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Vá�ený zákazníku,

zakoupil jste si podokenní plynové topidlo MAIA firmy
MORA-TOP, které je urèeno pro vytápìní obytných,
výrobních, skladových, administrativních a sportovních
budov, gará�í apod. Je naším pøáním, aby Vám tento
výrobek dlouho dobøe a spolehlivì slou�il.
Pøi obsluze ohøívaèe je nutno dodr�ovat urèité zásady. Je
proto ve Vašem zájmu, abyste peèlivì prostudoval tento
návod a øídil se pokyny v nìm uvedenými.

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Obecné

� Pøed instalací topidlaje nutno zkontrolovat údaje uvedené
na výrobním štítku (zemì urèení, tøída, skupina a
oznaèení druhu paliva, pøipojovací pøetlak paliva), zda
jsou tyto údaje v souladu s místními podmínkami.

� Instalaci a pøípadnou pøestavbu topidlana jiný druh plynu
smí provést pouze oprávnìná firma.

� Uvedení do provozu smí provést pouze firma, mající pro
tuto èinnost uzavøenou platnou smlouvu se spoleèností
MORA-TOP. Jejich seznam je uveden v „Seznamu
servisních firem”, který je dodáván spoleènì s výrobkem.
Firma, která topidlo uvede do provozu, má povinnost
následnì zajistit opravy v záruèní dobì. V pøípadì, �e tato
firma zanikne, zajistí opravy v záruèní dobì servisní firma
nejbli�ší vašemu bydlišti. Uvedení do provozu musí být
uvedeno v záruèním listu, jinak je záruèní list neplatný.

� Pøi uvádìní topidla do provozu je pracovník servisní firmy
povinen:

� zkontrolovat provedenou instalaci,
� zkontrolovat tìsnost spojù,
� provést pøípadné seøízení,
� seznámit Vás s obsluhou,
� pouèit o nutnosti zachování bezpeèných vzdáleností

topidla od hoølavých stìn a jejich ochrannì dle
ÈSN 06 1008 a ÈSN 73 0823.

� Obsluhu ohøívaèe smí provádìt pouze dospìlé osoby
pouèené podle pokynù tohoto návodu.

� Jakákoliv manipulace, provoz, pou�ívání, obsluha a
údr�ba, která je v rozporu s návodem k obsluze je
nepøípustná. Spoleènost MORA-TOP neruèí za škody
vzniklé tímto zpùsobem.

� Topidlo vy�aduje obèasnou obsluhu a dozor.

� Instalované topidlo je zakázáno jakkoli pøemís�ovat.

� Pøed montá�í topidla musí mít u�ivatel od plynárny
povolení k pøipojení.

� Pro zajištìní bezpeèného provozu topidla a jeho dlouhé
�ivotnosti je nutno zajistit pravidelné roèní prohlídky
spojené s údr�bou.

Po�adavky na bezpeènost

� Ohøívaè mù�e být provozován pouze na druh plynu, který
je uveden na typovém štítku (v pøípadì zmìny druhu
paliva je povinností servisní firmy tuto skuteènost
zaznamenat do záruèního listu).

� Plynové topidlo se smí pou�ívat jen v pøípadì jeho
provozuschopnosti.

� Pøi závadách topidla je nutno oslovit servisní firmu, která
má uzavøenu smlouvu se spoleèností MORA-TOP a je
øádnì proškolena a nepou�ívat topidlo do odstranìní
závad.

� Pokud dojde k úniku plynu, ihned volejte servisní firmu
k jejímu odstranìní

� Je zakázáno:
� Pou�ívat topidlo se závadným zapalovacím hoøákem,

pøi úniku plynu, pøi závadì automatiky bezpeènosti a
jiných závadách.
� Odkládat vznìtlivý materiál nedaleko od topidla.
� Umístìní hoølavých materiálu blízko topidla.
� Provozovat topidlo s odmontovaným ochranným

krytem.
� Zakrývat spalinovou hlavu nebo jakkoli zabraòovat

prùchodu spalin, pøípadnì pøísunu spalinového
vzduchu.

� Pøi bì�ném provozu topidla v místnosti nesmí být cítit
zápach plynu. Pokud je cítit zápach plynu je nutno:

� Zavøít kohoutek pøívodu plynu k topidlu.
� Vypnout topidlo.
� Otevøít okna a vyvìtrat.
� Zavolat technika oprávnìné organizace.
� Nevypínat a nezapínat elektrické vypínaèe.

Do odstranìní závad nepou�ívejte �ádné elektrické
pøístroje.
� Nepou�ívejte otevøený oheò.

� Topidlo je nepøípustné zakrývat, odkládat na nìj
jakékoliv pøedmìty. Je nepøípustné zakrývat otvory
v dekoraèní møí�i topidla odìvy, papírem nebo jinými
pøedmìty, které zabraòují pohybu vzduchu pøes otvory a
sálání èelního panelu.

� Je zakázáno jakkoli zasahovat do zajištìných èástí
topidla.

� Upozoròujeme na nebezpeèí vzniku popálenin v pøípadì
pøímého styku s ochranným krytem topidla a jeho
nejbli�ším okolím za chodu topidla.

� Vzdálenost mezi topidlem a boèní stìnou musí být více
ne� 20 cm. Vzdálenost mezi ochranným krytem a
pøedmìty (nábytek, �idle ze døeva a plastu, hoølavé
materiály) musí byt taková, aby teplota na povrchu
materiálù pøi provozu topidla s maximální teplotní zátì�í
nepøekraèovala 60 °C – tento po�adavek odpovídá
vzdálenosti od pøedního ochranného krytu topidla více
ne� 50 cm. Pokud je nad topidlem pou�it závìs,
vzdálenost mezi spodním okrajem závìsu a topidlem
musí byt více ne� 30 cm.

� V pøípadì zjištìní jakýkoliv závad (topidlo nepracuje, únik
plynu, z topidla se kouøí, zapáchá) je nutno zastavit
provoz topidla a uzavøít pøívod plynu.

1.1 Dùle�ité pokyny a upozornìní
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1.2 Hlavní rozmìry
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1.3 Technické údaje

Typ ohøívaèe Jednotka MAIA 2 MAIA 3 MAIA 4 MAIA 5
Kategorie topidla II2H3+B/P

Provedení topidla C11

Tlak plynu
G20 (zemní plyn)

mbar
20

G30 (butan) 30

Spotøeba plynu
G20

m3.h-1 0,26 0,37 0,49 0,61
G30 0,088 0,125 0,166 0,206

Jmenovitý výkon kW 2,1 3 4 5
Jmenovitý tepelný pøíkon vzta�ený k výhøevnosti kW 2,5 3,5 4,7 5,8
Tøída úèinnosti *
Tøída NOX 1
Základní barevné provedení - barva bílá

Tryska hoøáku
G20 mm 1,6 1,85 2,2 2
G30 mm 1 1 1,2 1,4

Tryska zapalovacího hoøáèku
G20 mm 0,27 0,27 0,27 0,27
G30 mm 0,14 0,14 0,14 0,14

