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Vážený klient, 
 
Ďakujeme Vám, že ste dal prednosť TEPLOVZDUŠNÉMU GENERÁTORU  série 
CIKKI, inovovanému, modernému a kvalitnému zariadeniu, ktoré Vám zaistí pohodu, 
tichú a bezpečnú prevádzku počas dlhej doby, obzvlášť pokiaľ bude generátor CIKKI 
zverený technickému servisu TECNOCLIMA, ktorý je vybavený a vyškolený tak, aby 
zariadenie udržoval na maximálnom výkone s najmenšími prevádzkovými nákladmi 
a ktorý, v prípade potreby, disponuje originálnymi dielmi. 
 
Tento návod na obsluhu obsahuje dôležité údaje a pokyny, ktoré je potrebné dodržať 
ako pre jednoduchú montáž, tak aj pre najlepšiu prevádzku teplovzdušného 
generátora CIKKI. 
 
Ešte raz Vám ďakujeme.     TECNOCLIMA S.p.A.  
 
 
ZÁRUKA  
 
Teplovzdušný generátor CIKKI má ŠPECIFICKÚ ZÁRUKU, ktorá začína dňom 
potvrdenia Technickým servisom TECNOCLIMA pre príslušnú oblasť. 
Obráťte sa včas na uvedený Technický servis TECNOCLIMA, ktorý: 
• uvedie zariadenie do prevádzky 
• potvrdí ZÁRUČNÝ LIST dodávaný so zariadením, ktorý si pozorne prečítajte. 
 
V niektorých častiach návodu sú použité symboly:  
 
 POZOR = pre činnosti, ktoré vyžadujú zvláštnu opatrnosť a prípravu 
 
 ZÁKAZ = pre činnosti, ktoré sa nemôžu v žiadnom prípade vykonávať 
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VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA 
 
 
Po odkrytí obalu skontrolujte kompletnosť dodávky. V prípade, že obsah nesúhlasí, 
kontaktujte firmu TECNOCLIMA, ktorá Vám zariadenie dodala. 
 
Inštalácia zariadenia TECNOCLIMA musí byť prevedená špecializovanou firmou 
podľa platných noriem a v súlade s údajmi uvedenými firmou TECNOCLIMA v tomto 
návode. 
 
 
Toto zariadenie bolo vyvinuté  na vykurovanie alebo ventiláciu priestorov a musí byť 
v tomto zmysle použivané, v súlade s jeho úžitkovými vlastnosťami. 
 
Pokiaľ ucítite zápach plynu, nezapínajte elektrické vypínače, telefóny alebo iné 
zariadenia, ktoré spôsobujú iskrenie. Uzavrite ihneď hlavný prívod plynu a ihneď 
otvorte dvere a okná tak, aby sa priestor vyvetral prievanom. Privolajte technický 
servis TECNOCLIMA. 
 
V prípade, keď zariadenie nebudete používať dlhší čas, je potrebné nastaviť hlavný 
vypínač do polohy VYPNUTÉ a uzavrieť hlavný plynový kohút. 
 
Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou zariadenia a z tohto dôvodu musí byť 
starostlivo uschovaný. Musí vždy zariadenie sprevádzať a to i v prípade zmeny 
užívateľa alebo pri jeho premiestnení do iného rozvodu; v prípade jeho poškodenia 
alebo straty si vyžiadajte jeho duplikát v oblastnom technickom servise 
TECNOCLIMA. 
 
Zásahy do zariadenia a jeho opravy smie vykonávať technický servis TECNOCLIMA 
alebo kvalifikovaný personál, ktorý zodpovedá požiadavkám, uvedeným v tomto 
návode na použitie. Nevykonávajte žiadne zásahy do zariadenia ani jeho úpravy. 
Mohlo by dôjsť k nebezpečným situáciam a škodám, za ktoré výrobca nenesie 
zodpovednosť. 
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ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ 
 
 
Nezabudnite, že používanie výrobkov, ktoré využívajú elektrickú energiu a plyn, 
vyžaduje dodržiavanie niekoľkých základných bezpečnostných pravidiel ako: 
• je zakázané používanie teplovzdušného generátora deťmi a neskúsenými 

osobami bez dozoru 
• je zakázané dotýkať sa zariadenia bosými nohami a vlhkými alebo mokrými 

