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Tato příručka je určena pro instalatéry a firmy spouštějící kotle z řady Biopel 
line. Dodržujte postup v tomto návodě tak, abyste měli jistotu, že je kotel 
správně zapojen, nastaven a spuštěn. Následováním pokynů v tomto návodu 
zajistíte správnou funkci kotle a díky tomu i spokojenost vašeho zákazníka.  
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1 PROCES INSTALACE 

Níže jsou uvedeny nejdůležitější kroky pro instalaci a spuštění kotle. Měli byste splnit všechny 
požadavky a kroky uvedené  v jednotlivých kapitolách. Doporučujeme tedy číst návod krok po 
kroku, tak jak je sepsán, od instalace kotle po vyplnění záručního listu.  

Každopádně můžete přeskočit odstavce, které se netýkají vaší konkrétní instalace. I tak 
doporučujeme přečíst celý manuál, abyste měli souhrný přehled o možnostech instalace kotle. 
Díky tomu se naučíte mnoho užitečných věcí, které můžete využít u dalších instalací, což je vždy 
dobrá věc .  
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2 INSTALACE KOTLE 

Řada Biopel kotlů se skládá ze 3 typů. Dle toho jaký z typů kotle právě instalujete, postupujte dle 
návodu instalace níže. Tato kapitola vám pomůže pochopit to, co je nutné zajistit při instalaci 
kotle a jeho příslušenství.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo vedle jména kotle souhlasí s maximálním výkonem kotle naměřeným ve státní zkušebně. 
To znamená, že daný kotel dosáhl danných arametrů a třídy při dosažení zmíněného 
maximálního výkonu. Prakticky to znamená, že např. Biopel 20 má maximální výkon 20kW a tak 
dále. Pokud chcete znát přesné hodnoty získané z měření, pak navštivte náš technický web na 
stránkách OPOP. Více o technickém webu v kapitole 16 tohoto návodu.  

Pokud srovnáme Biopel s našimi předchozími výrobky jako Blackstar, skušený instalatér uvidí 
ihned rozdíl ve velikostech kotle a hořáku. Větší rozměry byly při vývoji zvoleny právě pro 
docílení požadovaného výkonu v danné třídě. Toto nebylo jednoduché, ale podařilo se nám to 
díky dlouhodobému testování v OPOP a zkušebních ústavech v Ostravě, Žilině a Piešťanech.  

Níže můžete začít s instalací kotle tím, že si přečtete to, co vše kotel obsahuje. Přejděte na 
podkapitolu dle typu vašeho kotle.  

 

 

 

 

 

 

Biopel 10    Biopel 60                Biopel 100 

Biopel 15    Biopel 80                Biopel 150 

Biopel 20                          Biopel 200 

Biopel 30 

Biopel 40 

Biopel 40 



Biopel line – Biopel instalační manuál 7 

 

2.1 Balení 

Co najdete ve standardním balení kotle. Seznam dílů obsahuje: 

 Biopel kotel 

o 2 pcs Čistící nářadí 

 

o Kartáč 

 

o Čistící uzávěra 

 

o Turbulátory 

   

o Příruba hořáku 30 kW (pouze pro Biopel 30) 

 

o Příruba 20 kW (pouze pro Biopel 20) 

 

o Těsnění hořáku (pouze Biopel 20/30) 
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o Napouštěcí ventil 

  

o 4 ks hadice (pouze pro Biopel 100 nebo vyšší) 

 

 

 

 

o 4 ks ventily hadic (pouze pro Biopel 100 nebo vyšší) 

 

 

 

o 1 ks ventil čištění výměníku (pouze pro Biopel 100 nebo vyšší) 

 

 

 

 

o Spojovací materiál 

 

 

 Kompaktní zásobník nebo externí zásobník 
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 Biopel hořák 

o Trubka hořáku 

 

o PVC hasice 

 

o Řídící jednotka v8 

 

 

 

 

o Externí patice 

 

 

 

o Kryt hořáku 

 

o Modul ventilu ST-431N 

 

 

 

 

o Kompresorový kit (pouze pro Biopel hořák 80 a vyšší) 

    

o Spojovací materiál 
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 Externí podavač 2 nebo 3m (pouze v kombinaci s externím zásobníkem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Biopel 10 – 40 

 Odstraňte dřevěné latění a papírový obal z kotle.  

 

 Odstraňte taktéž průhlednou stahovací fólii. Na každém balení kotle naleznete list , který 
ukazuje jednotlivé kroky při výrobě kotle včetně zodpovědných osob za kvalitu výrobku.  

 

 Odstraňte čistící nářadí ze spalovací komory.  

 

 

 



Biopel line – Biopel instalační manuál 11 

 

 Vyjměte popelník včetně příslušenství v něm uloženém.  

 

 Sundejte kotel z dřevěné palety a přesuňte jej na místo.  

 Připojte vývody pro vstupní a výstupní vodu na systém.  

o Vývod výstupní vody kotle je v horní části zadní stěny kotle, nad kouřovodem.  

 

o Vývod vstupní vody je umístěn ve spodní části zadní stěny kotle, pod kouřovodem.  

 

 Připojte kouřovod na vyústění v zadní stěně kotle.  

 

 Připojte napouštěcí ventil, který se nachází ve spodní části zadní stěny kotle.  
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 Napusťe kotel. Kontrolujte tlak v systému tak aby nebyl překročen maximální dopuručený 
tlak dle návodu k použití a dle údaje uvedeném na výrobním štítku na zadní straně kotle.  

 

 Zkontrolujte těsnost všech spojů. Pokud z nějakého spoje eče voda, je nutné spoj znovu 
přetěsnit.  

 Vyjměte zbylé příslušenství z popelníku a vložte popelník zpět do kotle.  

 

 Otevřete čistící dvířka a vyjměte turbulátory z kotle.  

 

 Zkontrolujte správnou pozici Čistící uzávěry na spodní části výměníku kotle s použitím 
Čistícího nářadí. Čistící uzávěra by měla zakrýt otvor ve dně výměníku a měla by jít 
jednoduče vyjmout pomocí háčku na čistícím nážadí.  
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 Umístěte turbulátory zpět na tyč. Turbulátory musí dosedat do drážek na tyči. Zavřete 
čistící dvířka.  

 

 Otevřete dvířka spalovací komory a zkontrolujte pozici krycí uzávěry. Učelem je ochránít 
dvířka před ohněm při provozu kotle.  

 

 Zvolte, z které strany bude umístěn hořák (levá nebo pravá). Poté odejměte kryt otvoru 
hořáku na zvolené straně.  

 

 

2.3 Biopel 60 – 80 

 Odstraňte dřevěné latění a papírový obal kotle.  

 Odstraňte stahovací pásku 

 Odstraňte čistící nářadí ze spalovací komory.  

 Vyjměte popelník se všemi příslušenstvími v něm uloženým. Mějte na paměti, že Biopel 
80 má dva popelníky uložené za sebou.  

 

 Sundejte kotel z palety a přesuňte jej na místo.  
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 Připojte vývody z kotle do otopného systému.  

o Vývody výstupní vody z kotle jsou 2, a jsou umístěny v horní části zadní stěny kotle. 
Můžete zapojit oba, nebo jeden a druhý zaslepit zádkou.  

o Vývody vstupní vody do kotle jsou také 2, a jsou umístěny ve spodní části zadní 
stěny kotle. Můžete zapojit oba, nebo jeden a druhý zaslepit.  

o V horní části bočních stěn kotle se nalézají další vývody pro havarijní termostat a 
další dodatečná příslušenství. Standardně se do nich nic nezapojuje a může te jej 
tedy zaslepit zádkou. 

 Připojte kouřovod na vývod v zadní části kotle.  

 Připojte vypouštěcí ventil na vývod ve spodní části zadní stěny kotle.  

 Naplňte kotel vodou. Dbejte důraz, aby tlak nepřekročil hodnoty stanovené v návodu 
k použití a uvedené na výrobním štítku na zadní stěně kotle.  

 Zkontrolujte těsnost spojů. Pokud z některého ze spojů teče voda, pak je nutné znovu spoj 
přetěsnit.  

 Odstraňte všechna příslušenství z popelníku a vlošte popelník zpět do kotle. Biopel 80 má 
2 popelníky.  

 Otevřete čistící dvířka a zkontrolujte pozici turbulátorů. Měly by viset na přepážkách kotle.  

 Zkontrolujte také klapku výměníku, která by se měla nacházet mezi zadní stěnou kotle a 
poslední přepážkou výměníku. Pokud naní na místě, pak pravděpodobně spadla na dno 
kotle během manipulace.  

 

 Zvolte, z které strany budete zapojovat hořák (pravá nebo levá) a odstraňte z patřičné 
strany záslepku v otvoru pro hořák.  
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2.4 Biopel 100 – 200 

 Odstraňte papírový obal a stahovací pásku z kotle.  

