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! Přečtěte si následující informace instrukce pečlivě za účelem ujistěte se, že je ohřívač
používán správně a nezpůsobuje závadu.

1. Použití:
Univerzální olejový ohřívač HP 145 a HP 145R je vhodný pro vytápění velkých
budov bez centrálního vytápění (obchody, čerpací stanice, průmyslové objekty,
sklady, skladové objekty, sklepní prostory, garáže atd.).
Ohřívač běží na většině olejů minerálního a rostlinného původu, jako jsou
motorové oleje, topný olej, převodové oleje, hydraulické oleje, oleje HBO I, II,
III s maximální kinematickou viskozitou 6,00 mm2 / s teplota 20 ° C a
maximální teplota zapálení nejméně 40 ° C a hustota nad 0,94 g / cm3.
Vzhledem k závazným předpisům v některých zemích se doporučuje, aby byl
motorový olej, topný olej nebo bionafta
použitý.

! Nepoužívat u transformátorových (izolačních) olejů. Mohou obsahovat látky, které mohou
ohřívač poškodit.

2. Podmínky skladování:
Univerzální olejové ohřívače HP 145 a HP 145R by měly být skladovány za následujících 
podmínek:

• teplota -20 - +85°C
• relativní vlhkost 5-85%
• tlak 800-1200hPa
• nezaprášené prostředí √
• prostředí bez chemických nečistot √

3. PROVOZNÍ PODMÍNKY
Olejová kamna je nutno používat v následujících podmínkách: 
• teplota 0 - 30°C
• relativní vlhkost 5-85%
• tlak 800-1200hPa
• stupeň ochrany před vlivem okolního prostředí IP20
• dobré větrání vytápěné místnosti √

4. CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI ŘÍDICÍ JEDNOTKY
▶ možnost regulace výkonu kamen v rozsahu 39 a 55 kW,
▶ ochrana proti přehřátí topeniště,
▶ ochrana proti přelití oleje v topeništi,
▶ automatické uložení nastavení při výpadku elektrického proudu.



5. Bezpečnostní opatření:
Univerzální olejový ohřívač HP 145 / HP 145R je připojen ke střídavému proudu 230V / 50Hz. 
Pojistkový prvek (1A,
250 V) byl instalován v krytu ovládacího panelu. Pojistka by měla být vždy nahrazena 
vypnutým napájením (230V / 50Hz).
Univerzální olejový ohřívač HP 145 / HP 145R je vybaven dvěma bimetalovými snímači 
zajišťujícími bezpečné a účinné fungování zařízení.
Bimetalový snímač v rekuperátoru spouští reakci ve formě spínacích kontaktů, když teplota v 
hořáku stoupne nad 40 ° C a otevření kontaktů při poklesu teploty pod 35 ° C. V případech, 
jako je přehřátí nebo přetečení oleje, procesor řídí signál z bimetalického snímače a aktivuje 
ventilátorový ventilátor, dokud hořák nezchladne
teplota pod 35 ° C.
Druhý bimetalový snímač je instalován také na rekuperátoru s prahovou teplotou nastavenou na 
90 ° C. Při překročení prahové teploty se spouští kontakty, takže hořák okamžitě přepne do 
režimu přehřátí (viz bod 8 pokynů). Ohřívač je rovněž vybaven snímačem vážení umístěným 
pod přepadovou nádrž (tzv. Přepadovou pojistku). Po naplnění nádrže se ohřívač okamžitě 
přepne do přepadu režimu (viz bod 8 pokynů).
Ovládací panel ohřívače je ve výrobním závodě spojen s dalšími prvky systému (jako jsou 
snímače, čerpadlo a ventilátor) a je to bezpečnostní požadavek, aby během běžného používání 
nebyl žádný
interference s krytou a utěsněnou částí ústředny, stejně jako integritu kabeláže. Jakékoli rušení 
neoprávněné osoby může způsobit úraz elektrickým proudem (230V / 50Hz) a popáleniny.

6. OBSLUHA KAMEN

POZOR! JE ZAKÁZÁNO DOLÉVAT OLEJ DO TOPENIŠTĚ A ROZTÁPĚT KAMNA, JE-
LI KOMORA NEBO MISKA TOPENIŠTĚ JEŠTĚ HORKÁ!!! VŽDY JE NUTNO POČKAT 
AŽ DO ÚPLNÉHO ZCHLADNUTÍ SPALOVACÍ MISKY. PŘI NEDODRŽENÍ TOHOTO 
POKYNU HROZÍ NEKONTROLOVATELNÉ ZAPÁLENÍ OLEJOVÝCH VÝPARŮ A 
POPÁLENÍ!!! 