časťami tela 
• je zakázané akékoľvek čistenie zariadenia, pokiaľ nebude odpojené od elektrickej 

siete, nastavením hlavného vypínača do polohy VYPNUTÉ 
• je zakázané upravovať bezpečnostné a regulačné prvky bez oprávnenia 

a pokynov výrobcu 
• je zakázané vyťahovať, odpojovať a krútiť elektrické káble vychádzajúce zo 

zariadenia a to aj v prípade, keď je zariadenie vypnuté zo siete 
• je zakázané otvárať dvierka inšpekčných otvorov vo vnútri zariadenia, pokiaľ 

nebude hlavný vypínač nastavený do polohy VYPNUTÉ 
• je zakázané odhadzovať, odkladať alebo ponechávať v dosahu detí obalový 

materiál (kartóny, svorky, plastové vrecia a pod.), ktoré by mohly byť zdrojom 
nebezpečia 

• je zakázané inštalovať zariadenie v priestoroch s agresívnym prostredím 
• je zakázané inštalovať zariadenie do blízkosti horľavých materiálov 
• je zakázané odkladať akékoľvek predmety na zariadenie. 
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POPIS ZARIADENIA 

 
 
Zariadenie TECNOCLIMA série CIKKI funguje na plyn a používa sa pre: 
• chov zvierat 
• pestovanie húb 
• sklenníky 
• ako núdzové zariadenie 
 
 
Jeho základné súčasti sú:  
• plynový ventil so zabudovaným filtrom a regulátorom tlaku 
• vstrekovanie 
• odstredivý elektroventilátor s vysokým výkonom umiestnený pri horáku 
• bezpečnostný prietokomer 
• dvojitý bezpečnostný termostat 
• elektrické zapaľovanie 
• elektrické ovládacie, kontrolné a bezpečnostné zariadenie 
 
 
Zariadenie bolo vyvinuté aj pre vonkajšiu inštaláciu a použité materiály vyhovujú 
týmto požiadavkám. 
 
Teplovzdušný generátor CIKKI je kolaudovaný a ciachovaný u výrobcu za použitia 
plynu metán G20 a preskúšaný na kontrolnom systéme vo výrobe, ktorý má certifikát 
UNI EN ISO 9002. 
 
Zariadenie bolo vyvinuté aj pre vonkajšie inštalácie a použité materiály uspokojujú 
tieto požiadavky. 
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IDENTIFIKÁCIA 
 
Zariadenie TECNOCLIMA série CIKKI je identifikované technickým štítkom, ktorý 
obsahuje základné technicko – funkčné údaje. 

 

 
GENERÁTOR TEPLÉHO VZDUCHU 

Model  
Výrobné číslo  

Zem určenia  Kód PIN  
Kategória  Kód  
Typ  Rok  
Nominálny výkon  
Objem vzduchu (15°C)  
Elektrické pripojenie  
Elektrická absorbcia  
Elektrický príkon  
Elektrické krytie  
Typ paliva G 20 G 30 G31 
Tlak plynu    
Tlak na tryske    
Tryska ∅    
Spotreba    

Zariadenie je nastavené na zemný plyn G20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visle dell’industria 19,38057 Pergine Vals (TM) 