 Odstraňte čistící nářadí a veškeré další příslušenství ze spalovací komory kotle.  

 Přesuňte kotel na místo.  

 Zapojte vývody do otopného sytému. 

o Vývod pro výstupní vodu z kotle se nachází v horní části kotle a větší průměr než 
vývod pro vodu vstupní.  

 

o Vývod pro vstupní vodu do kotle se také nachází na horní straně kotle a má menší 
průměr než vývod výstupní vody z kotle.  

 

 Připojte kouřovod do vývodu v zadní části kotle.  

 

 Zapojte vypouštěcí ventil, který se nacházá ve spodní části boční stěny kotle.  

 

 Zkontrolujte zapojení hadic a ventilů hadic spojujících kotel a dveře kotle.  
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 Před napuštěním kotle zapojte dva vývody pro teplotní čidla. Jeden vývod je pro CH 
senzor a druhý vývod je pro havarijní senzor. Tyto vývody musejí být tedy osazeny 
jímkami před napuštěním kotle vodou.  

 

 Napustě kotel vodou. Kontrolujte předepsaný tlak v návodu k použití a na štítku 
nalepeném v zadní části kotle.  

 

 Zkontrolujte těsnost spojů. Pokud objevíte netěsnost, pak je nutné tuto netěsnost opravit.  

 Otevřete přední dveře a zkontrolujte, zda-li je v každém z otvorů výměníku umístěn 
turbulátor. Je možné, že vám byly poslány turbulátory separátně. Pak umístěte do 
každého otvoru výměníku turbulátor.  

 

 Otevřete čistící dvířka v zadní části kotle v místě připojení kouřovodu. Uvnitř byste měli 
najít popelník. Zkontrolujte a čistící dvířka opět zavřete.  

 Zavřete ventil čištění výměníku, pokud nepoužíváte kompresorové čištění výměníku. 
V opačném případě postupujte dle návodu pro kompresorové čištění.  

 

 

Dalším krokem je instalace zásobníku pelet. Postupujte dle návodu podle toho, jaký typ 
zásobníku jste s kotlem obdrželi.  
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3 INSTALACE ZÁSOBNÍKU PELET 

Biopel line může mít 2 typy zásobníků na pelety. Instalace zásobníku je odlišná dle konkrétního 
zásobníku.  

 

      

  Kompaktní zásobník     Externí zásobník 

 

3.1 Kompaktní zásobník 

Kompaktní zásobník je již složen ve výrobě OPOP. Proto je nutné jej pouze umístit na správné 
místo dle návodu níže: 

Kompaktní zásobník může být využit v kombinaci s kotli Biopel 10 – 40. Ostatní velikosti kotlů 
Biopel jsou kompatibilní pouze s externími zásobníky. Samozdřejmě externí zásobník je možné 
použít taktéž pro Biopel 10 – 40.  

 Odstraňte dřevěný obal zásobníku.  

 Odstraňtě stahovací fólii.  

 Sundejte zásobník z dřevěné palety. 

 Přesuňte zásobník na správné místo dle toho, na jaké straně kotle bude připojen hořák.  

 Dle pozice hořáku (pravá nebo levá strana), je nutné umístit podavač kompaktního 
zásobníku na správné místo. Pokud je tedy hořák zleva kotle, pak je nutné přesunout 
podavač do levého otvoru v násypce a naopak. To můžete učinit po demontáži horního 
víka zásobníku, které drží na 4 šroubech umístěných uvnitř zásobníku.  
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3.2 Externí zásobník 

Externí zásobník musí být nainstalován až na místě. Z OPOP se posílá v rozloženém stavu.  

 

- A a B spojte dohromady. Po spojení máte část AB.  

 

- Spojte D s AB částí. Po spojení máte ABD část.  

 

- Spojte část F s ABD částí. Po spojení máte ABDF 
část.  

 

- Spojte části H, G, E a F s dílem ABDF.  

 

- Poté spojte C se zbytkem a máte celé tělo násypky 
hotové.  

 

- Připojte 3 nohy na tělo násypky.  

 

- Hotovo. Násypku umístěte tak, aby do ní bylo možné 
zapojit externí podavač.  

 

 

 

Dalším krokem je instalace hořáku. Postupujte dle návodu níže a připojte hořák do kotle.  
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4 INSTALACE HOŘÁKU 

 

 

 Připojte přírubu hořáku 30 na otvor hořáku v kotli (pouze pokud máte Biopel 30). Použijte 
4 ks šroubů na přichycení příruby k otvoru hořáku. Použijte těsnění hořáku v následujícím 
kroku pro utěsnění místa mezi přírubou a hořákem.  

 

 Připojte přírubu hořáku 20 na otvor hořáku v kotli (pouze pokud máte Biopel 20). Pro tento 
účel použijte 2ks stavěcích šroubů, které jste vyjmuli z popelníku.  

 

 Umístěte 2ks stavěcích štroubů do otvoru v hořáku, pokud jste tak ještě neučinili.  
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 Umístěte hořák do otvoru hořáku na stavěcí šrouby a přitáhněte 2ks stavěcím šrouby. 
Spojení musí být těsné.  

 

 Připojte trubku hořáku na hořák samotný a zajistěte pomocí 2ks šroubů, které najdete 
v balení hořáku.  

  

 Spojte PVC hadici s trubkou hořáku a následně druhý vývod PVC hadice spojíte 
s vývodem na externím podavači. Můžete zkrátit PVC hadici v případě potřeby. Pelety 
musí samovolně spadnout z externího podavače do hořáku bez rizika, že zustanou 
zaklíněny v PVC hadici.  

 

 Umístěte 2ks šroubů pro uchycení krytu hořáku na boční část kotle.  

 Umístěte kryt hořáku na boční stranu kotle. V případě, že používáte kompaktní zásobník 
doporučujeme kotel provozovat bez krytu hořáku.  
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5 INSTALACE EXTERNÍHO PODAVAČE 

 

 

Při použití externího zásobníku můžete zvolit ze 2 velikostí externího podavače. 2 a 3m.  

 

 Vsuňte externí podavač do otvoru ve spodní části externího zásobníku.  

 Spojte horní část externího podavače s externím zásobníkem pomocí řetízku.  

 Připojte PVC hadici na vývod externího podavače.  

 Upravte pozici externího podavače aby scvíral úhel 45° s podlahou.  

 Zkontrlujte pozici PVC hadice tak, aby mohly pelety padat samovolně z externího 
podavače do hořáku.  
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6 INSTALACE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY V8 

Dalším krokem je instalace řídící jednotky a externí patice na kotel nebo externí násypku. Tyto 
díly lze instalovat dvěma způsoby dle používaného typu zásobníku na pelety. Postupujte 
v instalaci dle typu využívaného zásobníku pelet viz. níže.  

 

 

 

 

 

   

 

     S použitím externího zásobníku     S použitím kompaktního zásobníku 

 

6.1 S použitím externího zásobníku pelet 

Pokud používáte externí zásobník pelet, pak je nutné připojit řídící jednotku a externí patici na 
počnístranu kotle, tam kde je umístěn hořák.  

 Vsuňte řídící jednotku v8 do krytu řídící jednotky, který je součástí balení externího 
zásobníku pelet.  

 Připojte kabel z externí patice do řídíc jednotky v8.  

 Připojte držák řídící jednotky na boční stranu kotle, tak kde je umístěn hořák. Držák 
jednotky naleznete také v balení s externím zásobníkem pelet, stejně jako 3ks šroubů pro 
toto uchycení.  

 A připojte celý komplet s řídící jednotkou v8 na držák řídící jednotky.  

 Použijte 2ks šroubu pro uchycení externí patice a anašroubujte je na 
boční část kotle, za hořákem.  

 Zavěste externí patici na tyto dva připravené šrouby.  

 Spojte kabel z externí patice do hořáku.  

 Připojte 2ks teplotních čidel na kotel, dle jeho typu:  

o Dvojitá jímka je umístěna na vývodu výstupní vody z kotle Biopel 10 
– 40.  

o Vývod pro teplotní čidla je umístěn na bočních stranách kotle Biopel 
60 – 80.  

o 2 jímky pro teplotní čidla jsou na kotli Biopel 100 – 200 na jeho 
boční straně.  
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 Zapojte čidlo spalin do kouřovodu. Na kotli samotném není otvor pro připojení tohoto čidla.  

 Zapojte kabel k externímu podavači, který je součástí externí patice.  

 Zapojte napájecí kabel z externí patice.  

 

6.2 S použitím kompaktního zásobníku pelet 

Pokud používáte kompaktní verzi zásobníku pelet, pak celá instalace řídící jednotky v8 a externí 
patice se provádí uvnitř kompaktního zásobníku.  