▶ schéma obr. 1 Spalovací komora
1.Ventilátor horkého vzduchu
2.Napájecí ventilátor
3.Komín
4.Rekuperátoru
5.Kryt spalovací komory
6.Spalovací komora
7.Hořák
8.Napájecí systém
9.Snímač přeplnění
10.Ovládací panel s jednotkou
11.Palivová nádrž
12.Bimontujte bimetalový snímač
13.Termostat STB
14.Pevná miska



7. KONSTRUKCE ŘÍDICÍ JEDNOTKY

obr. 2 Řídicí jednotka
T40 Bimetalový snímač teploty hořáku
T100 Bimetalový bezpečnostní snímač [STB]
OVFL pojistka přetečení
ČERPADLO Čerpadlo [4W / 24VDC]
MW ventilátor (35W [230V AC, 50Hz],výstup 600 m³ / h (HP 115) a 1000 m³ / h (HP 125)
KB klávesnice
LED1 Přehřátí kamen  
LED2 Pojistka před přelitím
LED3 Provoz motoru čerpadla
LED4  zapíná / vypínání kamen 
1 Kontrolní panel

obr. 3 Kontrolní panel 
1. Termostat kamen
2. Termostat STB
3. Pojistka před přelitím spalovací pánve
4. Pumpa
5. Ventilátor M2
6. Ventilátor M1
7. 230V, 50Hz
8. ovládací panel HP 125

7. Instalace
Při instalaci ohřívače je třeba dodržovat všechny místní předpisy včetně předpisů, které se týkají 
vnitrostátními normami.
1. Umístěte ohřívač na rovný povrch z betonu.
2. Vyrovnejte přístroj tak, abyste zkontrolovali, zda je ohřívač správně vyrovnán, umístěte
odpařovací misku do spodní části spalovací komory a nalijte na ni malé množství (cca 250 ml)
nafty. Olej by měl zůstat přesně uprostřed pánve.
3. Namontujte stabilizátor (ventil) na kouřovod, aby se během provozu udržoval konstantní tah v
potrubí.
4. Pro zajištění optimálního tahu namontujte horizontální kouřovzdušnou trubku (ne hliníkovou
komínovou), která je dlouhá nejméně pět metrů.
5. Zkontrolujte těsnost všech spojů, v případě potřeby použijte izolační pásku.
6. Ujistěte se, že odpařovací miska je umístěna ve středu hořáku.
7. Zkontrolujte napájení (220-240V / 50Hz) a připojte ohřívač do elektrické zásuvky. Ani ventilátor
ani čerpadlo by neměly být aktivní, protože hořák nebyl zapnutý a teplo nebylo dosud vyrobeno.
8. Ohřívač by měl být umístěn mimo hořlavé materiály.

! Ventilační ventilátory pracující ve stejné místnosti nebo prostoru jako ohřívač mohou
způsobit poruchy.



Instalace kouřovodu
Aby bylo zajištěno správné spalování, je nutná vhodná instalace kouřovodu.

Při instalaci kouřovodu dodržujte následující doporučení:
Minimální průměr kouře - 150 mm.
Zkontrolujte těsnost spár mezi komínovými prvky.
Minimální výška kouře - 5 m.
Vnitřní část kouřovodu by měla být izolována (dvojitá kůže).
Trubka by měla být ve volném vzduchu (špička kouře by měla být nad střechou).
Pokud je to možné, všechny části kouřovodu by měly být ve svislé poloze, mělo by se zabránit 
vodorovnému polohování a ohýbání kouřovodu. Je-li však nutné ohýbat kouř (např. Kouřovinou 
ohýbanou na dvě místa při průchodu stěnou nebo oknem), je maximální úhel 45 ° s minimální 
výškou kouřovodu zvýšena na 7m. Minimální průvan kouřovodu 16Pa s
jmenovité teplo.  Zařízení nelze připojit ke spalovacímu systému.