S.p.A. 
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ŠTRUKTÚRA 
 
Teplovzdušný generátor mod. CIKKI 70  sa skladá z:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda:  
1. Multiplynový horák       9. Bezpečnostný termostat s ručným zapnutím 
2. Zapaľovacia elektróda      10. Bezpečnostný termostat - automatický  
3. Ionizačná elektróda       11. Termostat  
4. Tryska        12. Elektrické pripojenie 
5. Plynový elektroventil       13. Kanál výstupu teplého vzduchu 
6. Radiálny ventilátor       14. Vonkajší kryt 
7. Výstup teplého vzduchu      15. Úchyty pre zavesenie 
8. Uchytenie ventilátora 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Popis  Merná jednotka Dáta 
Nominálny tepelný výkon kW 70 
Prietok vzduchu +15°C m3/h 2.000 
Tepelný skok  K 130 
Vzdialenosť dosahu  m 30 
Hladina hluku db(A) 64 
Kategória   II 2H 3+ 
Typ  A2 
Kód PIN   0063AT4082 
Krajina určenia   SK 
Elektrické napájanie   230V 50Hz 
El. výkon motora ventilátora  kW 0.300 
El. absorbcia motora ventilátora   A 3.0 
Kapacita kondenzátora  microF 10 
Počet otáčok ventilátora Rpm 1350 
Stupeň elektrickej ochrany  IP 44 
Pole pôsobnosti °C 0/+40 
Hmotnosť netto  kg 60 
 G20 propán G31 bután G30 
Priemer vstrekovania 8,00mm 4,00mm 4,00 mm 
Tlak plynového napájania  20mbar 37mbar 30mbar 
Tlak plynu vo vstrekovaní 6,0 mbar 35mbar 26mbar 
Spotreba plynu  6,40m3/h(2) 2,50 m3/h 1,50 m3/h 
 
 
(1) údaj meraný pri typickej inštalácii vo vzdialenosti 3m  
(2) Spotreba pri nasledujúcich podmienkach: 1013 mbar, 15°C, PCI 8570 kcal/m3  
(3) Spotreba pri nasledujúcich podmienkach: 1013 mbar, 15°C, PCI 22360 kcal/m3  
(4) Spotreba pri nasledujúcich podmienkach: 1013 mbar, 15°C, PCI 29330 kcal/m3 
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ELEKTRICKÝ ROZVÁDZAČ 
 
Teplovzdušný generátor CIKKI je vybavený elektrickým rozvádzačom, ktorý obsahuje 
nasledovné komponenty: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 
1. Kovová skriňa     
2. Vstupy pre káble  
3. Elektronické ovládacie a kontrolné zariadenie 
4. Svorkovnica pre zapojenie 
5. Svetelné tlačidlo na odblokovanie zariadenia 
6. Relé výkonu ovládania odstredivého ventilátora 
7. Bezpečnostný termostat 
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ELEKTRICKÝ ROZVOD 
 
Vnútorný elektrický rozvod teplovzdušného generátora CIKKI je prevedený podľa 
nasledujúcej schémy: 
Napájanie 230V - 50Hz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC   Svorkovnica pre zapojenie 
F  Poistka (6.3 A)  
PLS   Svetelné tlačidlo pre odblokovanie zariadenia 
LM  Bezpečnostný termostat automatického a ručného zapojenia 
PR  Ovládacia elektronická aparatúra 
TR  Bezpečnostný termostat 
FL  Bezpečnostný prietokomer 
EV   Plynový elektroventil  
EI   Ionizačná elektróda  
EA   Zapaľovacia elektróda  
IGN   Transformátor zapaľovania  
MV   Odstredivý elektroventilátor  
ST*  Mikrospínač prípadnej protipožiarnej bariéry  
TA*  Priestorový termostat  
* Označené časti nie sú súčasťou dodávky a sú montované na náklady 
zákazníka. 
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UVEDENIE DO PREVÁDZKY 
 
Po prvom uvedení zariadenia CIKKI do prevádzky technickým servisom 
TECNOCLIMA bude toto zariadenie funkčne nastavené a nebude treba ďalších 
úprav. 
Užívateľ bude ďalej vykonávať len operácie zapínania ak následuje: 
 
 

ZAPNUTIE 
 
• skontrolovať, či sú kohúty prívodu pynu v pozícii OTVORENÝ 
• skontrolovať, či je hlavný vypínač v pozícii ZAPNUTÉ 
• odstránime prípadné blokovanie (elektronické kontrolné a ovládacie zariadenie) 
• nastavíme požadovanú teplotu na priestorovom termostate 
• od tejto chvíle je funkcia zariadenia úplne automatická a zapínanie a vypínanie 

bude prebiehať podľa požiadavky na teplotu podľa priestorového termostatu  
 
 
 

VYPNUTIE NA KRÁTKU DOBU  
 

• na priestorovom termostate nastavíme PROTIMRAZOVÚ teplotu a vypínač 
nastavíme na pozíciu VYPNUTÉ 

• v tejto chvíli dôjde k okamžitému vypnutiu zariadenia  
 
 

