cez horné spaľovacie komory,
a odporúča sa, aby kusy dreva boli rovnaké
s dĺžkou spaľovacej komory a aby boli
dobre usporiadané s čo možno najmenšími
vzduchovými medzerami. Obe dvere kotla
musia byť uzavreté a utesnené. Otvárajú sa
termostaticky regulátorom ťahu a klapkou
komína pre zapálenie kotla. Pri dosiahnutí
teploty v kotle 85 °C sa regulujú klapka komína
a klapka pre vstupný vzduch na spodných
dverách kotla. Poloha klapky pre vstupný
vzduch sa reguluje regulátorom ťahu.
Pri spaľovaní vlhkého dreva kotol nefunguje
efektívne, čo má tieto dôsledky:
- Výrazne sa zvyšuje spotreba paliva;
- Nedosiahne sa požadovaný výkon;

- Životnosť kotla a komína sa zníži.

*
Udržovať pracovnú teplotu medzi 65°C 
a 85 °C.

9.2. Nastavenie kotla prostredníctvom 
termostatického regulátora ťahu
Nastavenie. Zahrejte kotol na 80°C. Ovládací 
ventil sa nastaví v polohe, ktorá musí 
zodpovedať teplote, ktorú ukazuje teplomer. 
Pri vertikálnej montáži sú platné červené čísla 
a červený identifikačných bod.
Skúšanie funkcie termostatu. Prostredníctvom 
regulačného ventilu nastavte teplotu, ktorá 
je načítaná z teplomera kotla. Pri maximálnej 
teplote 95°C klapka musí byť uzavretá.
9.3. Čistenie kotla

*
Pozor! Horké povrchy. 
Než začnete s čistením kotla, uistite sa, 
že je vyhasnutý a vychladnutý.

Čistenie kotla musí byť vykonávané pravidelne 
a kvalitne raz za 3 až 5 dní. Popol, usadený vo 
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spaľovacej komore, kondenzovaná vlhkosť a 
dechtové usadeniny výrazne znižujú životnosť 
a výkon kotla a zhoršujú vlastnosti jeho 
teplovýmennej plochy. 
Pri začatí novej vykurovacej sezóny sa odporúča 
čistenie kotla kompetentnou službou.
Odporúčame čistenie nádrže pre popol každé 
3-5 dni v závislosti na type použitého paliva.
V prípade potreby čistenie dymovej rúry od
popola vykonať pomocou škrabky.

*

Upozorňujeme! Popol môže mať tlejúce 
uhlíky. Preto ho možno vyhadzovať 
len v miestach, na tento účel určený. 
Hádzanie popola do kontajnera na 
smeti môže spôsobiť požiar. 

9.3.1. Príprava na novú sezónu kúrenia. 
Odporúčané postupy údržby kotla: 
1. Zdemontujte vnútorné ochranné dvere

spaľovacej komory kotla. Dôkladne očistite
spaľovaciu komoru kotla pomocou kefy,
sady z kovu. Odniesť vrstvy dechtu a sadzí,
pretože  sa nepriaznivo oddávajú teplu.

2. Opatrne rebrá čistiť vodou. Zbaviť sa týchto
vrstiev dechtu a sadzí prostredníctvom
škrabiek a kefy zo sady.

3. Zdemontujcie revízia komína pod viečkom
kotla a wyczyśćcie nahromadené v tomto
bode popol.

*
Upozorňujeme! Ak tesnenie uzáveru 
bolo poškodené, mali by ste ho vymeniť 
za nové.

4. Opatrne čistite kovovú mriežku na dne
časti kotla. Pozrite sa, či priestor medzi
vzduchovými medzerami dym sú dobre
vyčistené. Prítomnosť dechtu alebo
horľavých materiálov v komore narúša
normálny proces spaľovania.

9.4. Dôležité odporúčania pre dlhodobú a 
riadnu prevádzku kotla
- Vykonávajte pravidelnú preventívnu 
prehliadku kotla v súlade s pokyny v.9.3.

- Prípustná vlhkosť použitého paliva nesmie
presiahnuť 15% ÷ 20%.

- Pri uvoľnení plynu do spaľovacej komory sa
môžu vytvoriť dechty a kondenzáty (kyseliny).