 

 Otevřete přední dveře kompaktního zásobníku pohybem nahoru.  

 Umístěte řídící jednotku v8 do otvoru v kompaktním zásobníku.  

 Vyjměte krycí plexi sklo z řídící jednotky v8 a přichyťte jednotku 
pomocí 2ks šroubů.  

 Umístěte plexi sklo zpět na řídící jednotku v8.  

 Připojte kabel z externí patice do řídící jednotky v8.  

 Použijte 2ks šroubu a uchyťte externí patici do vnitřní strany násypky, na 
šikmou stěnu vedle hořáku.  

 S pojte kabel z externí patice do hořáku.  

 Připojte teplotní čidla do dvojité jímky na vývodu výstupní vody z kotle. Za 
tímto účelem protáhněte kabely čidel zkrs kompaktní zásobník pelet.  

 Připojte čidlo spalin do kouřovodu. Kabel čidla spalin protáhněte stejným 
způsobem zkrs kompaktní zásobník pelet.  

 Zapojte kabel externího podavače pelet.  

 Zapojte napájecí kabel.  
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7 INSTALACE MODULU VENTILU CS 431N  

Tento modul naleznete v balení hořáku. Součástí je i návod k použití. Každopádně v tomto 
manuálu nenaeznete postup instalace a spuštění, proto postupujte dle návodu níže. Pouze 
proškolená a certifikovaná firma může instalovat tento modul.  

Jeden modul CS 431N je schopen ovládat 3 nebo 4 cestný směšovací ventil a jedno čerpadlo 
ventilu. Další 2 čerpadla je možné připojit přímo do externí patice.  

 

7.1 Balení 

 OPOP 431N modul ventilů 

 

 Venkovní čidlo teploty 

 

 Připojovací kabel RJ45 

 

 Balení kabelů 

 

o Napájecí kabel 

o Kabel ventilu 

o CH teplotní čidlo 
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o Teplotní čidlo vratné vody 

o Teplotní čidlo ventilu 

 Spojovací materiál 

 

 

 

7.2 Instalace 

431N modul není osazen kabely z výroby. Toto je nutné udělat až na místě při instalaci. 
Pokud jedno z čidel není zapojeno, modul toto oznámí zobrazením chybového hlášení. Je 
nutné otevřít plastový obal pro připojení všech kabelů.  

 

 Odejměte přední bílý krit.  

 

 Uvnitř najdete první úroveň připojení, sloužící pro zapojení teplotních čidel.  
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 Zapojte napájecí kabel, ventil a čerpadlo ventilu do druhé připojovací patice viz 
obrázek níže. 

 

 

 Nainstalujte 431N modul na určené místo. Pravděpodobně na zeď blízko ke kotli či 
ventilu.  

 

 Dalším krokem je zapojení modulu do externí patice. Pro spojení ventilu a externí 
patice využijte kabel RJ4, který je součástí balení. Existují 2 způsoby, jak zapojit modul 
pro ovládání ventilu:  

 

 Nezávislé zařízení – modul ovládá ventil bez spojení s řídící jednotkou v8. kotel nemá 
informaci o poloze ventilu a chodu čerpadla.  

 Podřízené zařízení - ovládané řídící jednotkou V8. Doporučený způsob ovládání 
ventilu.   

 

Pro správné nastavení výše zmíněného jděte do instalačního menu: Instalater settings – 
Communication mode. Zde můžete nastavit 2 typy komunikačního módu:  

 

 Main – znamená nezávislé zařízení.   

 Auxiliary – ovládané řídící jednotkou v8 (doporučeno).  
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Pro náš účel využijte nastavení Auxiliary v podmenu Communication mode. Řídící jednotka v8 
díky tomu najde zapojený modul, v opačném případě by nebylo možné modul registrovat. Postup 
aktivace modulu najdete níže.  

 Zapojte kabel RJ45 do externí patice. V externí patici jsou dva konektory. Pokud jsou 
již zaplněny, můžete použít adaptér pro připojení více zařízení.   

 

 zapojte RJ45 kabel do 431N modulu:  

o Auxiliary – zapojte kabel do vývodu s názvem RS regulator. 

o Main – zapojte kabel do vývodu nazvaném RS modul. 

 Pro náš účel zapojte kabel RJ45 do vývodu s označením RS regulator:  

 

 

Po připojení všech kabelů, můžete modul opětovně zavřít pomocí bílého krytu a šroubu, který 
jste odejmuli na začátku.  

Dalším krokem je aktivace modulu, kterou je nutné udělat v menu řídící jednotky v8. Následujte 
postup níže pro aktivaci modulu.  
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7.3 Aktivace 

Nyní se přesuňte k řídící jednotce v8 do Instalačního nastavení, Směšovací ventil 1. V tomto 
podmenu musíme modul ventilů aktivovat.  

 Aktivační číslo můžete najít na zadní straně modulu, nebo na úvodní obrazovce displeje 
při spouštění modulu.  

 

 

 Toto číslo je nutné zadat do Instalačního nastavení – Směšovací ventil 1 – Registrace.  
První číslo je vždy 0. Toto je nutné si pamatovat. První číslo slouží jako ochrana toho, aby 
modul neinstaloval koncový zákazník, který není proškolený a jen stěží pochopí všechny 
funkce modulu.   

 Příklad: pokud je číslo na zadní straně modulu 8852, pak musíte do registrace modulu 
zadat číslo ve tvaru 08852. 

 Pokud jste postupovali podle uvedeného návodu, pak se na displeji za několik sekund 
objeví hlášení, že modul byl registrován.  

 

Od této chvíle můžete měnit nastavení ventilu přímo v nastavení řídící jednotky v8. Můžete 
používat všechny funkce modulu prostřednictvím jednotky kotle včetně ekvitermního řízení.  

Doporučujeme přečíst kapitolu 8, kde je veškerý popis nastavení modulu možný z řídící 
jednotky v8 a také manuál přiložený k modulu samotnému s výpisem všech položek menu 
modulu 431N.  
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8 MENU ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY V8 

Řídící jednotka je navržena tak, aby její nastavení bylo co možná nejjednoduší, jak pro 
zákazník,a tak pro instalatéra. Níže je výpis všech položek z menu a jejich přehledný popis tak, 
abyste vždy věděli o tom, co která funkce znamená a způsobuje. Doporučujeme projít celou 
kapitolu pro lepší pochopení funkcí jednotky.  

Některé položky jsou přístupné pouze po zadání kódu. Tento kód je součástí instalačního 
manuálu, každopádně koncovému zákazníkovi byste neměli kódy prozradit. V opačném případě 
nese instalatér plnou zodpovědnost za kotel samotný a koncový zákazník ztrácí zásahem do 
položek pod kódem veškerou záruku, a to i na části kotle s nastavením přímo nesouvisející.  

 

8.1 Přístupové kódy 

- První spuštění kotle: 1001 

- Servisní nastavení: 5162 

- Servisní nastavení / Ventilátor: 5163 

 

8.2 Struktura menu 

- První spuštění kotle – Toto nastavení je nutné udělat při prvním spuštění kotle.   

- Roztápění/Vyhasínání – Zapíná nebo vypíná kotel.   

- Základní nastavení – Nastavení pro koncového zákazníka.  

- Instalační nastavení – Nastavení pro instalatéra. 

- Servisní menu – Nastavení spalování a chybových hlášení.  

 

8.2.1 První spuštění kotle  

- Nastavit čas – nastavení aktuálního času.  

- Nastavení datumu – nastavení aktuálního datumu.   

- Velikost hořáku – z této hodnoty jsou spočítány časy chodu podavačů o otáčky vent.  

- Teplota ÚT – maximální teplota ústředního topení.  

- Teplota TV – maximální teplota v boileru.  

- Naplnění podavače – spuštění externího podavaře pro naplnění peletami.   

- Spuštění kotle – zapnutí kotle.   
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8.2.2 Základní nastavení 

- Hlavní zobrazení 

o Zobrazení ÚT 

o Displej servisu 

 

- Zvolená teplota ÚT – teplota ústředního topení, respektive výstupní vody z kotle 

 

- Zvolená teplota TV – teplota v boileru pokud je používano čerpadlo TV připojeného do 
externí patice.  

 

- Pokoj pokles – pracuje v kombinaci s pokojovým termostatem. V případě, že je 
deaktivována funkce „Vyp termostatem“ instalačním nastavení, Regulátor pokojové 
teploty, pak kotel sníží C teplotu o stanovenou mez v případě, že nemá topit.  

 

- Režim práce – režim práce čerpadel zapojeních do externí patice.  

o Jen ÚT – pouze čerpadlo ústředního topení funguje 

o Priorita TV – čerpadlo TV má prioritu nad čerpadlem ÚT 

o Čerpadla ÚT + TV – ob čerpadla fungují zároveň.  

o Letní režim – nastaví výkon kotle na polovinu. Konkrétně Maximální práce a 
Minimální přestávka podávání v Servisním menu. 