VYPNUTIE NA DLHÚ DOBU 
 

•  na priestorovom termostate nastavíme PROTIMRAZOVÚ teplotu a vypínač 
nastavíme na pozíciu VYPNUTÉ 

• v tejto chvíli dôjde k okamžitému vypnutiu zariadenia 
• uzavreme kohúty prívodu plynu 
• nastavíme hlavný vypínač do polohy VYPNUTÉ 
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ČISTENIE 
 

Jedinou nutnou operáciou čistenia zo strany užívateľa je len čistenie vonkajších 
ochranných panelov, ktoré prevádzame pomocou mäkkej látky a mydlovej vody. 
V prípade odolných škvŕn použijeme roztok 50% vody a denaturovaného liehu, 
prípadne iný špecifický prípravok. Po očistení povrch starostlivo vysušíme. 
• Nepoužívať huby s abrazívnym povrchom alebo práškové čistiace prípravky. 
• Je zakázané akékoľvek čistenie, pokiaľ nebude prístroj odpojený od plynového 

a elektrického rozvodu. 
 

ÚDRŽBA 
 

Periodická údržba je nutná, aby zariadenie pracovalo po dlhú dobu spoľahlivo pri 
rovnakom výkone. Údržba môže byť vykonávaná  v šesťmesačných intervaloch pre 
niektoré operácie a pre niektoré operácie raz za rok prostredníctvom technického 
servisu TECNOCLIMA, ktorý je technicky vybavený a má k dispozícii, pokiaľ je to 
potrebné, originálne náhradné diely. 
 
Predajca:    Inštalatér:    Technický servis: 
meno, ulica, tel.   meno, ulica,tel.    meno, ulica, tel. 
 
Vykonaný zásah: 
 
Dátum: 

DODÁVKA VÝROBKU 
 
Teplovzdušný generátor CIKKI je dodávaný vrátane: 
• návodu na použitie 
• záručného listu 
 
ktoré sú vložené v plastovom obale vo vnútornom priestore generátora. Návod na 
použitie je neoddeliteľnou súčasťou zariadenia a preto doporučujeme jeho starostlivé 
uschovanie. 
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MANIPULÁCIA 
 
Manipulácia musí byť vykonávaná náležito vybaveným personálom za pomoci 
vhodného zariadenia, ktoré zodpovedá hmotnosti generátora. Manipulácia (s obalom 
alebo bez obalu) je vykonávaná tak, že ako podperný bod použijeme len spodnú časť 
zariadenia. 
 
• Je zakázané pohybovať sa pod zariadením počas jeho presunu. 
• Je zakázané pohybovať zariadením v inej než vertikálnej polohe. 
 
 

ROZMERY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UMIESTNENIE 

 

Umiestnenie teplovzdušného genrátora CIKKI musí byť určené podľa rozhodnutia 
projektanta alebo inej kompetentnej osoby a musí brať ohľad tak na technické 
požiadavky, ako aj na prípadné miestne predpisy, ktoré vyžadujú špecifické 
povolenia (napr. protipožiarne predpisy, architektonické požiadavky, požiadavky 
týkajúce sa znečisťovania prostredia a pod.). Doporučujeme preto, skôr než bude 
zariadenie inštalované, získať potrebné povolenia. Generátor môže byť inštalovaný, 
podľa potreby buď vonku, alebo vo vnútri vykurovaného priestoru. Je potrebné 
dodržať tieto minimálne požiadavky: 
• Prípadné plynové bomby musia byť umiestnené v súlade s predpismi 
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• V priestore, kde je generátor používaný, je potrebné zaistiť trvalé vetranie. Je 
nutný otvor smerom von o veľkosti 6,5 cm2 na každých 0,3 kW. Otvory budú 
rozmiestnené v hornej a dolnej časti miestnosti. 

• Neprekračujte limit 0,07 kW na každý m3, ak berieme do úvahy prázdnu 
miestnosť. 

• Umiestnenie musí zaistiť ľahký prístup k zariadeniu pre všetky normálne operácie 
údržby a kontroly. 