Tlak plynu v hoøáku pøi
jmenovitém tepelném výkonu

G20
mbar

7 8,1 8 15
G30 15 25 24 18

Tlak plynu v hoøáku pøi min.
tepelném výkonu

G20
mbar

1,13 1,8 1,4 2,2
G30 2,2 4,3 4 1,6

Obecnì
Výška mm 545 545 545 545
Šíøka mm 400 600 700 800
Hloubka mm 238 238 238 238
Èistá hmotnost kg 20 26,5 29 33
Tlouš�ka zdi cm max. 60

Tab.1

TYP A B C D E F G H
MAIA 2 400 245 155 100 170 105 180 360
MAIA 3 600 300 300 200 200 80 280 560
MAIA 4 700 350 350 250 250 80 330 660
MAIA 5 800 400 400 300 300 80 380 760

[mm]
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1.4 Hlavní èásti
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1 - ochranný kryt
2 - výmìník
3 - kombinovaný plynový ventil

EUROSIT 630
4 - zadní stìna
5 - plynový hoøák
6 - spalinová hlava
7 - koaxiální trubky – systém trubek

nasávání vzduchu pro spalovaní a
odvod spalin
(princip „trubka v trubce”)

8 - kapilára - teplotní èidlo
9 - dvíøka ochranného krytu
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� Výmìník je vyroben z ocelového plechu (výmìník je
smaltovaný) – nachází se za ochranným krytem.

� Topidlo má uzavøenou komoru (typ C), která je
izolována. Vzduch pro spalování se odebírá mimo prostor
a spaliny se odvádìjí na ulici (za venkovní stìnu).

� Plynový hoøák je vyroben z �áruvzdorné oceli a je
urèen pro spalovaní smìsi plynu a vzduchu.

� Funkce kombinovaného ventilu EUROSIT 630:
� Regulace tlaku pøívodu plynu k plynovému hoøáku

topidla.
� Zapalování (zajiš�uje pøívod plynu k „zapalovacímu

hoøáku”).
� Regulace teploty v místnosti v rozsahu od 13 °C do

38 °C.
� Rozdíl teplot, pøi kterém dochází k zapalovaní hlavního

hoøáku nebo jeho odpojení je 1 °C.
� Zajištìní bezpeènosti (odpojení topidla v pøípadì

zastavení pøívodu plynu).

� Ochranný kryt
Ochranný kryt topidla pøedstavuje dekoraèní møí�ku, pøes
kterou do místnosti proudí zahøátý vzduch. Møí�ka je
vyrobena z perforovaného plechu a pro zvýšení �ivotnosti
a barevné stálosti je povrch opatøen teplovzdorným
smaltem.

� Odvod spalin z topidla a vstup vzduchu potøebného
pro spalovaní se provádí pøes systém kovových trubek,
instalovaných do venkovní zdi (dvojitá trubka – „trubka
v trubce”). Vnitøní hliníková trubka (menší prùmìr) se
pou�ívá k odvodu spalin, vzduch potøebný pro spalovaní
proudí z venku pøes pozinkovanou ocelovou trubku (vetší
prùmìr) – tj. mezikru�ím mezi velkou a malou trubkou.
Daný systém zabezpeèuje výmìnu tepla mezi pøíchozím
vzduchem a odpadními spalinami. Z ulice je na trubky

nainstalována spalinová hlava proti vìtru.
Sada trubek dovoluje montovat topidla na zeï do
tlouš�ky 600 mm. Délka trubky pro odvod spalin 640 mm
(� 100 mm). Délka trubky pro pøívod spalovacího
vzduchu 600 mm (� 150 mm).

� Zadní stìna je svaøovaná z výliskù ocelového plechu,
na který se upevòuje ochranný kryt, kompletní výmìník,
odvod spalin a spalinová hlava proti vìtru.

2. OBSLUHA

� Otevøete ventil pøívodu plynu

� Nastavte knoflík regulátoru „B” (obr. 3) do polohy „ ”,
oproti bílému svislému prou�ku. Stlaète knoflík na doraz.
Dr�te knoflík v této poloze na dobu 3 - 5 sekund pro
pøívod plynu k zapalovacímu hoøáku.

� Prudce stisknìte knoflík piezozapalování „A” (obr. 3).
Pøeskoèí jiskra a dojde k zapálení plynu na zapalovacím
hoøáku. Pokud se plamen neobjeví, opakujte stisknutí
knoflíku „A” do objevení plamene, knoflík regulátoru „B”
pøidr�te ještì 10-15 sekund v stisknuté poloze. Poté
knoflík „B” uvolnìte a nastavte po�adovanou teplotu viz
kap. 2.2.

Pokud plamen uhasne, zopakujte všechno od zaèátku
nejdøíve však za 2 minuty, pøedbì�nì povolte knoflík „B” a
vra�te jej do polohy „ ” .

� Regulace teploty v rozsahu od 13 °C do 38 °C se provádí
pomocí knoflíku regulátoru (teplota namìøena v místì
umístìní kapiláry – èidla teploty). Celkový rozsah
regulace èiní 21 °C, interval mezi dvìma èísly odpovídá
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POZOR!
Otáèení knoflíku regulátoru po odpojení
topidla je mo�né jen od polohy „ ” do
polohy „ ” (do okam�iku spuštìní to-
pidla). Násilným otoèením z polohy a
pøi odpojeném topidle, mù�ete poškodit
mechanismus knoflíku regulátoru.

!
POZOR!
Kombinovaný plynový ventil EUROSIT 630
je nastaven z výroby na urèený druh
plynu.
Je zakázáno samostatnì pøestavovat
plynový ventil, proto�e mù�e dojít
k poruše topidla. Nové nastavení a
regulaci kombinovaného plynového
ventilu mù�e provádìt jen servisní firma,
která má uzavøenu se spoleèností
MORA-TOP smlouvu a je øádnì
proškolena.
Kombinovaný plynový ventil EUROSIT 630
s instalovaným regulátorem tlaku plynu je
urèen pro provoz na zemní plyn. K seøízení
tlaku pøi pøestavbì na propan-butan se
pou�ívá regulaèní šroub (obr.6 poz.3).

!

Je zakázáno pou�ívat topidlo bez
ochranného krytu !!

3

A
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2.1 Zapnutí topidla

2.2 Regulace teploty

1.5 Funkce a popis jednotlivých
èástí topidla



rozdílu teplot 4 °C. Pøi poloze knoflíku regulátoru mezi „
“ a „1” bude hoøet jen zapalovací hoøák.

� Hlavní hoøák v�dy nastartuje pøi teplotì menší ne� 10 °C -
„protizámrazová” ochrana.

� Pøi prvním spuštìní po zapálení nastavte knoflík
regulátoru do polohy 7 (obr. 3) – maximální výkon.
Po dosa�ení komfortní teploty v místnosti pomalu otoète
knoflík regulátoru po smìru hodinových ruèièek dokud
neuslyšíte cvaknutí. Zhasne plamen hlavního hoøáku a
hoøí jen zapalovací hoøák.