POZOR!
Při instalaci spalovacího systému se doporučuje neumisťovat spirály do vodorovné polohy. 
Aby byl zajištěn volný pohyb plynů, nesmí být úhel kouře větší než 45 °. Vývod kouřovodu 
musí být nad střechou.
Spaliny protékající stropem, stěnami nebo střechou musí být izolovány, aby se zabránilo 
požáru. Doporučuje se používat komín s dvojitým povrchem na místech, kde se 
pravděpodobně dotkne kouřovodu široká veřejnost a na vnější straně budovy, aby se zajistil 
dobrý průvan a zabránilo se kondenzaci. V blízkosti ohřívače by neměly být umístěny žádné 
materiály ani nehořlavé. Musí být zajištěn volný pohyb vzduchu, aby se zajistil správný 
spalovací proces.

Obr. 4: Montáž kouřovodu

8. Funkce
Kontrolní panel
Ovládací panel univerzálního olejového ohřívače HP-145 a HP145R je vybaven dvěma tlačítky, 
knoflíkem a přepínačem umožňujícím uživateli řídit provoz ohřívače a čtyři diody signalizující 
provozní režimy zařízení.
1. Regulace výkonu ohřívače
2. Zapínání ohřívače
3. Vypínání ohřívače
4. Přepínač paliva
5. Signalizace přehřátí ohřívače (termostat STB)
6. Signalizace přeplnění přepadové misky
7. Signalizace práce čerpadla
8. Signalizace provozu ohřívače
9. LED DIODY
Provoz zařízení charakterizují následující stavy:
STOP zařízení je připraveno k zapnutí
ROZEHŘÍVÁNÍ vstupní fáze provozu zařízení
PROVOZ normální provoz zařízení
ZHÁŠENÍ vypínání kamen
PŘEHŘÁTÍ nouzové vypnutí
PŘELITÍ SPALOVACÍ KOMORY nouzové vypnutí



Teplo se vytváří během zhroucení plynu při ohřevu oleje na vysokou teplotu. Při připojení ohřívače 
k elektrické síti je zařízení v pohotovostním režimu (Stop). Teplo se nevyvíjí a ventilátor a čerpadlo 
nefungují. Stisknutím tlačítka Start spustí zelená dioda, aby se rozsvítila a ohřívač vstoupil do 
režimu zahřívání. Jakmile je hořák zahřát na teplotu 40 ° C, spoje termostatu umístěné vedle spojky 
spalovací komory aktivují vstupní potrubí a ventilátory oleje; jsou signalizovány žlutou diodou na 
ovládacím panelu. Na začátku je zapotřebí menší množství oleje po dobu nejméně 30 minut, kdy 
nebyl hořák zahřát a přístroj by měl pracovat na svém prvním převodovém stupni (na displeji se 
zobrazí "-" - žlutá dioda je tlumená). Během této doby čerpadlo přivádí spalovací komoru asi 3,13 
kg / h oleje. Po 30 minutách můžeme přejít na druhý převodový stupeň (na displeji se zobrazí "+" - 
žlutá dioda je jasná), během které se komora dodává s přibližně 4,38 kg / h oleje.
Ohřívač je vypnutý stisknutím tlačítka Stop na ovládacím panelu. Čerpadlo je vypnuto (žlutá a 
zelená dioda na ovládacím panelu zhasnou). Ventilační ventilátory pracují, dokud teplota v komoře 
nedosáhne 35 ° C (Vypnutí). Po poklesu teploty v komoře pod 35 ° C se hořák přepne do režimu 
Stop.
Ohřívač se může automaticky vypnout, pokud je spalovací komora přehřátá nebo v případě 
přetečení.
Signál přehřátí je generován bimetalovým termostatem umístěným v blízkosti ventilátoru. Otevírání 
spojů signalizuje překročení prahové teploty. Řídící systém vypne čerpadlo (indikátor čerpadla, 
žlutá dioda, zhasne) a přehřátí je signalizováno, když se rozsvítí červená dioda na ovládacím 
panelu. Ventilační ventilátor funguje tak dlouho, dokud teplota v systému
komor poklesne pod 35 ° C. Po poklesu teploty v komoře pod 35 ° C se hořák přepne do režimu 
Stop Jakmile je topení v režimu Stop
(a dokonce i po vypnutí a následném zapnutí přístroje) je signál přehřátí zapnutý. To umožňuje 
uživateli zjistit, co způsobilo zastavení ohřívače.
Aby bylo možné resetovat signál přehřátí a obnovit normální funkci přístroje, měli byste počkat, až 
se hořák úplně ochladí (ventilátor se vypne) a stiskněte tlačítko na krytu bimetalového termostatu. 
Potom stiskněte tlačítko Start, což způsobí, že by přehřátá dioda zhasla. Ohřívač může být znovu 
zapnutý.
Signál přetečení je generován mechanickým čidlem umístěným pod přepadovou nádrží. Otevření 
spár signalizuje, že nádrž je přetečení. Současně je čerpadlo vypnuto, indikátor čerpadla zhasne a 
rozsvítí se červená dioda signalizující přepad. Ventilační ventilátor pracuje tak dlouho, dokud 
teplota v komoře nedosáhne 35 ° C. Po poklesu teploty v komoře pod 35 ° C se hořák přepne do 
režimu Stop. Přeplňová nádrž musí být vyprázdněna a pak musí být stisknuto tlačítko Start, což 
způsobí červené přetečení dioda k vypnutí. Ohřívač může být znovu zapnutý.