Za týmto účelom sa inštaluje zmiešavací ventil, 
ktorý sa nastaví tak, aby minimálna teplota 
vracajúcej sa vody v kotly bola 65°С. Tým sa 
predlžuje životnosť kotla. Prevádzková teplota 
vody v kotly musí byť v rozmedzí 65 ÷ 85°C.

- Neodporúča sa dlhá prevádzka kotla pri
výkone menej ako 50%.

- Pri použití obehového čerpadla sa musí riadiť
prevádzka kotla  samostatným termostatom
na zabezpečenie predpísanej nominálnej
teploty vracajúcej sa vody.

- Environmentálna prevádzka kotla je pri
menovitom výkone.

- Odporúča sa inštalácia zásobnej nádrže
a čerpadlovej skupiny s termostatickým
zmiešavacím ventilom ku kotlu. Objem
zásobníka je 55L / 1kW inštalovaného výkonu.

-Školenia pre údržbu a prevádzku kotla sa
vykonáva autorizovanou firmou.

*
V prípade, že nie sú splnené popísané 
podmienky v návode a v servisnej 
knižke pre montáž a prevádzku kotla, 
jeho záruka zaniká.

10. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručné podmienky sú opísané v servisnej 
knižke, ktorá patrí do súpravy.

11. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY. KOTOL NA
TUHÉ PALIVO BISOLID KLASIK

11.1. Všeobecné charakteristiky
Výhody:
- Spaľovacia komora s veľkým teplovýmenným
povrchom a nízkym komorovým odporom;

- Veľké a pohodlné dvere spaľovacej komory
uľahčuje plnenie tuhým palivom (dĺžka polena
až 50 cm);

- Rebrovaný povrch spaľovacej komory a
trojcestná dráha spalín zlepší výmenu tepla;

- Snímateľná kovová mriežka chráni rúrkový
rošt z ohňa;

- Príruba na spodných dverách pre voliteľnú
montáž peletného, olejového alebo plynového
horáka;
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- Snímateľný plášť s izoláciou;
- Bezpečnostné zariadenie:
Kotol má tri nezávislé ochrany proti prehriatiu.
1. Termostatický regulátor ťahu
2. Poistný ventil 3 bar

3.Núdzový rúrkový had (bezpečnostný
výmenník tepla) integrovaný do hornej časti
vodného plášťa, ku ktorému je možné pripojiť
sa termostatickým ventilom.

Schéma 12. Prvky kotle Bisolid Klasik /vid strana 32/
1. Indikátor teploty
2. Plášť
3. Vysoko efektívna izolácia
4. Bezpečnostný výmenník tepla
5. Trojťahová dráha spalín
6. Vodný plášť
7. Spaľovacia komora

8. Kovový rošt
9. Kontajner pre popol a sadze
10. Príruba pre horák (opcie)
11. Komín
12. Výstup horúcej vody
13. Termostatický regulátor
14. Ventil prívodu vzduchu

11.2. Technické parametre
Bisolid 
Klasik

20

Bisolid 
Klasik

25

Bisolid 
Klasik

30

Bisolid 
Klasik

40

Bisolid 
Klasik

50

Bisolid 
Klasik

70

Bisolid 
Klasik

90

Bisolid 
Klasik
110

Menovitý výkon kW 20 25 30 40 50 70 90 110

Min. / max. výkon kW 15÷20 20÷25 25÷30 35÷40 40÷50 50÷70 70÷90 90÷110

Výška H mm 1145 1145 1145 1145 1145 1285 1285 1285

Šírka L/Hĺbka D mm 464/870 464/930 524/930 624/930 624/990 624/1110 684/1110 744/1110

Objem vodného plášťa I 60 75 82 96 106 134 145 162

Objem spaľovacej komory I 55 62 74 94 103 170 191 212
Odpor vodného plášťa

Δt=20, K
Pa/
mbar 10/0.10 11/0.11 12/0.12 15/0.15 26/0.26 22/0.22 26/0.26 28/0.28

Potrebný ťah komína Pa/
mbar 16/0,16 20/0,20 21/0,21 23/0,23 24/0,24 38/0,38 47/0,47 56/0,56