 
 
• Je zakázané inštalovať zariadenie v blízkosti horľavých materiálov. 
• Je zakázané skladovať akýkoľvek materiál vo vzdialenosti menšej ako 1m od 

zariadenia. 
• Je zakázané zmenšovať vstupné a výstupné sekcie zariadenia. 
• Je zakázané inštalovať zariadenie v priestoroch s agresívnym prostredím. 
• Je zakázané inštalovať zariadenie v rohoch, kde sa zvyčajne usadzuje prach 

alebo lístie, šo by mohlo mať za následok upchanie priechodu vzduchu.  
 

REŠPEKTOVANÝ PRIESTOR 
 
Teplovzdušný generátor CIKKI musí rešpektovať priestorové požiadavky tak, ako je 
uvedené na nákrese. Uvedené rozmery je potrebné dodržať, aby sa zabránilo 
tvoreniu bariér prúdenia vzduchu a aby bolo možné prevádzať normálne operácie 
čistenia a údržby. 
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INŠTALÁCIA  

 
Schéma príkladu inštalácie v priestore, ktorý má byť vyhrievaný: 
 

 
1. Teplovzdušný generátor  CIKKI  
2. Kanál priechodu teplého vzduchu 
3. Úchyty k zaveseniu  
4. Závesné reťaze 

             (nie sú súčasťou dodávky).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma príkladu vonkajšej inštalácie:  

1. Teplovzdušný generátor CIKKI 
2. Upevňovacia konzola 
3. Kanál priechodu teplého 

vzduchu 
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KANÁL PRIECHODU TEPLÉHO VZDUCHU  
 
S každým zariadením je dodaný kanál pre priechod a difúziu teplého vzduchu. Tento 
komponent, z dôvodu prepravy, je dodávaný rozmontovaný a je potrebné ho zložiť 
podľa následujúcej schémy: 
 
Montáž kanálu je povinná, lebo zabraňuje náhodnému kontaktu s vrtuľou ventilátora. 
 

1. Príruba 
2. Pravý element  
3. Ľavý element  
4. Horizontálna klapka  
5. Vertikálna klapka  
6. Pružina spojky  
7. Samorezné skrutky 4,2 x 9,5 
8. Samorezné skrutky 4,8 x 16  

 
 
Reguláciou horizontálnych a vertikálnych klapiek docielime nasmerovanie prúdu 
teplého vzduchu podľa špecifických požiadaviek.  
 
 
Konštrukčný tvar umožňuje tam, kde je to potrebné, zkrátenie kanálu. 

1. Príruba  
2. Oddelená časť kanála 
3. Zostávajúca časť, ktorú 

pripevníme k prírube.  
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PRIPOJENIE NA PLYN 
 
Teplovzdušný generátor CIKKI je dodávaný, kolaudovaný a nastavený na plyn metán 
(G20) a v príslušenstve je dodávaná sada na prestavbu na bután (G30) a propán 
(G31). 
Pripojenie plynu musí byť prevedené výhradne KOMPETENTNÝM A VYŠKOLENÝM 
PERSONÁLOM. 
 
Skôr, ako začnete s pripojovaním, je potrebné skontrolovať: 
• vhodnosť plynu, ktorý je v rozvode 
• správnu dimenziu siete tak, aby bol zabezpečený riadny priechod a tlak pynu 

podľa tabuľky TECHNICKÉ ÚDAJE  
 
Tabuľka tlaku plynu: 
 
Typ plynu  Napájací tlak (mbar) 
Metán H (G20) 20 
Propán (G31) 37 
Bután (G30)  30 
 
 
Zapojenie sa prevádza pomocou spoja zo závitom ½“ podľa následujúcej schémy. 
Dbáme, aby rúrky boli vhodne podopreté tak, aby svojou hmotnosťou nepôsobili na 
prevádzku zariadenia. 
Poznámky k zapojeniu na skvapalnený plyn (propán G31, bután G30): 
Pri použití propánu alebo butánu doporučujeme umiestniť prvú redukciu tlaku do 
blízkosti plynovej nádrže tak, aby sa tlak znížil na 1,5 bar. Druhá redukcia bude 
v blízkosti zariadenia, ale zvonku stavby. Tu sa tlak zníži  1,5 bar na 40 mbar. Tretia 
redukcia (viď poz. 2)bude inštalovaná v blízkosti zariadenia a zaistí správny prívodný 
tlak podľa tabuľky. 
Pre zvýšené prietoky paliva doporučujeme konzultovať s dodávateľom zariadenia 
a zistiť, či nie je potrebné namontovať odparovač. 
Aby sme sa vyhli problémom, ktoré vzniknú pred vyprázdnením nádrže (zníženie 
tlaku), doporučujeme montáž presostatu MINIMA, ktorý zariadenie vypne v prípade, 
že tlak nie je dostatočný. 
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1. Spoj zo závitom ½" samica - na zariadení  
2. Stabilizátor/reduktor tlaku - 