9. Jak ovládat kamna

POZOR!
Olej se nesmí vložit do hořáku, pokud je komora nebo panva stále horká! Vždy počkejte, až se 
hořák ochladí. Nedodržení výše uvedeného upozornění může způsobit výbuch výparů a 
popáleniny!

Jak ovládat zařízení
Po zapnutí se ohřívač přepne do požadovaných režimů v závislosti na nastavení zvoleném 
uživatelem a informací přenášených čidly připojenými k ovládacímu panelu.
Pokud je to nutné, z nádrže se může nalít voda a nahradit ji použitým olejem.
Zapojte do elektrické zásuvky (230V / 50Hz).
Vytáhněte horní část víka stranou a vytáhněte víko hořáku, vyjměte deflektor (v případě potřeby 
důkladně vyčistěte odpařovací misku a její základnu). Zkontrolujte, zda je odpařovací miska 
ochlaďte a vyčistěte a na něj nalijte přibližně 250 ml ohřevu nebo motorové nafty.



Lehký olej použijte kousek zmačkaného papíru, který je třeba zapálit a vložit do odpařovací pánve. 
Namontujte deflektor, znovu nasuňte víko hořáku, uzavřete horní část pouzdra hořáku. Stiskněte 
tlačítko Start na ovládacím panelu (zelená dioda se rozsvítí) Po cca. Po 10-15 minutách se teplota v 
místnosti, palivové čerpadlo a větrací ventilátory spustí a žlutá dioda čerpadla se rozsvítí současně.

Ohřívač pracuje na nejnižším převodovém stupni s nižším výkonem a může pokračovat v provozu v 
tomto režimu nepřetržitě: 39 kW; 3,13 kg / h - HP 145, HP 145R
Druhý převodový stupeň se zvýšeným výkonem lze aktivovat výběrem "+" na ovládacím panelu: 
55 kW; 4,38 kg / h - HP 145, HP 145R
Každým stisknutím tlačítka Stop a následným stisknutím tlačítka Start během provozu dojde k 
přepnutí do režimu ohřevu hořáku.
Vypnutí Stiskněte tlačítko Stop na ovládacím panelu (žlutá dioda zhasne), čerpadlo zastaví přívod 
paliva do odpařovací nádoby a ventilátor funguje pouze dokud se hořák neochladí.

! Přístroj nesmí být odpojen po dobu ventilace
ventilátory pracují, to lze provést až po ochlazení hořáku. Hořák se automaticky vypne.
Nezapomeňte, že po vypnutí přístroje zůstane litinová nádoba ještě delší (v závislosti na
teplotě v místnosti) a ohřívač nemůže být znovu zapnutý, dokud se chladí
úplně dolů.