� Otoèením knoflíku regulátoru „B” do jiné polohy zmìníme
po�adavek na nastavenou teplotu.

� Otoète knoflík regulátoru „B” do polohy „ ”. Cvaknutí
signalizuje uzavøení ventilu v plynovém bloku a zhasnutí
plamene u zapalovacího hoøáku.

� Zavøete ventil pøívodu plynu.

Pokud chcete sní�it výdaje na topení, dodr�ujte následující
pravidla:
� Pokud se v místnosti delší dobu nikdo nenachází,

sni�te definovanou teplotu nebo nastavte teplotu na
minimum.
� Sni�te teplotu v noèní dobu.

3. INSTALACE

Tato èást návodu je urèena pro odborné pracovníky
oprávnìné provádìt instalaci, seøízení a údr�bu
plynových podokeních topidel MORA-TOP.

Ka�dá instalace plynového topidla musí být projekènì
zpracována a schválena pøíslušným stavebním úøadem.
Provedení instalace smí provádìt pouze odborné firmy pro
tuto èinnost oprávnìné.

� ÈSN EN 1775 - Zásobování plynem. Plynovody
v budovách. Nejvyšší provozní tlak - 5 bar. Provozní
po�adavky.

� ÈSN 33 2000-1 - Elektrické instalace budov - Èást 1:
Rozsah platnosti, úèel a základní hlediska.

� ÈSN 06 1008 - Po�ární bezpeènost tepelných zaøízení.

� ÈSN 38 6462 - Zásobování plynem - LPG - Tlakové
stanice, rozvod a pou�ití

� ÈSN 73 0823 - Po�árnì technické vlastnosti hmot.
Stupeò hoølavosti stavebních hmot.

� TPG 70401 - Domovní plynovody. Odbìrná plynová
zaøízenía spotøebièe na plynná paliva v budovách.

� TPG 80001 - Vyústìní odtahù spalin od spotøebièù na
plynná paliva na venkovní zdi fasádì).

� TPG 80002 - Spotøebièe na plynná paliva s ralativní
hustotou vyšší ne� vzduch, umístnìné v prostorech pod
úrovní terénu.

Z hlediska po�árnì bezpeènostních po�adavkù je nutno pøi
instalaci dodr�ovat tyto bezpeènostní vzdálenosti:

� Minimální vzdálenost mezi topidlem a boèní stìnou
200 mm.
� Spodní okraj topidla musí být od podlahy minimálnì

100 mm.
� V pøípadì parapetu nad topidlem musí být vzdálenost

mezi instalovaným topidlem a parapetem minimálnì
250 mm.
� Odstup topidla od hoølavých hmot stupnì hoølavosti C3

musí být minimálnì 400 mm.

Bezpeènou vzdáleností se rozumí pøedepsaná vzdálenost
vnìjších obrysù topidla od hoølavých hmot.

� Topidlo smí být bezpeènì pou�íváno v obyèejném
prostøedí dle ÈSN 33 2000-3 a ÈSN EN 60529.

� Za okolností vedoucích k nebezpeèí pøechodného
vzniknutí hoølavých plynù nebo par pøi pracích, pøi nich�
by mohlo vzniknout pøechodné nebezpeèí po�áru nebo
výbuchu (napø. lepení linolea, PVC apod.), musí být
topidlo vèas pøed vznikem nebezpeèí odstaveno
z provozu.

� Topidlo je nutné umístit tak, aby viselo pevnì na
nehoølavém podkladu, pøesahujícím pùdorys topidla
nejménì o 100 mm na všech stranách s dodr�ením zásad
vzdáleností od hoølavých hmot.

� Pøi instalaci na zemní plyn je nutno respektovat
ustanovení TPG 70401 a v pøípadì pou�ití propan-butanu
nebo propan-butanových lahví je nutno respektovat
ustanovení ÈSN 38 6462.

� Uzavírací elementy plynu pøed topidlem musí být snadno
pøístupné.
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Opakované zapnutí topidla je mo�né
nejdøíve za 2 minuty po vypnutí !!

2.3 Vypnutí topidla

2.4 Úsporný provoz

3.1 Nejdùle�itìjší instalaèní
pøedpisy

3.2 Bezpeèné vzdálenosti

3.3 Dùle�ité zásady



Pøíprava k montá�i na stìnu

� Vytáhnìte topidlo a pøíslušenství z krabice.

� Zkontrolujte, jestli údaje zadané ve výrobní tabulce
odpovídají údajùm dle „Návodu na instalaci, údr�bu a
obsluhu”. Zvláš� zkontrolujte, jestli topidlo odpovídá
dodanému druhu plynu.

� Sejmìte ochranný kryt topidla.

� Odšroubujte zadní stìnu od výmìníku.

� Proveïte oznaèení míst pro otvory na hmo�dinky a
trubku pro pøívod vzduchu. Pro oznaèení pou�ívejte zadní
stìnu topidla. Dodr�ujte bezpeèné vzdálenosti dle kap.
3.2 tohoto návodu.

� Ve zdi udìlejte (vysekejte) otvor po�adovaného prùmìru
pro velkou trubku.

� Dle odpovídající délky zakra�te trubky a kolíky. Dle
tlouš�ky zdi (poèítá se tlouš�ka tepelné izolace a
upravovacího materiálu), musí mít trubky následující
délku:

Bzdi – tlouš�ka zdi, na kterou se instaluje topidlo
10 mm - rozmìr, který ukazuje, o kolik mm musí být delší

trubka pro pøívod vzduchu, ne� tlouš�ka zdi

Instalace topidla na stìnu

� Spojte spalinovou hlavu a velkou trubku mezi sebou.
Vsuòte upevòovací závitové tyèe zahnutými konci do
otvorù ve spalinové hlavì.

� Nainstalujte spalinovou hlavu s trubkou a závitovými
tyèemi do otvoru ve zdi.

� Upevnìte zadní stìnu topidla na zeï.

� Dotáhnìte maticemi a záv. tyèemi M6 k zadní stìnì
topidla spalinovou hlavu s trubkou (pro zabránìní
demontá�e spalinové hlavy a trubek ze strany ulice).
Zkontrolujte, aby záv. tyèe nevyènívaly více ne� 10 mm
nad patky zadní stìny (vèetnì matic). Vyènívající èást
zkra�te.

� Nainstalujte tìsnící krou�ek (pro stìny z hoølavého
materiálu) ze sklenìného vlákna na vstupní nátrubek
výmìníku.

� Vsuòte trubku na odpadové plyny do spalinové hlavy.

� Vsuòte do hrdla vývodu spalin výmìníku (vzadu) druhý
konec trubky na odpadové plyny a posunujte výmìník od
sebe ke stìnì na doraz. Musíte udr�ovat váhu po vrchním
boèním vodítku a spodní konzolovou oporou zadní stìny
(obr. 5).

� Upevnìte výmìník topidla na zadní stìnu pomocí tøech
šroubù.

� Vsuòte ochranný kryt topidla boèními dr�adly – do drá�ek
zadní stìny topidla (ke stìnì a dolù), dokud vrchní
ochranný kryt nesedne na ohnutý okraj zadní stìny
(obr. 4).