potrebný k zaisteniu správneho tlaku prívodu plynu  
3. Plynový filter - 

bráni usadzovaniu prípadných nečistôt, ktoré sú v rozvode. Je možná jeho 
jednoduchá inšpekcia a údržba.  

4. Ručný ventil - 
uzatvára prívod plynu počas všetkých operácií údržby a aj v čase, keď nie je 
generátor používaný.  

5. Prívod plynu  



 20

PRESTAVBA NA INÝ DRUH PLYNU 
 
Teplovzdušný generátor CIKKI je dodávaný, nastavený na funkciu s metánom (G20) 
za podmienok, ktoré sú uvedené v tabuľke: 
 
Tabuľka regulácie metánu (G20) 

Priemer trysky Tlak plynu v tryske Tlak napájacieho plynu 
(mm) (mbar) (mbar) 

8 6 20 
 
 
Do vnútra zariadenia je vložená sada pre prestavbu na iný druh plynu. Pre prestavbu 
na kvapalný plyn (propán a bután) je potrebné vymeniť trysky a zmeniť tlak na 
horáku. Prestavíme jednotku regulácie plynového elektroventilu, ako je uvedené v 
tabuľke: 
 
Tabuľka regulácie propánu (G31) 

Priemer trysky Tlak plynu v tryske Tlak napájacieho plynu 
(mm) (mbar) (mbar) 

4 35 37 
 
 
 
Tabuľka reguláce propánu (G31) 

Priemer trysky Tlak plynu v tryske Tlak napájacieho plynu 
(mm) (mbar) (mbar) 

4 26 30 
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VÝMENA TRYSKY 
 
Pri výmene trysky postupujte následovne:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Odpojíme zariadenie od všetkých prívodov (elektrina a palivo) 
• Odpojíme konektory (1) zo zapaľovacích a ionizačných elektród 
• Uvoľníme skrutky (2) a(3) a horák vymontujeme 
• Vyberieme trysku (4) 
• Namontujeme novú trysku s tesnením (5) 
• Všetko opäť zmontujeme v opačnom poradí. Nalepíme samolepiaci štítok, ktorý je 

súčasťou dodávky, s údajmi o plyne. 
 
 
POZOR !  
Po každej zmene trysky je potrebné skontrolovať tesnosť. 
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REGULÁCIA ELEKTROVENTILU 
 
Regulácia tlaku plynu ( metán)  
• Odstránime kovovú zátku (1)  
• Otáčame regulačnou skrutkou 
 

Tlak nad regulátorom tlaku 
 
 

Tlak pod regulátorom tlaku 
 
 
Vyradenie redukcie tlaku ( propán a bután)  
• Odstránime kovovú zátku (1)  
• Vyskrutkujeme plastovú bielu skrutku (3)  
• Namontujeme vyraďovač (2)  
 
 

ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE 
 
Teplovzdušný generátor CIKKI je už s prevedeným vnútorným elektrickým 
zapojením. Zapojenia, ktoré musí vykonať inštalatér sú nasledujúce: 
• Hlavný elektrický prívod 
• Zapojenie na priestorový termostat 
• Zapojenie na prípadnú protipožiarnu bariéru 
• Zapojenie prípadného diaľkového ovládača RESET 
 
TABUĽKA ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ  

Napätie 
napájania 

Max.  
príkon 

Max. 
absorbcia 

Poistky Káble 
vedenia 

Káble 
uzemnenia 

 (kW) (A) (A)  (mm2) (mm2) 
230V 50Hz 0,650 3 6,3 1,5 1,5 

 
Priemer prívodných káblov zaisťuje pokles napätia menší než 5% v dĺžke 30m.  
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VSTUPY ELEKTRICKÝCH KÁBLOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Teplovzdušný generátor CIKKI  
2. Elektrický kábel  
3. Otvor vstupu elektrických káblov (na obidvoch stranách)  
4. Gumová priechodka 
 