Izolácia
Kotol vysoko efektívna tepelne odolná vata

Dvere vysoko efektívna tepelne odolná vata

Doporučené palivo drevo, vlhkosť 20 %; drevené brikety; uhlie + drevo /50%+50%/
Rozmery svetlosti na 

plnenie mm 330/250 330/250 390/250 490/310 490/310 490/310 550/310 610/310

Dĺžka dreva mm 400 400 500 500 500 600 600 600
Prevádzkový teplotný 

interval °C 65-85 65-85 65-85 65-85 65-85 65-85 65-85 65-85

Prevádzkový tlak bar 3 3 3 3 3 3 3 3

Hmotnosť kg 225 245 265 310 330 410 445 475

Vstup studená voda A, mm R1¼/450 R1¼/450 R1¼/450 R1¼/450 R1¼/450 R1½/430 R1½/430 R1½/430

Výstup horúca voda
B, mm R1¼/1165 R1¼/1165 R1¼/1165 R1¼/1165 R1¼/1165 R1½/1315 R1½/1315 R1½/1315

 J, mm 232 232 262 312 312 312 342 372
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Puzdro pre snímač alebo 
bezpečnostní ventil K, mm G½/1074 G½/1074 G½/1074 G½/1074 G½/1074 G½/1225 G½/1225 G½/1225

Vstup/Výstup 
bezpečnostného 
výmenníka tepla

E, mm R½/1072 R½/1072 R½/1072 R½/1072 R½/1072 R½/1220 R½/1220 R½/1220

Komín
F

ø 150 150 150 180 180 200 200 200

mm 940 940 940 925 925 1050 1050 1050

 J, mm 232 232 262 312 312 312 342 372

Prielezový otvor komína O, mm 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70

Vypúšťanie 
Y, mm G½/232 G½/232 G½/232 G½/232 G½/232 G1/232 G1/232 G1/232

 J, mm 232 232 262 312 312 312 242 272

Teplotný indikátor T        

Termostaticky regulátor 
ťahu R        

Ventil prietoku vzduchu V        

Otvor na montáž horáku Z, ø 
mm 176 176 176 176 176 176 215 215

Kontajner pre popol a 
sadze X        

Schéma 13 /vid strana 32/

12. RECYKLÁCIA A VYHADZOVANIE

Na konci životného cyklu každého výrobku 
komponenty musia byť vyhadzované v súlade 
so zákonnými požiadavkami. 
Podľa smernice 2002/96 / ES o odpade z 
elektrických a elektronických zariadení, 
vyžaduje sa vyhadzovanie mimo normálneho 
toku pevného domového odpadu.
Musia sa odovzdať pre spracovanie 
autorizovanému podniku, spĺňajúci požiadavky 
na ochranu životného prostredia.
Staré zariadenia musia byť zhromažďované 
oddelene od ostatného odpadu na recykláciu 
materiálov obsahujúcich látky zlé ovplyvňujúce 
zdravotný stav a životné prostredie. 

Kovové diely, ako aj nekovové diely, sa 
predávajú licencovaným organizáciám pre zber 
kovových alebo nekovových odpadov, určené 
na recykláciu. S nými netreba byť nakladané 
ako s domovým odpadom. 
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1.

2. 3.
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135°

300-600 mm

4.

5.

Tabulka s potřebnou výškou komína 
v závislosti od výkonu kotle a průměru komína

Výkon kotle Průměr 
komínového tělesa

Světlost 
komínu

Minimální výška 
komínu

20 kW Ø 150 mm 160 mm ≥ 5,5 m

25 kW Ø 150 mm 160 mm ≥ 6 m

30 kW Ø 150 mm 160 mm ≥ 7 m

40 kW Ø 180 mm 180 mm / 
200 mm ≥ 11,5 m / ≥ 8 m

50 kW Ø 180 mm 180 mm / 
200 mm ≥ 12 m / ≥ 10 m

70 kW Ø 200 mm 220 mm ≥ 10 m

90 kW Ø 200 mm 220 mm ≥ 12 m

110 kW Ø 200 mm 220 mm ≥ 14 m
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