 

- Čištění kotle – čištění kotle během PID práce.  

o Zapnuto – aktivace/deaktivace čištění. 

o Interval čištění – čas mezi čištěním.  

o Čas chodu ventilátoru – čas čištění.  

o Stupeň otáček – rychlost otáček ventilátoru během čištění.  

 

- Zásobník plný – Aktivujte tuto funkci ve chvíli, kdy naplníte zásobník novými peletami. Je 
to vpodstatě aktivace spotřeby pelet, a odpočtu pelet ze zásobníku.   

 

- Časový plán – zde je možné nastavit maximální teplotu ÚT pro každou hodinu dne zvlášť 
a zajistit tak komfortnější topení dle potřeby zákazníka.  

o Vyupnuto – aktivace/deaktivace časového plánu 

o Režim 1 (Po-Ne) 

o Režim 2 (Po-Pa) (So-Ne) 

- Nastavit režim 1 – nastavit teploty pro režim1 

- Nastavit režim 2 – nastavit teplotu pro režim 2 

- Mazání dat – smazání všech zadaných dat.  
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Maximální práce 

 podávání 

Maximální 

přestávka 

podávání 

 

Účiník 

Koeficient  

ventilátoru 

Maximální výkon  

ventilátoru 

 

- Historie alarmů – historie 10 alarmů zpět v historii.  
 

- Počet pokusů o oheň – počítadlo zapálení. Nastavením 0 jej resetujete.   
 

- Výrobní nastavení – reset do továrního nastavení.  
 

- Verze programu – verze nahraného programu.  

 

 

8.2.3 Instalační nastavení 

- Koeficient ventilátoru – korekce otáček ventilátoru v % během PID práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Účiník – korekce dávkování podavače v % během PID práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato funkce mění hodnoty ve funkcích Maximální práce a Minimální přestávka 
podávání v Servisním menu.  

 

Příklad: pokud nastavíte +30% ve funkci Účiník, pak Maximální práce podávání je 
zvýšena o 30% a zároveň Minimální přestávka podávání je sn ížena o 30%.  



Biopel line – Biopel instalační manuál 32 

 

- Ruční provoz – zde je možné nuceně spustit veškeré elektrické komponenty zapojené 
do kotle.  

o Podavač 

o Podavač 2 

o Ventilátor 

o Stupeň otáček 

o Zapalovač 

o Čerpadlo TV 

o Čerpadlo ÚT 

o Compresor 

o Pneumatický podavač 

o Odpopelňování 

o Čištění výměníku 

o Směšovací ventil 1 

o Směšovací ventil 2 

o Verze programu 

 

- Lambda 

o Zapnuto – aktivace regulačního procesu O2 

o První část akt. lambdy – zpoždění prvního regulačního zásahu. Během této 
doby se čeká na předehřev lambda sondy.   

o Čas aktualizace – perioda korekce, jak často dochází k regulačnímu zásahu a 
úpravě O2 v kotli.  

o Skok kyslíku – korekční faktor pro dávkování pelet. Jak velký je 1 regulační 
zásah do podávání pelet.   

o Skok ventilátoru – korekční faktor pro otáčky ventilátoru. Jak velký je 1 regulační 
zásah do otáček ventilátoru.   

o Suma – má se korekční faktor sčítat při každém času aktualizace až po 
dosažení zadaného O2.  

o Min. změna – nastavte spodní hladinu rozsahu korekce. Jednotka při snaze 
docílit požadovaného O2 nepůjde níže, než je tento limit.  

o Max. změna – nastavte horní hladinu rozsahu korekce. Jednotka při snaze 
docílit požadovaného O2 nepůjde výše, než je tento limit. 

o Lambda 100% - požadovaný O2 v % pro maximální výkon kotle.  

o Lambda 1% - požadovaný O2 v % pro minimální výkon kotle. 
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- Kompresor 

o Zapnuto/Vypnuto – aktivace zařízení 

o Provozní doba – jak dlouho je zařízení spuštěno 

o Doba pauzy – jaká je doba mezi dalším spuštěním zařízení 

 

- Pneumatický podavač 

o Zapnuto/Vypnuto – aktivace zařízení 

o Provozní doba – jak dlouho je zařízení spuštěno 

o Hodina zapnutí – V jakou dobu se má podavač zapnout 

 

- Odpopelňování 

o Zapnuto/Vypnuto – aktivace zařízení 

o Provozní doba - jak dlouho je zařízení spuštěno 

o Doba pauzy - jaká je doba mezi dalším spuštěním zařízení 

 

- Čištění výměníku 

o Zapnuto/Vypnuto – aktivace zařízení 

o Provozní doba - jak dlouho je zařízení spuštěno 

o Doba pauzy - jaká je doba mezi dalším spuštěním zařízení 

 

- Regulátor pokojové teploty 

o Vypnuto – aktivace zařízení 

o Řízení solárního systému – v případě zapojení jednotky pro regulaci soláru  

o Regulátor OPOP – v případě zapojení regulátoru RT10 

o Zařízení ovládá pok.termostat – určuje, co je regulováno regulátorem RT10:  

 vypnuto 

 kotel 

 čerpadlo ÚT 

 

- Směšovací ventil 1 a 2 – zde najdete funkce pro směšovací ventily. Pro bližší popis 
funkcií si přečtěte návod k 431N modulu ventulu.  

 

- GSM modul – aktivace GSM modulu v případě, že je zapojen do externí patice.   

o Vypnuto 

o Zapnuto 

o Verze programu 

 



Biopel line – Biopel instalační manuál 34 

 

- Internet. modul – nastavení internetového modulu a jeho připojení. Pro bližší 
informace si přečtěte instalační manuál pro připojení a aktivaci internetového modulu.   

 

- Teplota zapínání čerpadel – nastavte zapnutí/vypnutí hlavního čerpadla ÚT.   

 

- Hystereze TV – nastavte požadovaný modulační rozsah pouze pro ohřev boileru. Kotel 
bude udržovat teplotu vody v tomto rozsahu.  

 

- Zásobník plný a prázdný – Touto funkcí můžete spočítat, spotřebu pelet v zásobníku. 
Pokud zásobník naplníte peletami, stiskněte tuto funkce. Počkejte, až pelety 
v zásobníku dojdou a následně tuto funkci stiskněte znovu. Stanovíte tak dobu 
spotřeby pelet. Po opětovném naplnění zásobníku již využívejte pouze funkci Zásobník 
plný v Základním nastavení.  

 

- Hodiny – nastavuje aktuální čas.   

 

- Nastavení datumu – nastavuje aktuální datum  

 

- Volba jazyka – změna jazyka jednotky.  

 

 

 

8.2.4 Servisní menu 

1. Nastavení podavače – nastavení času chodu podavačů, otáček ventilátoru.  

o Roztápění – nastavení parametrů pro zapálení 

 Čas ventilace – jak dlouho ventilátor čistí rošt před zamotným roztápěním.   

 Stupeň ventilace – rychlost ventilátoru během Času ventilace.   

 Underpoor time – jak dlouho podavač dávkuje pelety pro roztápění.   

 Čas podsypu – zpoždění dávkování pelet. Zpoždění aktivace funkce 
Underpoor time.  

 Čas dávkování – jak dlouho jsou pelety dávkovány během celého roztápění. 
Souvisí s funkcí Interval dávkování.   

 Interval dávkování – jak často jsou pelety dávkovány pěhem roztápění. 
Souvisí s funkcí Čas dávkování.   

 Otáčky ventilátoru – otáčky ventilátoru během první fáze roztápění.   

 Otáčky ventilátoru 2 – otáčky ventilátoru během druhé fáze roztápění a 
během přechodu mezi roztápěním a běžným provozem.   

 Zabezpečení zapalování – maximální doba roztápění. Pokud nedojde j 
zapálení pelet, objeví se chybové hlášení.   
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 Jasnost – citlivost čidla plamene. Nižší číslo znamená vyšší citlivost.   

 Prodleva ventilátoru – zpoždění ventilátoru na počátku roztápění.  

 

o Provoz – nastavení parametrů pro běžný provoz 

 Min práce podávání – čas chodu podavačů pro minimální výkon 

 Max práce podávání – čas prodlevy podávání pro minimální výkon 

 Min přestávka podávání – čas chodu podavačů pro maximální výkon 

 Max přestávka podávání – čas prodlevy podávání pro maximální výkon 

 Min otáčky vent provoz – rychlost ventilátoru při minimálním výkonu kotle 

 Max výkon vent – rychlost ventilátoru při maximálním výkonu kotle 

 Interval čištění – jak často je kotel vypnut za účelem čištění. Následuje 
automatické zapálení pelet.   