� Instalace snímaèe teploty – kapiláry topidla.

� Kapiláru (t °C) je tøeba upevnit vodorovnì pomocí
plastového dr�áku na stìnu 50 - 100 mm od podlahy pod
topidlem nebo vedle topidla v místnosti v místì
nevystaveném sluneènímu záøení.
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Ltrubka pøívodu plynu = Bzdi + 10 mm

Ltrubka pro odvod spalin = Ltrubka pøívodu plynu + (60±5) mm

Otvor ve zdi pro velkou trubku pøívodu
vzduchu musí být pøísnì horizontální (pro
vylouèení proniknutí vody atmosférických
srá�ek do topidla) nebo se sklonem ménì
ne� 2° od topidla smìrem dolù ke
spalinové hlavì, ale v �ádném pøípadì
nesmí mít sklon na stranu topidla. Pokud
je stìna vyrobena z hoølavých materiálù,
prùmìr otvoru musí být více ne� 170 mm.
Je nutno vlo�it sklenìnou tkaninu
(tepelnì-izolaèní materiál) mezi zeï a
zadní stìnu topidla, a také po celé délce
velké trubky pøívodu vzduchu.

!

Nesmí docházet k deformaci trubek
(vnìjší a vnitøní – hliníkové) !!

4

5

3.4 Montá� topidla



� Jednání se zákazníkem, pøedání spotøebièe, potvrzení
kolonky „Uvedení do provozu” v záruèním listu.

� Kontrola úplnosti prùvodních dokladù:
� návod k obsluze,
� záruèní list s vyplnìným datumem prodeje, s uvede-

ním provedení instalace spotøebièe oprávnìnou firmou
a zkontrolovat, zda souhlasí výrobní èíslo.

� Kontrola umístìní vzdálenosti spotøebièe od nábytku a zdi

� Kontrola plynové instalace:
� tìsnost kolem kohoutu, spojù a šroubení,
� pøístupnost uzavíracího kohoutu.

� Kontrola odtahu spalin:
� správnost sesazení a instalace odtahových trubek.

� Kontrola funkce:
� termoelektrické pojistky, startovací a odpadní doba,
� regulace teploty,
� zapálení zapalovacího hoøáku,
� pozvolné zapálení hlavního hoøáku.

� Pøedvedení topidla zákazníkovi (obsluha).

4. NASTAVENÍ A SEØÍZENÍ

Tato èást návodu je urèena pro odborné pracovníky
oprávnìné provádìt instalaci, seøízení a údr�bu
plynových podokenních topidel MORA-TOP.

Pøi prvním spuštìní topidla (servisní kontrole nebo pøi
nastavení) je tøeba zkontrolovat tlak plynu v síti:
� Odšroubujte šroub (obr. 6, poz. 5) nátrubku mìøení tlaku

plynu v síti, napojte k mìøícímu nátrubku manometr.

� Urèete tlak plynu v síti v místì pøipojení pøi zapnutém a
vypnutém topidlu. Hodnoty tlaku plynu v síti jsou
zobrazeny v tabulce 2. Všechna topidla prochází výrobní
kontrolou na pøedepsaný tlak.
� Pokud tlak plynu v síti se nachází mezi minimálními a

maximálními hodnotami tlaku, topidlo je mo�no
provozovat a seøizovat.

Seøízení tepelného výkonu se provádí metodou nastavení
tlaku pøed hlavním hoøákem následovnì:
� Zavøete ventil plynovodu
� Odšroubujte šroub mìøícího nátrubku tlaku hoøáku a

pøipojte k nátrubku (obr. 6, poz. 4, ) manometr.
� Otevøete ventil plynovodu a spus�te topidlo. Nastavte

knoflík regulátoru 1 (obr. 6) do polohy 7 (maximum
regulátoru teploty).
� Porovnejte hodnotu tlaku zmìøenou pøed hoøákem

s hodnotou dle tab.1.

� V pøípadì potøeby nastavte jmenovitý tepelný výkon dle
kap. 4.3, pøípadnì 4.4.
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4.1 Kontrola tlaku plynu v síti
v místì pøipojení

Typ plynu
Hodnota tlaku plynu kPa (mbar)

minimální maximální
Zemní plyn 1,2 (12) 2,0 (20)
Propan butan 2,5 (25) 3,6 (36)

1 - Ovládací knoflík regulátoru
2 - Šroub nastavení plamene

zapalovacího hoøáku
3 - Šroub pro nastavení

minimálního prùtoku
4 - Nátrubek – odvod pro mìøení

plynu pøed hlavním
hoøákem

5 - Nátrubek – odvod pro mìøení
tlaku plynu v síti

6 - Trubka pøívodu plynu
k zapalovacímu hoøáku

7 - Èidlo kontroly plamene
8 - Zapalovací elektroda
9 - Šroub pro nastavení

maximálního prùtoku
10 - Pøívodní hrdlo trubky
11 - Trubka pøipojení plynu

k trysce hlavního hoøáku
12 - Trubka piezozapálení
13 - Vodiè na vysoké napìtí
14 - Kapilára – èidlo teploty

6
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4.2 Seøízení tepelného výkonu

Tab.2

3.5 Pøehled prací pøi uvádìní
plyn. topidel do provozu



� Nastavte ovládací knoflík regulátoru na minimální výkon
(minimální plamen „zapalovaní a zhasínání” plamene
hlavního hoøáku).
� Porovnejte hodnoty tlaku pøed hlavním hoøákem

s hodnotami dle tab. 1.
� V pøípadì potøeby nastavte min. tepelný výkon pomocí

regulaèního šroubu (obr. 6, poz. 3).

Na kombinovaném ventilu EUROSIT 630, vybaveném šrou-
bem pro nastavení maximálního prùtoku (obr. 6, poz. 9), se
nastavuje šroubem potøebná hodnota tlaku, umístìným
v centru regulátoru tlaku. Otoèením ve smìru hodinových
ruèièek dojde ke sní�ení tlaku pøed hoøákem, otoèením proti
smìru hodinových ruèièek dojde ke zvýšení tlaku.

Pro provoz na propan-butan kombinovaný ventil EUROSIT
630 je vybaven regulaèním elementem (obr. 6, poz. 3).

Regulace se zaèíná z krajní polohy. Zašroubujte šroub na
doraz a vracejte ho do dosa�ení výsledku pøedepsané
hodnoty tlaku plynu.
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Šroubem se musí otoèit - ménì nì� 2
otáèky od dorazu !!
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1 - Kombinovaný ventil
EUROSIT 630

2 - Montá�ní deska

3 - Zapalovací elektroda

4 - Tryska zapalovacího hoøáku

5 - Trubka pøívodu plynu
k zapalovacímu hoøáku

6 - Pøívodní plynová trubka, hrdlo
(trubky) spojovací G 1/2

7 - Trubka pøívodu plynu k hoøáku

8 - Hoøák

9 - Pøevleèná matice s tìsnícím
krou�kem

10 - Tryska hlavního hoøáku

11 - Èidlo kontroly plamene
(termoèlánek)

12 - Deska s tìsnìním – úhelník
(jen pøi provozu na zemní
plyn u MAIA 2)

7

4.5 Nastavení min. tepelného zatí�ení topidla na zemní plyn

Minimální tepelné zatí�ení se nastavuje pomocí šroubu pro
nastavení minimálního prùtoku (obr. 6, poz. 3).