 

 
• Je zakázané zapájať káble do generátora iným spôsobom, ako je uvedené v 

návode.  
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VNÚTORNÉ ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE 
 

Realizácia zapojenia hlavného el. prívodu, priestorového termostatu, protipožiarnej 
bariéry a prípadné diaľkové vypínanie: 
 
• Otvoríme dvierka oproti horáku 
• Odkryjeme veko elektrického rozvádzača 
• Prevlečieme káble priechodkami 
• Prevedieme zapojenie podľa obr. 
• Po dokončení zapojenia, káble uchytíme príslušnými príchytkami a zmontujeme 

rozvádzač 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC - Svorkovnica      RST* - Sveteľné diaľkové odblokovanie  
TA - Priestorový termostat    ST*- Mikrospínač protopožiarnej bariéry 
IMT- Bipolárny magnetotermický vypínač              
 
• Označené prvky je potrebné umiestniť zvonku zariadenia a sú na náklady 

zákazníka. 
  
 
Je potrebné previesť účinné zapojenie uzemnenia. Výrobca nenesie zodpovednosť 
za prípadné škody, vzniknuté nesprávnym uzemnením.  
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• Pre priemer káblov viď tabuľku ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI 
• Ponechajte kábel uzemnenia dlhší, ako sú prívodné káble tak, aby sa pri 

náhodnom trhnutí odpojil ako posledný 
• Rešpektujte polaritu FÁZY - NULÁK  
 
POZOR !  
Vadné elektrické zapojenie môže spôsobiť neodstrániteľné závady na elektrickom 
ovládacom a kontrolnom zariadení. 
 
 
Je zakázané používať na uzemnenie vodovodné rúrky!  
 
 
 
PRVÉ UVEDENIE DO PREVÁDZKY 
 
Prvé uvedenie do prevádzky musí byť vykonané technickým servisom 
TECNOCLIMA, ktorý po dokončení práce potvrdí záručný list. 
Po dokončení všetkých operácií inštalácie, skôr ako teplovzdušný generátor 
zapneme, je potrebné skontrolovať:  
 
• že boli dodržané všetky bezpečnostné opatrenia 
• že generátor je riadne upevnený ku štruktúre stavby 
• že okolo zariadenia bol dodržaný voľný priestor 
• že bolo riadne prevedené plynové potrubie 
• že bolo odvzdušnené plynové potrubie 
• že sú otvorené všetky kohúty 
• že bolo správne prevedené elektrické zapojenie 
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PRVÉ ZAPÁLENIE  
 
Pred prvým zapálením postupujeme nasledujúcim spôsobom: 
 
• vyberieme skrutku zásuvky tlaku nad redukciou tlaku plynového elektroventila 

a nasadíme manometer so stupnicou 0/50 mbar 
• otvoríme plynový kohút 
• pustíme do zariadenia el. prúd 
• uzavrieme kontakt priestorového termostatu 
• odstránime prípadné blokovanie (elektronické zariadenie alebo bezpečnostný 

termostat s ručným zapnutím).  
 
V tomto momente zariadenie prevedie prepláchnutie v čase cca 5 sek., zopne sa 
kontakt prietokomeru a súčasne dôjde k zapaľovaciemu výboju, k otvoreniu 
plynového elektroventila a k zapáleniu plameňa. 
 
Skontrolujeme:  
 
• tlak plynu v tryske pomocou manometra a prípadne zaevidujeme na štítok 
• spotrebu plynu pomocou plynomera 
• teplotu výstupného vzduchu (viď. kapitola TECHNICKÉ ÚDAJE) s toleranciou    