 

o Vyhasínání – nastavení parametrů pro fázi vyhasínání.  

 Otáčky ventilátoru – rychlost ventilátoru během chlazení roštu hořáku.   

 Čas dávkování – jak dlouho vnitřní podavač funguje a posouvá zbylé pelety 
na rošt hořáku.  

 Interval dávkování – jak často vnitřní podavač dávkuje pelety na rošt hořáku. 

 Čas vyhasnutí – maximální doba vyhasínání, čidlo plamene po celou dobu 
vyhasínání vydí světlo.   

 Čas podsypu – jak dlouho ventilátor čistí rošt v době kdy čidlo plamene již 
světlo nevidí.   

 

o Max. teplota spalin – pokud je teplota vyšší, pak dojde k vypnutí kotle.  

 

o Teplotní alarm – pokud teplota ÚT nestoupá po stanovenou dobu, pak se kotel 
vypíná a zobrazuje chybové hlášení.   

 

o Teplota alarmu podavače – maximální povolená teplota hořáku (teplotní čidlo je 
v místě vnitřního podavače hořáku). Pokud je teplota vyšší, kotel se vypíná a 
zobrazuje chybové hlášení.   

 

o Teplota priority – maximální povolená teplota TV. Pokud je teplota překročena, 
pak dochází k vypnutí kotle a zobrazení chybového hlášení.   

 

o Zapnutí čerpadla ÚT alarm – zapnutí ÚT čerpadla při chybovém hlášení dokud 
teplota neklesne pod stanovenou mez (i přes to, že je kotel vy pnut díky alarmu).  
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o Teplota alarmu kotle – Maximální teplota ÚT. Pokud je teplota vyšší dojde 
k vypnutí kotle a zobrazení chybového hláčení.   

 

o Čas zpoždění podavače – prodloužení času chodu vnitřního podavače v %. O jak 
dlouho se vnitřní podavač otáčí déle, než externí podavač.   

 

o Ventilátor – tovární nastavení ventilátoru. Nastavuje se zde rozsah výkonu 
ventilátoru jakákoliv změna způsobí snížení výkonu ventilátoru, vzhledem k tomu, 
že je rozsah nastaven tak, aby byl výkon ventilátoru dle jeho možností maximální.  

 

o Min. teplota kotle – nižší teplota než stanovéná v běžném provozu způsobí 
chybové hlášení. Pouze ale, pokud teplota nepřekročí stanovenou mez po dobu 
stanovenou ve funkci Teplotní alarm.   

 

o Teplota nad – jedná se o teplotu, o kterou má být překročena CH teplota než se 
kotle vypne. 

 

o Histereze – jedná se o modulační rozsah a o stanovení, kdy se kotel opětovně 
zapíná po klesnutí teploty o stanovenou mez. 

 

o Impulzy pro růst – citnivost navigačního tlačítka. 

 

o Výrobní nastavení – reset do továrního nastavení.  
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9 PRVNÍ SPUŠTĚNÍ KOTLE 

Tato funkce slouží pro instalatéra pro správné nastavení základních parametrů kotle. Toto 
spuštění je nutné udělat před samotným spuštěním kotle tak, aby bylo jisté, že kotel bude 
nastaven správně. Následně je nutné udělat korekci plamene. Následující dvě kapitoly se týkají 
těchto kroků.  

 

9.1 Čas 

Nastavte aktuální čas, který je využíván pro online funkce a časové spouštění kotle.  

 

9.2 Datum 

Nastavte aktuální datum, který je využíván pro online funkce a časové spouštění kotle.  

 

9.3 Velikost hořáku 

Správná velikost hořáku je důležitá pro adekvátní podávání pelet dle velikosti hořáku. 
Zkontrolujte nálepku na hořáku pro kontrolu správného výkonu a číslo zadejte do této 
funkce.  

Velikost hořáku zmnění položky v Servisním menu, konkrétně funkce v Nastavení 
podavače – Roztápění, Provoz a Vyhasínání.  

 

9.4 ÚT teplota 

Maximální teplota ústředního topení. Řídící jednotka tuto teplotu udržuje v danném rozsahu 
tak, aby nemusela neustále vypínat a znovu zapínat kotel.   

 

9.5 TV teplota 

Pokud používáte čerpadlo TV, pak nastavte maximální teplotu v boileru. Aktivovat ohřev TV 
můžete v Základním nastavení, Režim práce.  

 

9.6 Naplnění podavače.  

Aktivujte externí podavač a počkejte, než se naplní peletami. To poznáte tak, že pelety 
začnou padat do hořáku. V tu chvíli podavač deaktivujte a přejděte k další položce.  

 

9.7 Spuštění kotle 

Nyní můžete spustit kotel. Vyčkat než dojde k zapálení a dále počkat na to, až kotel navýší 
výkon na maximální hodnotu nastavenou v položce Velikost hořáku. Dále je nutné učinit 
korekci spalování viz níže.  
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10 KOREKCE SPALOVÁNÍ 

Přednastavené hodnoty určené Prvním spuštěním kotle mohou fungovat v některých situacích 
bez nutnosti další korekce spalování. Vzhledem k tomu, že spalování ovlivňují vn ější vlivy typu 
tah komína, velikost a kvalita pelet, pak je nutné mít na paměti, že bude nutné po spuštění kotle 
provést korekci spalování.  

Pro tento účel byly do Instalačního nastavení přidány položky, které mají za účel korigovat 
plamen pomocí ventilátoru a podavače pelet. Nejdříve si přečtěte, jak má vypadat správný 
plamen.  

10.1 Parametry plamene 

Správný plamen je dán jeho velikostí, agresivitou a barvou. Následující příklady platí pro 

maximální výkon kotle:  

10.1.1 Málo pelet 

Oheň je malý, nedotýká se protější stěny kotle. Měli byste 
zvýšit otáčky ventilátoru nebo množství pelet.  
 

10.1.2 Moc pelet 

Plamen je moc velký. Přesahuje horní okraj kotle. Je 
červený s černými konci, z komínu jde tmavý kouř. Měli 
byste snížit množství pelet nebo zvýšit otáčky ventilátoru.  
 

10.1.3 Nízký O2 

Pokud není v kotli dostatek O2, pak je barva plamene 
tmavá, zbarvená do červena. Tmavý kouř vychází 
z komína a v extrémním případě jde cítit nepříjemný 
zápach v kotelně. Měli byste snížit množství pelet nebo 
zvýšit otáčky ventilátoru.  
 

10.1.4 Vysoký O2 

Pokud je v kotli moc O2, pak je plamen žlutý, velmi 
agresivní. Měli byste snížit otáčky ventilátoru nebo zvýšit 
množství pelet.  
 

10.1.5 Správný plamen 

Plamen by měl mít oranžovou barvu, měl by se dotýkat protější strany kotle, o kterou se 
láme. To jak provést korekci spalování je uvedeno níže. Pokud se vám zdá, že plamen 
nesplňuje předepsané parametry, pak postupujte dle popisu níže.  

  min výkon  max výkon  
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Servisní menu 

Nastav. podávání, Provoz  

 

Max práce 

 podávání 

Min přestávka  

podávání 

Instalační nastav. 

Účiník 

Servisní menu 

Nastav. podávání, Provoz  

Max výkon 

ventlátoru 

Instalační nastav. 

Koeficient vent. 

10.2 Koeficient ventilátoru 

Tato funkce je zodpovědná za změnu otáček ventilátoru v běžném provozu kotle. Mění se 
pouze hodnota maximálních otáček, ale díky pid regulaci dojde k posunu otáček v celém 
modulačním pásmu.   

 

      

             Co změníte 

 

 

 

 

Otáčky upravujete otočením navigačního tlačítka a tak přidáte či uberete procenta otáček 
ventilátoru pro maximální výkon kotle. Díky změně této hranice dochází k posunu otáček 
ventilátoru v celém rozsahu výkonu kotle od minimálního po maximální výkon.  

10.3 Účiník 

Tato funkce upravuje dávkování pelet, respektive čas chodu podavačů, který je uložen 
v servisním menu. Otáčením navigačního tlačítka měníte časy chodu podavače a přestávky 
podavače pro maximální výkon kotle. Díky změně této hranice ale dochází ke změně 
dávkování v celém regulačním rozsahu stejně jako u funkce Koeficient ventilátoru.  

    

     

       Co změníte 

 

 

 

 

 

Co se stane pokud změníte hodnotu ve funkci Účiník na jinou hodnotu, než 0%:  

 Pokud nastavíte mínusovou hodnotu ve funkci Účiník: poté snížíte hodnotu v Max 
práce podávání a zároveň zvyšujete hodnotu v Min přestávka podávání.   