Po skonèení regulace je nutno šrouby zajistit s pomocí barvy
(nebo jiným zpùsobem) a zkontrolovat plynotìsnost spojù.

4.3 Nastavení jmenovitého výkonu
pøi provozu na zemní plyn

4.4 Nastavení jmenovitého
výkonu pøi provozu
na propan-butan
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Pro pøipojení topidla k plynové láhvi je nezbytné provést

4.7 Bezpeènostní opatøení a po�adavky po�ární bezpeènosti
pro provoz topidla na propan-butan

� Demontujte ochranné víèko láhve.

� Pøesvìdète se, �e ventil láhve je zavøený.

� Zkontrolujte celistvost tìsnicího krou�ku ve spojovací
pøesuvné matici plynového reduktoru a správnou polohu
krou�ku.

� Upevnìte plynový reduktor tlaku na hrdlo láhve,
zkontrolujte plynotìsnost spojení (láhev, plynový
reduktor, tìsnicí spony) - ÈSN 38 6460.

�
Propustnost je potøeba odstranit ! Provoz
propustného topidla je nebezpeèný �ivotu !!

� Pro provoz v domácích podmínkách se dovoluje pou�ívat
plynové láhve s obsahem maximálnì 27 litrù (12 kg)
plynu. Umístìní 50 litrových láhví musí být venku
v kovové skøínce.
� Pøi pou�ití láhve s obsahem 27 litrù se smí v prostoru, ve

kterém se nachází topidlo pou�ívat jenom jedna plynová
láhev.
� Je zakázáno pou�ívat plyn z lahve pro topidlo bez pou�ití

reduktoru tlaku.
� Je zakázáno umístìní láhve s propan-butanem nebo

zaøízení, fungujícího na propan-butan ve sklepì.

� Je zakázáno uchovávat láhve ve spacích místnostech,
schodiš�ových prostorách a v gará�í.
� Plynová láhev musí být umístìná ve vzdáleností více ne�

1m od topidla.
� Pøipojení topidla se mù�e provádìt pomocí plynové

hadice.
� Osobám neznajícím pravidla po�ární bezpeènosti nebo

osobám s omezenou schopností je zakázáno pou�ívat
plynová topidla.
� V pøípadì poruchy topidla nebo poruchy láhve je provoz

zakázán.

4.8 Pøestavba topidla na jiný druh plynu

Pokud chcete topidlo pøestavit na jiný druh plynu (napø.
pøestavba topidla nastaveného pro provoz na zemní plyn,
pro provoz na propan-butan), je potøeba provést:

� Zavøete hlavní plynový ventil pøed topidlem. Odpojte od
nìho plynovou hadici a instalujte zátku.

� Pøestavba topidla pro provoz na propan-butan je dáno
kap. 4.9.

Parametry Jednotka
Typ

MAIA 2 MAIA 3 MAIA 4 MAIA 5
ZP PB ZP PB ZP PB ZP PB

Jmenovitý výkon kW 2,1 2,1 3 3 4 4 5 5
Regulátor tlaku 3-18 mbar + - + - + - - -
Regulátor tlaku 8-37 mbar
Šroub pro nastavení min. prùtoku mm 1,1 0,6 1,4 0,7 1,4 0,8 1,4 0,8
Šroub pro nastavení max. prùtoku mm - + - + - + - +
Prùmìr trysky hlavního hoøáku mm 1,6 1,0 1,85 1,0 2,2 1,2 2,0 1,4
Kód 160 100 185 100 220 120 200 140
Tryska zapalovacího hoøáku 27 14 27 14 27 14 27 14
Regulátor vzduchu + - - - - - - -
Tlak plynu na vstupu hl. hoøáku (tryska)
�minimální výkon kPa 0,13 0,22 0,18 0,43 0,14 0,4 0,22 0,16
� jmenovitý výkon kPa 0,7 1,5 0,81 2,5 0,8 2,4 1,5 1,8

Tab. 3

Pøestavbu topidla na jiný druh plynu smí
provést pouze kvalifikovaný technik
oprávnìné organizace. O pøestavbì topidla
na jiný druh plynu musí být záznam
v Záruèním listu, technik záznam musí
podepsat a potvrdit razítkem.

!

4.6 Pøipojení topidla k plynové láhvi

� V tabulce 3 jsou pøedlo�eny potøebné komponenty (sady
pro pøestavbu) a kontrolované parametry pro všechny
typy topidel a druhu plynu.

� Pøestavba topidla pro provoz na zemní plyn viz kap. 4.10.

� Pøesvìdète se o plynotìsnosti plynových spojení topidla a
domovního plynovodu.



Pro pøestavbu topidel na propan-butan je
potøeba zamìnit

� Šroub pro nastavení min. prùtoku
� Tryska zapalovacího hoøáku
� Trysku hlavního hoøáku
� Šroub pro nastavení max. prùtoku (regulátor)

Po výmìnì je nezbytné seøídit plamen na zapalovacím
hoøáku a tlak plynu (Pmin , Pmax) pøed hlavním hoøákem.

Doporuèený postup

� Z topidla sejmout ochranný kryt
� Klíèem 10 odšroubovat pøesuvnou matici trysky

zapalovacího hoøáku, posunout plynovou trubku pøívodu
plynu k trysce na vzdálenost, která dovolí volnì
demontovat trysku.

� Odpojit (vyšroubovat z bloku automatiky) hlavní trubku
pøívodu plynu (klíè 17).
� Trysku hlavního hoøáku pøidr�et klíèem 17, odšroubovat

pøesuvnou matici klíèem 19, posunout plynovou trubku
pøívodu plynu k trysce na vzdálenost, která dovolí volnì
demontovat trysku hlavního hoøáku.
� Vyšroubovat trysku hlavního hoøáku klíèem 17.
� Sundat plastový kryt bloku automatiky, vyšroubovat

šroub.
� Vyšroubovat šroub pro nastavení min. prùtoku obr. 6,

poz. 3.
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Pro topidlo typ MAIA 5 se hodí jen
regulátor tlaku s èíslem 0907638.!

4.9 Pøestavba topidla na propan-butan

� Vyšroubovat šroub pro nastavení max. prùtoku
(regulátor), nebo jej vyøadit z èinnosti zašroubováním
šroubu na doraz obr. 6, poz. 9.
Pro topidlo MAIA 2 je potøeba navíc demontovat
regulaèní destièku - úhelník na komoøe vytváøení smìsi
hlavního hoøáku (obr.7 poz. 12), proto je potøeba:

� Odšroubovat ètyøi samoøezné šrouby pro pøipevnìní
hoøákového bloku.
� Vytáhnout hoøák z výmìníku.
� Vyšroubovat jeden samoøezný šroub pro pøipevnìní

úhelníku, odstranit regulaèní destièku-uhelník dole na
spalovací komoøe.
� Zašroubovat samoøezný šroub zpátky.