0/-10°C 
• prípadný anomálny zásah bezpečnostných zariadení (prietokomeru, 

bezpečnostného termostatu, tepelnej ochrany motora apod.) 
• plynovú netesnosť 

 
V tomto bode prerušíme funkciu zariadenia, otvorením kontaktu  priestorového 
termostatu, vypneme napätie a uzavrieme prívod plynu. Potom odpojíme manometer, 
upevníme  a riadne dotiahneme skrutku tlakovej zásuvky. Otvoríme plynový kohút 
a na priestorovom termostate nastavíme zvolenú teplotu. GENERÁTOR JE 
PRIPRAVENÝ K ČINNOSTI.  
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PRAVIDEĽNÁ ÚDRŽBA 
 

Pravideľná udržba je nevyhnutná ako z hľadiska funkčného, tak i energetického. Plán 
údržby, ktorý musí technický servis TECNOCLIMA dodržiavať predpokladá tieto 
ročné operácie a kontroly: 
 
• regulácia horáka 
• kontrola účinnosti bezpečnostných prvkov 
• elektrické napätie napájania 
• elektrické spoje 
• čistenie skrine 
• čistenie vnútorných častí  
 
 
 
 
Pri zariadeniach, ktoré pracujú v náročných podmienkych je potrebné kontroly 
časovo upraviť. 
 
 
 
Je zakázané používať kvapaliny na čistenie vnútorných priestorov zariadenia. 
POUŽÍVAJTE VÝLUČNE STLAČENÝ VZDUCH. 
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PRÍPADNÉ ANOMÁLIE A ICH ODSTRÁNENIE 

Žiadna známka funkcie Chýba napätie 

Skontrolovať hlavný vypínač 
Skontrolovať vedenie 
Skontrolovať zapojenie 
Skontrolovať poistky 
Skontrolovať priestorový termostat 
Skontrolovať blok. bezp. termostat  
Skontrolovať tepelnú ochranu motora 

Ventilátor sa zapne, ale 
nezapáli sa horák 

Nie je súhlas poistky 
prietoku vzduchu 

Skontrolovať funkciu prietokomeru 
Skontrolovať kontakty prietokomeru 
Závada elektronického zariadenia 

Nie je signál ionizácie 

Skontrolovať polaritu fáza – nulák 
Skontrolovať uzemnenie 
Skontrolovať ionizačnú elektródu 
Skontrolovať kábel ionizačnej elektródy 
Skontrolovať elektronické zariadenie Horák zapne, ale ihneď sa 

zablokuje (svieti červená 
kontrolka) 

Blokuje z dôvodu chybného 
zapálenia 

Skontrolovať tlak plynu v tryske 
Skontrolovať pozície zapaľ. elektród  
Skontrolovať zapaľ. transformátor  
Skontrolovať odvzdušnenie plynového 
potrubia  

Búchanie pri zapálení Vadné zapálenie 
Skontrolovať tlak v tryske 
Skontrolovať výboj zapaľ. elektród  
Skontrolovať zapaľ. transformátor  

Zásah bezpečnostného 
termostatu Prehrievanie  

Skontrolovať ciachovanie horáka 
Skontrolovať teplotu vstupného vzduchu 
Skontrolovať priechod vzduchu 
Skontrolovať motor ventilátora 
Skontrolovať čistotu vrtule ventilátora 

Zápach plynu Netesnosť Zkontrolovať tesnosť 

 
V prípade závady alebo zlej funkcie nevykonávajte na zariadení žiadny zásah. 
Vypnite el. prúd, zavrite hlavný plynový kohút a obráťte sa na technický servis 
TECNOCLIMA. 
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SERVIS  
 
Inštalácia, uvedenie do prevádzky a údržba teplovzdušných generátorov 
TECNOCLIMA musí byť vykonávaná VYŠKOLENÝM A KOMPETENTNÝM 
PERSONÁLOM. 
Môžete sa obrátiť priamo na technický servis TECNOCLIMA, ktorý Vám oznámi 
najbližšie servisné stredisko. 
 
 
 
Údaje uvedené v tomto návode majú len orientačnú hodnotu. Výrobca, ktorý 
vykonáva nepretržitý vývoj a zlepšovanie výrobkov má právo vykonávať výrobné 
zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. 
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Výrobca: 
 

38057 PERGINE VALSUGANA (TRENTO) – ITALY 
Viale Industria, 19   –   Tel.   ++39 – 531 676 

Fax ++39 – 512 432 
 
 
 
 
 
 
 

Výhradný dovozca, servisný garant: 
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