 Pokud nastavíte plusovou hodnotu ve funkci Účiník: poté zvýšíte hodnotu v Max 
práce podávání a zároveň snižujete hodnotu v Min přestávka podávání.   
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11  ONILINE FUNKCE 

Každý Biopel systém obsahuje ethernetový modul osazený v externí patici. Díky tomu můžete využít online aplikaci 
pro vzdálenou správu vašeho kotle.  

11.1  Připojení 

Internetový modul spolupracuje s jednotkou kotle v8. Po připojení kabelu do internetového modulu, který je v externí 
patici, je nutné tento modul aktivovat. (Menu >> Instalační nastavení >> Internetový modul >> Aktivovat), poté zvolte 
>> IP adresa.  

Po chvíli se zobrazí na displei IP adresa kterou si opište na papír. Budete ji později potřebovat. (např. 192.168.1.192). 

11.2  Připojení do lokální sítě 

Dalším krokem je zapojení kotle do lokální LAN sítě ve vašem domě.  

 Spusťte na počítači váš internetový prohlížeč.  

 Napiště dříve opsanou IP adresu (např. http://192.168.1.192). Pokud je v IP adrese číslice „0” pak je nutné 
číslo do prohlížeče zadat bez „0”.  

 Například: Pokud jste IP adresu opsali ve tvaru 192.168.021.092, napište 192.168.21.92 do vašeho 
prohlížeče. 

 Stiskněte ENTER. 

 Zobrazí se přihlašovací okno kde zadejte do uživatelského jména „user” (User: user), heslo nechejte prázdné 
a stiskněte OK.  

 

Načte se vám online aplikace pro váš kotel funkční zatím pouze v lokální síti. 

 

11.3  Připojení vzdáleně 

Pro přístup k online aplikaci vzdáleně přes internet je nutné vyplnit nové přihlašovací údaje. Z tohoto důvodu klikněte 
na odkaz Settings v pravém horním rohu. Poté vyplňte nové uživetelské jména, ID a hesla pro vzdálený přístup 
prostřednictvím internetu.  

 

 (administrační heslo) Admin password umožňuje měnit hodnoty a nahrávat je vzdáleně do v8 řídící jednotky.   

 (uživatelské heslo) User password je pouze pro zobrazení online aplikace bez možnosti změny hodnot.  

 Po vyplnění přihlašovacích údajů a uložení je možné se pomocí těchto přihlásit do online aplokace 
prostřednictvím stránek OPOP. http://www.opop.cz/ 

 Na této stránce najděte odkaz s názvem „Cloud systém”. Klikněte na něj.  

http://192.168.1.192/
http://192.168.1.192/
http://192.168.1.192/
http://www.opop.cz/
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 Zadejte vaše nové přihlašovací údaje a připojte se k online systému Biopel cloud.  

 

 

Nyní můžete ovládat váš kotel prostřednictvím internetu kdekoliv na světě. 

11.4  Software update 

Řídící jednotka umožňuje upload nových verzí SW přes usb kartu.  

Když nahráváte novou verzi SW postupujte takto:  

- Hlavním vypínačem na externí patici vypněte řídící jednotku.   

- Odejměte přední plexisklo řídící jednotky 

- Vložte USB kartu do USB slotu  

- Držte navigační tlačítko  

- Stiskněte hlavní vypínač na externí patici.   

- Počkejte na akustický signál a pusťte navigační tlačítko.  

- Až dozní signalizace vyjměte USB klíč a nasaďte zpět plexi sklo.  
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12 ZÁRUČNÍ LIST 

Po všech krocích zbývá pouze vyplnit záruční list a list pro prodloužení záruky. V záručním listě 
vyplňte datum montáže s razítkem vaší firmy. Pokud montáž a následné spuštění kotle provádí 2 
odlišné firmy, pak musejí být uvedeny obě, jinak není záruční list platný. Na výmluvy, že spuštění 
kotle provedla jinýá firma, než je uvedena v záručním listě není brán ohled.   

List prodloužené záruky slouží pro prodloužení záruky na těsnost kotle až na 5 let. Při prvním 
spuštění je nutné vyplnit sloupec s označením První spuštění.  

 

 Warranty list: 

 

 

 Extended warranty list: 

 



Biopel line – Biopel instalační manuál 43 

 

13 ELEKTRICKÉ SCHÉMA EXTERNÍ PATICE 
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13.1 Napájení 

Napájení 230V do externí patice. Na boční straně krytu externí patice se nachází 
hlavní vypínač. Mezi vypínačem a komponenty externí patice jsou umístěny dvě 
pojistky 2A/230V. Jedna je hlavní, druhá záložní pojistka. Obě ale mají stejnou 
funkci.  

 

 

13.2 Připojení hořáku 

Na externí patici jsou propojeny všechny elektrické komponenty hořáku. Z externí patice vede 
kabel obshující 2 separátní napětí dle typů komponentů hořáku viz níže.  

 

13.2.1 zapalovací patrona, podavač a ventilátor 

230V napájení z externí patice do hořáku ovládající 
zapalovací patronu, vnitřní podavač a ventilátor.  

Tyto komponenty jsou ovládány řídící jednotkou v8.  

 

 

13.2.2 čidlo plamene, čidlo podavače 

Nízké napětí, které je posíláno z čidla plamene a čidla podavače je posíláno 
separátním kabelem do externí patice a z externí patice do řídící jednotky 
v8.  

 

 

 

 

 

13.3 ÚT, TV a čidlo spalin 

Teplotní čidla mají taktéž místo na externí patici. Jediné čidlo, 
které není standardem je čidlo TV, které můžete dokoupit a 
do externí patice zapojit. V šechny čidla je možné taktéž 
prodloužit v případě, že standardní velikost nedostačuje.  
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13.4 Bezpečnostní teplotní čidlo 

Bezpečnostní teplotní čidlo má zvláštní svorku v externí patici. Jeho 
důvodem je ochrana kotle proti přetopení.  

Pokud dojde k přehřátí kotle, pak se kotel standardně vypíná díky ÚT 
teplotnímu čidlu. Pokud ovšem ÚT čidlo vypadne z jímky nebo je vadné pak 
další ochranou je bezpečnostní teplotní čidlo, které vypíná řídící jednotku v8 
a  zajistí, že i při vypnutém stavu čerpadlo ÚT vyhání teplou vodu z kotle.  

 

 

Všechny připojení do řídící jednotky jsou řešeny prostřednictvím externí patice, do které je 
možné jednoduše připojit vešjerá příslušenství, a to 2 způsoby.  

Pomocí RJ45 kabelu je možné zapojit pokojový termostat RT10, modul ventilů 431N a také 
lambda sondu.  

Další komponenty jako teplotní čidla, vakuový podavač, kompresorové čištění, čištění výměníku 
a odpopelnění je možníé zapojit po otevření krytu externí patice a zapojení přímo do svorkovnic 
dle popisů na plošném spoji.  

 

Níže najdete popis všech standardních teplotních čidel, která jsou zapojena do externí patice 
přímo ve výrobě.  
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14 ČIDLA A DALŠÍ 

 

 

 

 

Teplotní čidla je močné prodloužit zhruba o 5m aniž by se zhoršila síla signálu. Popis jak čidla 
zapojit je napsán přímo v postupu instalace na začátku tohoto dokumentu.  
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15 ELEKTRICKÉ SCHÉMA INTERNETOVÉHO MODULU 

 

 

Internetový modul je součástí externí patice, a zásuvka RJ45 je umístěna na horní kračí straně 
obalu externí patice.  

Postup zapojení internetového modulu je uveden ve zvláštním dokumentu s názvem Internetový 
modul manuál.doc, který je možné stáhnout na technickém webu OPOP.  
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16 ELEKTRICKÉ SCHÉMA PLOŠNÉHO SPOJE HOŘÁKU 

 

 

Plošný spoj hořáku slouží pro propojení všech elektrických komponentů hořáku s externí paticí a 
řídící jednotkou v8.  

Zapojení se může lišit dle typu hořáku a jeho komponentů.  
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17 KOMPLETNÍ ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ 
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18 PŘÍKLADY ZAPOJENÍ OTOPNÉHO SYTÉMU 

Každý instalatéj ze zvyklý na svůj způsob instalace, což OPOP respektuje. Každopádně každá 
z instalací musí mít společné znaky zajišťující bezpečnost a bezproblémový provoz kotle a jeho 
součástí. Níže jsou obecné pokyny, které je nutné zajistit správnou volbou zapojení otopného 
systému.  

 

Návrhem otopného systému je nutné zajistit především:   

 Ochrana proti nízkoteplotní korozi, která snižuje životnost kotle.  

 

 Volba priorit topných okruhů tak, aby v dané chvíli byly ohřívány požadované okruhy bez 
rizika přehřátí kotle a jednotlivých okruhů.  

 Volba mezi základní nebo ekvitermní regulací, která má vliv na otvírání směšovacích 
ventilů zapojených do otopného systému.   