Výmìna a montá� se provádí v opaèném poøadí.

� Na obroubení-límec trysky zapalovacího hoøáku, (pro
všechny topidla s výkonem 2,1; 3; 4 a 5 kW) vlo�it
rozválcovaný konec trubièky pøívodu plynu a vsunout
spolu s trubkou do otvoru zapalovacího hoøáku,
zatáhnout matici.

� Z dále uvedené tabulky (tab.4) vybrat trysku hlavního
hoøáku a šroub pro nastavení min. prùtoku potøebných
rozmìrù, zašroubovat trysku a šroub pro nastavení min.
prùtoku.

� Vstavit trubku pøívodu plynu s regulaèním krou�kem
k trysce, pou�ít klíè 17, zašroubovat pøesuvnou matici.
Nainstalovat hlavní trubku pøívodu plynu.

� V pøípadì, �e byl šroub pro nastavení max. prùtoku
(regulátor) demontován, je nutné tento otvor zaslepit.

Nepoškoïte klíèem keramickou izolaci
elektrody !!

Parametry Jednotky
Typ

MAIA 2 MAIA 3 MAIA 4 MAIA 5
Jmenovitý výkon kW 2,1 3 4 5
Šroub pro nastavení min. prùtoku, � mm 0,6 0,7 0,8 0,8
Prùmìr trysky hlavního hoøáku mm 1,0 1,0 1,2 1,4
Kód 100 100 120 140
Tlak plynu na vstupu do hl. hoøáku (tryska)
� pøi minimálním výkonu kPa 0,22 0,43 0,4 0,16
� pøi maximálním výkonu kPa 1,5 2,5 2,4 1,8

Tab. 4

Pro zamezení poškození je tøeba dbát,
aby lemování (obroubení) trubièky
nevystupovalo z drá�ky trysky.

!

Šroub pro nastavení
max. prùtoku

Šroub pro nastavení
min. prùtoku

Kapilára - èidlo teploty

8 9

Šroub pro nastavení
min. prùtoku

Šroub pro nastavení
max. prùtoku
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4.10 Pøestavba topidla na zemní plyn

Pro pøestavbu topidel na zemní plyn je
potøeba zamìnit

� Šroub pro nastavení min. prùtoku
� Trysku zapalovacího hoøáku (z � 14 na � 27)
� Trysku hlavního hoøáku
� Šroub pro nastavení max. prùtoku (regulátor)

Doporuèený postup

� Z topidla sejmout ochranný kryt

� Odpojit klíèem 17 (odšroubovat z bloku automatiky)
hlavní trubku pøívodu plynu.

� Klíèem 10 odšroubovat pøesuvnou matici trysky
zapalovacího hoøáku, posunout plynovou trubku pøívodu
plynu k trysce na vzdálenost, která dovolí volnì
demontovat trysku.

� Trysku hlavního hoøáku (obr. 7, poz. 10) pøidr�et klíèem
17, odšroubovat pøesuvnou matici (obr. 7 poz. 9) klíèem
19, posunout plynovou trubku pøívodu plynu k trysce na
vzdálenost, která dovolí volnì demontovat trysku
(obr. 7, poz. 10).

� Vyšroubovat trysku (obr. 7, poz. 10) klíèem 17.

� Sundat plastový kryt bloku automatiky, vyšroubovat
šroub.

� Vyšroubovat šroub pro nastavení min. prùtoku (obr. 6,
poz. 3).

� Vyšroubovat (pøenastavit) šroub pro nastavení max.
prùtoku - regulátor (obr. 6, poz. 9).

� Pro topidlo MAIA 2 je potøeba navíc demontovat
regulaèní destièku-úhelník na komoøe vytváøení smìsi
hlavního hoøáku, proto je potøeba:

� Odšroubovat ètyøi samoøezné šrouby pro pøipevnìní
plynohoøákového bloku.
� Vytáhnout hoøák z výmìníku.
� Nainstalovat regulaèní destièku-úhelník dole na

spalovací komoøe.
Výmìna a montá� se provádí v opaèném poøadí.

� Na obroubení-límec trysky zapalovacího hoøáku obr. 7,
poz. 4, (pro všechny topidla s výkonem 2,1; 3; 4 a 5 kW)
vlo�it rozválcovaný konec trubièky pøívodu plynu a
vsunout spolu s trubkou do otvoru zapalovacího hoøáku,
zatáhnout matici.

Nepoškoïte klíèem keramickou izolaci
elektrody!

Regulace a kontrola plynotìsnosti

� Pøipojit topidlo k plynovému vedení.

� Otevøít pøívod plynu k topidlu.

� Vyšroubovat klíèem 8 šroub - (záslepku) z hrdla trubky
mìøení vstupního tlaku (obr. 6, poz. 5) na 5 - 6 sekund
pro vytlaèení vzduchu ze systému, hned pøipojit k hrdlu
trubky hadice tlakomìr na 6 kPa pro snímání koeficientu
tlaku plynového vedení.

� Zmìøit tlak plynového vedení na vstupu. Maximální tlak
v síti nesmí pøesáhnout hodnotu 3,6-0,05 kPa.

� Zapnout topidlo

� Zkontrolovat tlak pøed hl. hoøákem, vykonat stejné pos-
tupy dle ods. 2 - 5 jen s nátrubkem pro mìøení plynu pøed
hlavním hoøákem (obr. 6, poz. 4), v pøípadì potøeby –
seøídit.

� V pøípadì potøeby seøídit plochým šroubovákem výšku
plamene zapalovacího hoøáku šroubem (obr. 6, poz. 2)
tak, aby plamen „omýval” termoèlánek.

� Regulace tlaku minimálního výkonu (Pmin) se provádí
šroubem (obr. 6, poz. 3) pøi teplotì v místnosti 20 °C.
Tlak pøed hlavním hoøákem musí odpovídat hodnotám
dle tab. 4. Pro regulaci je potøeba:

� Pøipojit topidlo k plynovému vedení. Otevøít pøívod
plynu k topidlu, zapnout topidlo
� Otáèet rukoje� regulátoru nastavìní teploty do první-

ho cvaknutí, dosáhnout okam�iku zapalovaní hlavního
hoøáku (pøi minimálním plamenu hlavního hoøáku).

� Pøipojit tlakomìr se stupnicí na 0,6 kPa k nátrubku
trubky (obr. 6, poz. 4), vyšroubovat šroub-záslepku
klíèem 8.
� Otáèením regulaèního šroubu nastavit potøebný tlak.

� Pro zabránìní rozladìní bloku automatiky (pøi
dopravì, øadìní) je potøeba zaplombovat regulaèní
šroub, napøíklad barvou nebo lakem.

� Regulace tlaku maximálního výkonu (Pmax) se provádí
šroubem zašroubovaným místo regulátoru tlaku plynu
(obr. 6, poz. 9). Poloha rukojeti regulátoru nastavení
teploty bloku automatiky musí být na èísle 7 (v krajní
poloze).