Údržba
Hořák vyžaduje různé údržbové práce. Následující doporučení výrobce týkající se údržby zajistí 
bezporuchovou a bezpečnou funkci zařízení.
Vaporizační nádoba a prvky spalovací komory (válec, prstenec a víko) by měly být denně vyčištěny.
Zkontrolujte, zda je potrubí pro přetok oleje neomezené (tato trubka je umístěna ve spodní části 
spalovací komory, přímo nad přepadovou nádrží) a v případě potřeby vyčistěte.
Vyčistěte nádržku hořáku umístěnou uvnitř spalovací komory alespoň jednou týdně (odpařovací 
miska, deflektor a
víčko). Zkontrolujte, zda nejsou vzduchové přívody v dolní a horní části spalovací komory 
nezablokovány.
Jednou týdně vyčistěte vedení podávání oleje. Maximální doba provozu bez čištění oleje pro 
přívodní potrubí do odpařovací pánve je přibližně 7-14 hodin (v závislosti na typu oleje 
používaného k ohřevu).
Vyčistěte filtr palivové nádrže a olejového čerpadla během topné sezóny.
Pokud se ohřívač nepoužívá delší dobu, musí být spalovací komora a nádrž důkladně vyčištěny a 
poté pokryty tenkou vrstvou oleje, aby nedošlo ke korozi.

10. Závady a jejich opravné prostředky
V případě poruchy zařízení může následující seznam pomoci identifikovat jeho příčinu a nápravu. 
Obecně by to mělo být snadné opravit. Následující jsou nejběžnější problémy. Čísla představují
možné příčiny. Pořadí číslic naznačuje gradaci pravděpodobné příčiny selhání.

POZOR!
Předtím, než začnete problém vyřešit, odpojte zařízení.

PŘÍČINA PORUCHY PŘÍČINY

Čerpadlo se nespouští a kontrolka provozu čerpadla se nerozsvítí 6 - 3 - 7 

Plamen zhasne a čerpadlo stále pracuje 2 - 5 - 9 - 10 - 12

Spalovací komora hučí 10 - 11 - 12

Ve spalovací komoře a v komíně se objevují saze 8 - 9- 10- 11- 12

Na spalovací misce zůstává nespálený oej nebo příliš mnoho motorové nafty při spouštění 8 - 9 - 11 - 12



Nr PŘÍČÍNA ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ

1 Žádné elektrické napájení Zkontrolujte, zda je zařízení správně zapojeno, a zkontrolujte pojistku.

2 Voda nebo usazeniny v nádrži. Vyčistit nádrž a filtr 

3 Motor čerpadla se nezapíná Zkontrolujte STB a ochranu proti přelití 

4 Motor a čerpadlo nefungují Palivo je příliš husté nebo příliš studené. Zřeďte jej motorovou naftu.

Zkontrolujte termostat kontroly provozu čerpadla a v případě jej 
vyměňte. 

Zkontrolujte motor, zda není čerpadlo špinavé uvnitř.

Zkontrolujte pojistku STB a ochranu proti přelití.

5 Přívod paliva je ucpaný, oleje se vrací do nádrže 
zpětným vedením 

Vyčistěte přívod paliva, v případě potřeby jej vyměňte 

6 Termostat kontroly provozu čerpadla nedosáhl 
požadované teploty.

Počkejte, až kamna vychladnou a zapněte je znovu.

Vyměňte termostat.

7 Ochrana proti přelití je plná Vyčistěte 

8 Bezpečnostní termostat (STB) nefunguje správně 
nebo nefunguje vůbec

Resetujte termostat nebo jej vyměňte

9 Nedostatečný přívod vzduchu ke spalování Vyčistěte otvory spalovací komory.  Zkontrolujte správnou funkci 
ventilátoru. 

10 Nepravidelný tah Zkontrolujte, zda je komínová roura nainstalována podle pokynů v 
bodu “Montáž komínového vedení”

Zkontrolujte těsnost komínového systému. V případě potřeby jej 
vyčistěte.

11 Komínový tah je příliš silný nebo příliš proměnlivý Nasaďte stabilizátor tahu a nastavte ho na min. 2 mm W.C. (16 Pa).

12 Komínový tah je příliš slabý Zkontrolujte všechny spoje, Snižte počet zahnutí.

Prodlužte komín,Izolujte venkovní úsek komínové roury. Přečtěte si 
všechny iinformace o komínovém vedenív návodu

HP 145/HP145 R

Minimální výkon topení kW 39

Maximální výkon topení kW 55

Minimální spotřeba oleje kg/h 3,13

Maximální spotřeba oleje kg/h 4,38

Ohřev proudění vzduchu m3 5500

Zdroj napájení V/Hz 230/50

Přívod energie A 4

Průměr spalin mm 150

Šířka cm 61

Výška cm 168

Délka cm 123

Váha kg 110
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