 S použitím dodatkových zařízení jako je pokojový termostat, kaskádové řízení nebo 
jakákoliv jiná nadřazená jednotka je nutné zajistit, aby toto zařízení dávalo kotli, ventilům 
nebo čerpadlům pokyn k činosti dle stanovených kritériích a podle stanovených pravidel. 
Mějte na paměti, že většina nadřazených regulací je schopna kotel ovládat pouze na bázi 
zapni/vypni.  

 

Níže jsou uvedeny příklady instlací s využitím základních komponentů dodávaných společně 
s kotlem.  

 

18.1 Základní zapojení ÚT 

 

Základní zapojení s modulem ventilu 
431N, které je schopno ohřívat 1 topný 
okruh ústředního topení. Do externí patice 
je navíc zapojen pokojový termostat 
RT10, pro lepší přehled o topném okruhu 
a činnosti ventilu a čerpadla.  

Pokojový termostat RT10 doporučujeme 
využívat pro každou realizovanou 
instalaci.  

Nutností je při tomto zapojení čerpadlo 
vratné vody, které vhání studenou vosu 
do kotle a chrání kotel v případě jeho 
přehřátí.  
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18.2 Základní zapojení ÚT a TV 

 

Zapojení 2 topných okruhů. Modul 
ventilů ovládá okruh ústředního topení a 
čerpadlo TV žene vodu do boileru jako 
prioritní topení nastavené v Základní 
nastavení, Režim práce.  

Čidlo venkovní teploty zajišťuje otevírání 
ventilu na základě venkovní teploty a 
nastavených hodnot v nastavení 
směšovacího ventilu jedna v Instalačním 
nastavení.  

Ekvitermní řízení je realizováno 
v kombinaci s pokojovým termostatem 
RT10 a přednastavených hodnot 
pokojové teploty.  

 

 

 

 

18.3 Tři a více topných okruhů 

V případě zapojení 3 a více okruhů, je 
možné využít několik modulů pro ovládání 
ventilů 431N zapojených do série.  

Standardně je možné aktivovat a ovládat 
2ks modulů 431N prostřednictvím řídící 
jednotky v8. Další moduly zapojené do 
série můžete nastavovat přímo v menu 
modulu 431N.  

V případě, že využíváte ekvitermní 
regulaci u některého z ventilů, stačí vám 
pouze 1 čidlo venkovní teploty pro 
případnou ekvitermní regulaci všech 
ventilů, respektive modulů 431N.  

Bližší informace naleznete v manuálu pro 
modul ventilu 431N.  
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19 ČASTÉ DOTAZY 

Níže je výpis častých dotazů, se kterými se setkáváme. Týkají se jak instalace, tak provozu kotle. Čtěte tyto otázky 
pozorně, můžou vám pomoci při řešení konkrétních situací, se kterými se můžete setkat.  

19.1 Nesprávný plamen při max výkonu 

19.1.1 Prodloužení plamene: Servisní menu, Nastavení podavače, Práce                            

 Max práce podávání – nastavte delší čas chodu podavače           

 Min přestávka podávání – nastavte kratší pauzu přestávky podávání 

19.1.2 Zkrácení plamene: Servisní menu, Nastavení podavače, Práce                            

 Max práce podávání – nastavte kratší čas chodu podávání           

 Min přestávka podávání – nastavte delší prodlevu podávání 

19.1.3 Snížení množství vzduchu: Servisní menu, Nastavení podavače, Práce                            

 Max výkon vent – nastavte nižší číslo 

19.1.4 Zvýšení množství vzduchu: Servisní menu, Nastavení podavače, Práce                            

 Max výkon vent – nastavte vyšší číslo 

Těmito změnami můžete upravit velikost plamene a tím i kvalitu spalování. Po zapalovací fázi počkejte 10min než 
hořák neběhne na max výkon a poté provádějte změny.  

 

19.2 Nesprávný plamen při min výkonu 

19.2.1 Snížení výkonu kotle na minimum:                                   

Počkejte, dokud CH teplota není blízko nastavené hodnotě, nebo nastavte stejné hodnoty v Servisní menu, 
Nastavení podavače, Práce, pro min a max výkon. Příklad: 

Servisní menu: Nastavení podavače, Práce, pro min a max výkon:                              

Max práce podávání = 2s (hodnota pro max výkon)        
Min práce podávání = 2s (hodnota pro min výkon)                        
Max přestávka podávání = 10s (hodnota pro min výkon)                  
Min přestávka podávání = 10s (hodnota pro max výkon)     
                
Nyní jsou nastaveny stejné hodnoty pro chod podavače při minimálním a maximálním výkonu. Počkejte 10min než se 
plamen stabilizujte a proveďte případné korekce viz níže. 

19.2.2 Prodloužení plamene: Servisní menu, Nastavení podavače, Práce                            

 Min práce podávání – nastavte vyšší číslo chodu podavače           

 Max přestávka podávání – nastavte kratší čas přestávky podavače 

19.2.3 Zkrácení plamene: Servisní menu, Nastavení podavače, Práce                            

 Min práce podávání – nastavte nižší číslo chodu podavače           

 Max přestávka podávání – nastavte delší přestávku podávání.    
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19.2.4 Snížení množství vzduchu:  Servisní menu, Nastavení podavače, Práce                            

 Min otáčky ventilátoru provoz – nastavte nižší číslo 

19.2.5 Zvýšení množství vzduchu: Servisní menu, Nastavení podavače, Práce                            

 Min otáčky ventilátoru provoz – nastavte vyšší číslo 

 

Je důležité, aby plamen během minimálního výkonu byl stabilní a nehrozilo riziko vyhasnutí během provozu kotle.  

 

19.3 Nespálené pelety v popelníku 

19.3.1 Snížení otáček ventilátoru: Servisní menu, Nastavení podavače, Práce                            

 Max výkon vent – nastavte nižší číslo 

19.3.2 Snížení času chodu podavače: Servisní menu, Nastavení podavače, Práce                            

 Max práce podávání – nastavte nižší číslo           

 Min přestávka podávání – nastavte vyšší číslo     
               

19.4 Dlouhé nebo nepovedené zapálení 

19.4.1 Vysoký tah komína 

Tah komína je hlavním faktorem, který může ovlivnit dobu zapalovacího cyklu. Tato doba je standardně 4 až 6 minut. 
Tah komínu vyšší než 15Pa negativně ovlivňuje výslednou dobu zapálení. Řešením je instalace stabilizátoru tahu. 
Mějte také na paměti, že čím vyšší výkon kotle, tím větší pravděpodobnost ovlivnění zapalovací doby. Proto 
doporučujeme instalovat stabilizátor tahu ke každému kotli Biopel 30kW a výše. Dále je nutné stabilizátor tahu 
nastavit tak, aby tah byl zmíněných 15Pa. Samotná instalace bez adekvátního nastavení stabilizátoru nehraje roli.  

19.4.2 Množství pelet na roštu: Servisní menu, Nastavení podavače, Roztápění                            

Underpoor time – nastavte vyšší nebo nižší číslo. Pelety by měly zakrýt otvor zapalovací patrony, která je nad roštem, 
ale obecně platí, že čím méně pelet na roštu během zapalování, tím rychlejší je zapalovací cyklus samotný.      

19.4.3 Špatné otáčky ventilátoru: Servisní menu, Nastavení podavače, Roztápění                            

Otáčky ventilátoru 1/2 – nastavte nižší nebo vyšší otáčky. Doporučené hodnoty zná proškolená montážní firma.                 

19.5 Fotosenzor nevidí plamen 

19.5.1 Citlivost: Servisní menu, Nastavení podavače, Roztápění                            

Jasnost – nastavte nižší číslo pro vyšší citlivost a naopak. Minimální číslo by se mělo pohybovat kolem 30. pokud by 
bylo nižší riskujete, že fotosenzor uvidí okolní světlo bez toho, aniž by byl v kotli plamen.   
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19.5.2 Špatný kontakt v zásuvce hořáku:  

Pokud se na displeji ukazuje hlášení Poškozené čidlo podavače znamená, že zásuvka na hořáku je špatně zapojena 
nebo poničena. Zkontrolujte vnitřní část obou zásuvek na hořáku.  

19.5.3 Nevidí světlo během zapálení 

Plamen je moc malý a nebo pelety blokují deteci plamene v hořáku. Musíte prodloužit čas chodu vnitřního podavače 
tak, aby v hořáku žádné nezůstaly a všechny se dopravily na rošt hořáku.  

19.6 Nepovedený SW update 

USB musí být formátováno v systému souborů FAT32 nebo je soubor na USB poškozen. Doporučujeme USB 
opětovně naformátovat a nahrát soubor pro update.  