� Po ukonèení regulace vypnout topidlo, zaplombovat
šroub - záslepku (napøíklad barvou nebo lakem).

� Z hrdla trubky pro mìøení tlaku obr. 6, poz. 4 odstranit
hadici tlakomìru a zašroubovat šroub-záslepku zpátky do
hrdla trubky, pøi tom uzavøít pøívod plynu k topidlu.

� Otevøít pøívod plynu k topidlu, spustit topidlo.

� Zkontrolovat spoje na plynotìsnost.

� Na výrobním štítku napsat hodnotu tlaku plynu, na
kterou je topidlo seøízeno.

� Provést záznam do Záruèního listu a Návodu k obsluze.
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Pro zamezení poškození je tøeba dbát,
aby lemovaní (obroubení) trubièky
nevystupovalo z drá�ky injektoru.

!

� V pøípadì, �e armatura je osazena záslepkou, je nutné
tuto nahradit šroubem pro nastavení max. prùtoku
(regulátorem è. 0907630, 3 - 18 mbar) - pro topidlo
MAIA 2, 3, 4. U topidla MAIA 5 zùstává šroub pro
nastavení max. prùtoku (regulátor è. 0907638, 8 - 37
mbar). V�dy je nutno zkontrolovat pøípadnì pøenastavit
tlak plynu na vstupu do hlavního hoøáku dle tab. 5.

Parametry Jednotky
Typ

MAIA 2 MAIA 3 MAIA 4 MAIA 5
Jmenovitý výkon kW 2,1 3 4 5
Šroub pro nastavení min. prùtoku, � mm 1,1 1,4 1,4 1,4
Prùmìr trysky hlavního hoøáku mm 1,6 1,85 2,2 2,0
Kód 160 185 220 200
Tlak plynu na vstupu do hl. hoøáku (tryska)
� pøi minimálním výkonu kPa 0,13 0,18 0,14 0,22
� pøi jmenovitémvýkonu kPa 0,7 0,81 0,8 1,5

Tab. 5

Regulace a kontrola plynotìsnosti

� Pøipojit topidlo k plynovému vedení.

� Otevøít pøívod plynu k topidlu.

� Vyšroubovat klíèem 8 šroub - (záslepku) z hrdla trubky
mìøení vstupního tlaku (obr. 6, poz. 5) na 5 - 6 sekund
pro vytlaèení vzduchu ze systému, hned pøipojit k hrdlu
trubky hadice tlakomìru na 6 kPa pro snímání koeficientu
tlaku plynového vedení

� Zmìøit tlak plynového vedení na vstupu. Maximální tlak
v síti nesmí pøesáhnout hodnotu 2,0-0,05 kPa.

� Zapnout topidlo.

� Zkontrolovat tlak pøed hlavním hoøákem, vykonat stejné
postupy dle ods. 2-5 jen s nátrubkem pro mìøení plynu
pøed hlavním hoøákem (obr. 6, poz. 4), v pøípadì potøeby
– seøídit.

� V pøípadì potøeby seøídit plochým šroubovákem výšku
plamene zapalovacího hoøáku šroubem (obr. 6, poz. 2)
tak, aby plamen „omýval” termoèlánek.

� Regulace tlaku minimálního výkonu (Pmin) se provádí
šroubem (obr. 6, poz. 3) pøí teplotì v místnosti 20 °C.
Tlak pøed hlavním hoøákem musí odpovídat hodnotám
dle tab.5. Pro regulaci je potøeba:

� Pøipojit topidlo k plynovému vedení. Otevøít pøívod
plynu k topidlu, zapnout topidlo.
� Otáèet rukoje� regulátoru nastavení teploty do

prvního cvaknuti, dosáhnout okam�iku zapalovaní
hlavního hoøáku (pøi minimálním plamenu hlavního
hoøáku).
� Pøipojit tlakomìr se stupnicí na 0,6 kPa k nátrubku

trubky (obr. 6, poz. 4), vyšroubovat šroub-záslepku
klíèem 8.
� Otáèením regulaèního šroubu nastavit potøebný tlak.
� Pro zabránìní rozladìní bloku automatiky (pøi

dopravì, øadìní) je potøeba zaplombovat regulaèní
šroub, napøíklad barvou nebo lakem.

� Regulace tlaku maximálního výkonu (Pmax) se provádí
šroubem, zašroubovaného místo regulátoru tlaku plynu

(obr. 6, poz. 9). Poloha rukojeti regulátoru nastavení
teploty bloku automatiky musí být na èísle 7 (v krajní
poloze).

� Po ukonèení regulace vypnout topidlo, zaplombovat
šroub - záslepku (napøíklad barvou nebo lakem).

� Z hrdla trubky pro mìøení tlaku (obr. 6, poz. 4) odstranit
hadici tlakomìru a zašroubovat šroub - záslepku zpátky
do hrdla trubky, pøi tom uzavøít pøívod plynu k topidlu.

� Otevøít pøívod plynu k topidlu, spustit topidlo.

� Zkontrolovat spoje na plynotìsnost.

� Na výrobním štítku napsat hodnotu tlaku plynu, na
kterou je topidlo seøízeno.

� Provést záznam do Záruèního listu a Návodu k obsluze.

5. ÚDR�BA

Pravidelnou údr�bou lze pøedejít závadám, které na topidle
mohou vzniknout. Doporuèujeme odbornou údr�bu
provádìt alespoò 1x za rok. Odborná údr�ba se skládá
z úkonù bì�né údr�by a úkonù zamìøených na hlavní
funkèní celky topidla.

Ka�doroènì pøed zahájením topné sezony
je nutno vykonat následující práci

� Zkontrolovat a v pøípadì potøeby vyèistit:
� výmìník a hlavní hoøák
� piezozapalovácí zaøízení a vysokonapì�ový vodiè
� zapalovací hoøák, èidlo kontroly plamene
� zapalovací trysku, trysku hlavního hoøáku, souèástky

vybavení automatiky.

5.1 Pravidelná roèní údr�ba
topidla

� Z dále uvedené tabulky vybrat trysku hlavního hoøáku a
regulaèní šroub potøebných rozmìrù, zašroubovat trysku
a regulaèní šroub.

� Vstavit trubku pøívodu plynu s regulaèním krou�kem
k trysce, pou�ít klíè 17, zašroubovat pøesuvnou matici.
Nainstalovat hlavní trubku pøívodu plynu.
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� Zkontrolovat a v pøípadì potøeby nastavit štítkové údaje
tlaku plynu pøed hlavním hoøákem.
Pøesvìdèit se, �e nedochází k odtr�ení plamene na
hlavním hoøáku a zapalovacím hoøáku pøi provozu na
minimální a maximální výkon.

� Zkontrolovat funkènost automatiky (plynového ventilu
EUROSIT 630). Proto je tøeba pøi dosa�ení po�adované
teploty, kdy se odpojí hlavní hoøák a bude hoøet jen
zapalovací hoøák, umístit kapiláry do nádoby s nízkou
teplotou (voda, led). Pøitom se hlavní hoøák znovu zapálí.