19.7 Poškozené čidlo podavače 

Jedná se o ochranné čidlo na hořáku. Zkontrolujte zapojení konektorů na hořáku, pravděpodobně je v některém 
z nich špatný kontakt.  

19.8 V8 černý displej 

Stává se, že se na pár sekund displej řídící jednotky ztmaví, ale následně by se měl za několik sekund rozsvítit. 
Jedná se o běžnou věc. Pokud se ovšem jedná o restartování jednotky pak doporučujeme nahrát sw verzi 1.4.0 nebo 
vyšší. Pokud problém přetrvá, doporučujeme jednotku vyměnit.  

19.9 Nelze vstoupit do některých položek menu 

Nahrajte sw verzi 1.4.0 nebo vyšší.  

19.10  Kotel přehřátý 

Jedná se pouze o hlášení, které vás informuje o tom, že bylo docíleno nastavené CH teploty.  

19.11  Žádná PID regulace 

CH senzor nebo senzor spalin není zapojen. PID regulace je ovlivněna rychlostí změny teploty v čase, proto je 
pravděpodobné, že každý systém bude reagovat jiným způsobem.  

19.12  Lambda sonda snižuje výkon kotle 

Změňte modulační rozsah v Instalačním nastavení, Lambda. Tovární nastavení je  -30 po +60. je nutné tento rozsah 
zmenšit.  

19.13  Ventilátor se neotáčí 

Zkontrolujte nastavení otáček ventilátoru v servisním menu. Pokud je vše v pořádku, pak je vadný ventilátor nebo 
rozběhový kondenzátor.  

19.14  Termik sensor otevřen 

Termik sensor není zapojen nebo je vadný. Zkontrolujte kontakt v externí patici.  
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20 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ 

20.1  Biopel 10-20 

SERVISNÍ MENU 
  PODAVAČ 
  ROZTÁPĚNÍ 
  čas ventilace 30 s 

stupeň ventilace 100 % 

Underpoor time 25 s 

čas podsypu 30 s 

čas dávkování 2 s 

interval dávkování 5 min 

otáčky vent 1 1 s 

otáčky vent 2 10 s 

zabezp.zapalování 12 min 

jasnost 50 
 prodleva vent 30 s 

   PRÁCE 
  Min.práce podávání 2 s 

Maxp.ráce podávání 4 s 

Min řestávka podávání 8 s 

Max.řestávka podávání 9 s 

Min.táčky vent 20 % 

Max výkon vent 50 % 

interval čištění 15 h 

   VYHASÍNÁNÍ 
  Otáčky vent 70 % 

čas dávkování 5 s 

interval dávkování 10 s 

čas vyhasnutí 10 min 

čas podsypu 5 min 

   Max.teplota spalin 200 °C 

Teplotní alarm 30 min 

Teplota alarmu podavače 75 °C 

Teplota priority 60 °C 

Zapnutí čerpadla ÚT alarm 80 °C 

Teplota alarmu kotle 93 °C 

čas spoždění podavače 50 % 

Min.eplota kotle 45 °C 

CH eplota nad 5 °C 

Hystereze 15 °C 

   SERVISNÍ MENU 
  VENTILÁTOR 5163 
  min vent 10 % 

   ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 
  ČIŠTĚNÍ 
  Interval čištění 6 min 

čas chodu 10 s 

stupeň otáček 100 % 

 



Biopel line – Biopel instalační manuál 56 

 

20.2  Biopel 30-60 

SERVISNÍ MENU 
  PODAVAČ 
  ROZTÁPĚNÍ 
  čas ventilace 30 s 

stupeň ventilace 100 % 

Underpoor time 15 s 

čas podsypu 30 s 

čas dávkování 3 s 

interval dávkování 5 min 

otáčky vent 1 1 s 

otáčky vent 2 5 s 

zabezp.zapalování 12 min 

jasnost 40 
 prodleva vent 40 s 

   PRÁCE 
  Min.práce podávání 1 s 

Maxp.ráce podávání 4 s 

Min řestávka podávání 8 s 

Max.řestávka podávání 8 s 

Min.táčky vent 20 % 

Max výkon vent 50 % 

interval čištění 15 h 

   VYHASÍNÁNÍ 
  Otáčky vent 75 % 

čas dávkování 5 s 

interval dávkování 10 s 

čas vyhasnutí 10 min 

čas podsypu 8 min 

   Max.teplota spalin 200 °C 

Teplotní alarm 30 min 

Teplota alarmu podavače 75 °C 

Teplota priority 60 °C 

Zapnutí čerpadla ÚT alarm 80 °C 

Teplota alarmu kotle 93 °C 

čas spoždění podavače 50 % 

Min.eplota kotle 45 °C 

CH eplota nad 5 °C 

Hystereze 15 °C 

   SERVISNÍ MENU 
  VENTILÁTOR 5163 
  min vent 1 % 

   ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 
  ČIŠTĚNÍ 
  Interval čištění 6 min 

čas chodu 10 s 

stupeň otáček 100 % 
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20.3  Biopel 80-100 

SERVISNÍ MENU 
  PODAVAČ 
  ROZTÁPĚNÍ 
  čas ventilace 40 s 

stupeň ventilace 100 % 

Underpoor time 15 s 

čas podsypu 40 s 

čas dávkování 2 s 

interval dávkování 5 min 

otáčky vent 1 1 s 

otáčky vent 2 3 s 

zabezp.zapalování 12 min 

jasnost 40 
 prodleva vent 50 s 

   PRÁCE 
  Min.práce podávání 1 s 

Maxp.ráce podávání 5 s 

Min řestávka podávání 8 s 

Max.řestávka podávání 8 s 

Min.táčky vent 20 % 

Max výkon vent 50 % 

interval čištění 15 h 

   VYHASÍNÁNÍ 
  Otáčky vent 85 % 

čas dávkování 5 s 

interval dávkování 10 s 

čas vyhasnutí 10 min 

čas podsypu 10 min 

   Max.teplota spalin 200 °C 

Teplotní alarm 30 min 

Teplota alarmu podavače 75 °C 

Teplota priority 60 °C 

Zapnutí čerpadla ÚT alarm 80 °C 

Teplota alarmu kotle 93 °C 

čas spoždění podavače 50 % 

Min.eplota kotle 45 °C 

CH eplota nad 5 °C 

Hystereze 15 °C 

   SERVISNÍ MENU 
  VENTILÁTOR 5163 
  min vent 1 % 

   ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 
  ČIŠTĚNÍ 
  Interval čištění 6 min 

čas chodu 10 s 

stupeň otáček 100 % 
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20.4  Biopel 150-200 

SERVISNÍ MENU 
  PODAVAČ 
  ROZTÁPĚNÍ 
  čas ventilace 40 s 

stupeň ventilace 100 % 

Underpoor time 15 s 

čas podsypu 40 s 

čas dávkování 1 s 

interval dávkování 3 min 

otáčky vent 1 1 s 

otáčky vent 2 3 s 

zabezp.zapalování 12 min 

jasnost 40 
 prodleva vent 50 s 

   PRÁCE 
  Min.práce podávání 1 s 

Maxp.ráce podávání 5 s 

Min řestávka podávání 8 s 

Max.řestávka podávání 8 s 

Min.táčky vent 20 % 

Max výkon vent 50 % 

interval čištění 15 h 

   VYHASÍNÁNÍ 
  Otáčky vent 85 % 

čas dávkování 5 s 

interval dávkování 10 s 

čas vyhasnutí 10 min 

čas podsypu 15 min 

   Max.teplota spalin 200 °C 

Teplotní alarm 30 min 

Teplota alarmu podavače 75 °C 

Teplota priority 60 °C 

Zapnutí čerpadla ÚT alarm 80 °C 

Teplota alarmu kotle 93 °C 

čas spoždění podavače 50 % 

Min.eplota kotle 45 °C 

CH eplota nad 5 °C 

Hystereze 15 °C 

   SERVISNÍ MENU 
  VENTILÁTOR 5163 
  min vent 1 % 

   ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 
  ČIŠTĚNÍ 
  Interval čištění 6 min 

čas chodu 10 s 

stupeň otáček 100 % 
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21 OPOP TECHNICKÝ WEB 

Všechny technické document je možné stáhnou z našeho technického webu. Tyto dokumenty 
jsou zde aktualizovány, proto doporučujeme navštěvovat technický web pravidelně, aby jste byli 
vždy informováni o nejnovějších změnách učiněných za určitá období.  

 

Technický web je přístupný prostřednictvím internetových stránek http://www.opop.cz/. Ná horní 
pravé straně naleznete odkaz s názvem Vstup pro partnery.  

 

 

Následně budete dotázáni na uvedení jména a hesla, které je:  

User Name: kotle 

Password: opop 

 

 

Po zadání informací budete přesměrováni na technický web opop, kde můžete získat maximální 
množství dat o všech výrobcích opop.  

http://www.opop.cz/
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