Odpojení hlavního hoøáku mù�eme zkontrolovat, pokud
umístíme kapiláry do nádoby s vodou pøi t = 50 °C.

� Zkontrolovat plynotìsnost.

� Pøesvìdèit se o nepøítomnosti sazí a poškození výmìníku.

� Zkontrolovat odpovídající stav plynové pøípojky a
spalinové hlavy proti vìtru.

O uskuteènìných èinnostech, provedených po technické
obsluze (údr�bì) musí být záznam v Návodu na obsluhu.

Poruchy Mo�né pøíèiny Zpùsoby odstranìní
1 2 3

1. Piezozapalovaè (zapalovaè) má jiskru,
ale nezapaluje zapalovací hoøák.

� chybí plyn v potrubí
� pøítomnost vzduchu v systému
� zneèištìna tryska zapalovacího hoøáku
� plynová láhev je pøetlakována

� zkontrolovat existenci plynu v potrubí
� odstranit vzduch, pøidr�te knoflík B

(obr.6, poz. 1) 30-90s.
� vyèistit nebo vymìnit trysku
� odvzdušnit/zaplynit

2. Pøi udr�ování knoflíku regulátoru B
(obr. 6, poz. 1) zapalovací hoøák
funguje, pøi uvolòování knoflíku
– hoøák zhasne.

� velikost nebo smìr plamenu
nedostateèný pro ohøátí termoèlánku
� povolena pøesuvná matice upevòování

termoèlánku

� nastavit pomoci regulaèního šroubu
velikost plamene na zapalovacím hoøáku
� plamen smìrován nesprávnì (oèistit

tvarovaè plamene)
� zkontrolovat a v pøípadì potøeby do-

táhnout momentem ne více ne� 3 Nm
� pokud doporuèené mo�nosti nepomohly,

je tøeba vymìnit termoèlánek

3. Chybí jiskra

� vadný piezoelektrický element
(zapalovaè)
� pøetrhnutí vodièe vysokého napìtí
� je vadná zapalovací elektroda
� probíjení jiskry na tìleso ventilu

� vymìnit, zkontrolovat vodiè vysokého
napìtí
� zkontrolovat spoje, pøitlaèit svorky
� zkontrolovat, jestli není poškozena

elektroda
� zkontrolovat stav keramického izolátoru,

v pøípadì potøeby zamìnit

4. Spontánní odpojení topidla
v dobì provozu

� plamen hlavního hoøáku hasí plamen
zapalovacího hoøáku
� potí�e s odvodem spalin
�malý plamen zapalovacího hoøáku
� zašpinìn lapaè vzduchu

� vyèistit trysku
� zkontrolovat správnost nastavení

topidla, systém trubek a spalinovou
hlavu proti vìtru
� vyèistit lapaè vzduchu

5. Zakouøená vnìjší nebo vnitøní stìna
stavby. Saze v topidle.

� chyby tìsnìní mezi výmìníkem a zadní
stìnou topidla nebo špatnì uta�ené
samoøezné šrouby
� délka trubek neodpovídá návodu
� chybná instalace trubky pro odvod

spalin na zadní stìnì
� sání vzduchu pøes tìsnìní hoøáku
� neodpovídá typ plynu

� nainstalovat tìsnící krou�ky nebo
zašroubovat samoøezné šrouby na
doraz
� pøivést do souladu délky trubek
� vsunout trubku spalinové hlavy proti

vìtru do drá�ky zadní stìny topidla a
stáhnout ji závitovými tyèemi
� vymìnit tìsnìní
� nesprávná montá� topidla

6. Zmìna barvy krytu topidla (ze�loutnutí) � vysoký tlak plynu na hlavním hoøáku
�montá� topidla neproveden dle návodu

� zkontrolovat tlak plynu hlavního hoøáku
� vymìnit trysku hlavního hoøáku
� zkontrolovat správnost montá�e

7. Chyby regulace teploty a plamenu
na hlavním hoøáku

� poka�ené èidlo teploty, porušení
hermetizace kapiláry nebo trubky
� osa knoflíku regulátoru není otoèená na

doraz
� „seskoèila” ze stalého místa vnitøní

zará�ka (západka) ventilu

� vymìnit kapiláry s trubkou
� sejmout knoflík regulátoru
� zašroubovat osu regulátoru (všechny

postupy provádìt pøi pokojové teplotì)
� dát zará�ku (západku) na místo (jen

ve specializovaném centru)

8. Špatnì se ohøívá místnost

� netìsná okna v místnosti
� nenormované tepelné ztráty
� nesprávnì vybrán ohøívaè
� nesprávnì upevnìno èidlo teploty

(kapiláry)

� termoèlánky upevòovat podle návodu na
ohøívaèe
� v pøípadì studených stìn, izolovat

kapiláry od stìny
� zateplit místnost

Výše uvedené opravy a odstranìní poruch mù�e provádìt pouze autorizovaná servisní firma mající se spoleèností
MORA-TOP uzavøenu smlouvu, a byla proškolena.



7. KOMPLETNOST DODÁVKY

Kompletní dodávka obsahuje:
� Koaxiální odtahové potrubí vèetnì spalinové hlavy
� Kotvící šrouby - 3 ks
� Úchytka kapiláry se šroubem
� Závitové tyèe s maticemi - 2 ks

8. REKLAMACE

Vyskytne-li se v záruèní dobì na výrobku funkèní nebo
vzhledová závada, neopravujte ji sami. Závadu reklamujte v
prodejnì, kde jste výrobek zakoupili, nebo v záruèních
opravnách, uvedených v záruèním listì.
Pøi podávání reklamace se øiïte textem záruèního listu.
Bez pøedlo�ení øádnì potvrzeného záruèního listu je
reklamace neplatná.

9. ZPÙSOBY LIKVIDACE

MORA-TOP s.r.o. se zapojila do integrovaného systému
sbìru komunálního odpadu ve spolupráci s firmou
EKO-KOM, a.s. Sbìr obalù ulo�ených na sbìrných místech
ve Vaší obci zaruèuje jejich recyklaci.

Zpùsoby vyu�ití a likvidace obalù

� Vlnitá lepenka

� prodej sbìrným surovinám
� do sbìrných kontejnerù na sbìrový papír

� PE sáèky , polystyrén, vázací pásky

� do sbìrných kontejnerù na plasty

Likvidace spotøebièe po ukonèení
�ivotnosti

� Starý spotøebiè obsahuje hodnotné materiály, které by
mìly být opìtovnì vyu�ity. Prodejte jej do sbìrných
surovin nebo ulo�te na místo urèené obcí k ukládání
odpadu.

MAIA_CZ 15



MORA-TOP s.r.o.

tel.: +420 588 499 911 / fax: +420 588 499 902

e-mail: toptech@moratop.cz / http: www.moratop.cz

Šumperská 1349, 783 91 Uničov

ČESKÁ REPUBLIKA

Infolinka: 800 555 867
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