
1 

NÁVOD PRO DODAVATELE 

SOLARTUBE 

TMAVÝ INFRAZÁŘIČ NA PLYNNÁ PALIVA 

TL.E 23 – 36 - 45 

Technické údaje .......................... str. 3 

Instalace ......................................  str. 14 

Provoz .........................................  str. 34 

ODBORNÍK NA PLYNOVÉ VY TÁPĚNÍ 
Z.I. No3 rue du Kemmel - B.P. 129 
59428 ARMENTIERES CEDEX FRANCE 

Zastoupení pro ČR: 
OMNITHERM a.s. 
Na Spojce 1897/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
e.mail: omnitherm@omnitherm.cz, http: //www.omnitherm.cz 



2 

UPOZORNĚNÍ 

Výrobek SOLARTUBE TL 23, který budete provozovat, je výsledkem několika let výzkumu a vývoje. 
Spotřebič, který je popisovaný v tomto návodu, prošel úspěšně nejrůznější testy a kontroly, vyžadova- 
né podle směrnic Evropské komise, týkajících se plynových zařízení. Byly testovány vlastnosti, jako je 
mechanická a elektrická bezpečnost, spolehlivost, bezpečnost spalovacího procesu, atd. 

Vzhledem k požadavkům, které zahrnuje, je označení „CE“ oficiálním uznáním kvality konstrukce, 
výroby a výkonu tohoto zařízení. 

Životnost a výkon zařízení zachováte nejlépe tím způsobem, budete-li při používání a při údržbě dodr- 
žovat poslední provozní požadavky a stávající předpisy. 

Výrobce poskytuje záruku po dobu 2 let na součástky a práci, pocházející z vlastní 
firmy. Tato záruka se počítá od data dodání. 

Záruka bude platit pouze za předpokladu, že budou plněny ty části návodu, které 
jsou odvozeny z doporučení výrobce. Další podmínkou je vrácení záručního formu- 
láře, dodávaného s každým zařízením. 

Po té, co se dodavatel přesvědčí o tom, že instalace byla provedena v souladu s 
doporučeními, je dále povinen: 

1) Informovat uživatele 

- že nesmí svévolně měnit konstrukci zařízení. Jakákoli změna (výměna, odstranění 
součástky, atd.), týkající se bezpečnostních prvků nebo součástí, ovlivňujících 
účinnost zařízení, nebo bezpečnost spalování, bude mít nevyhnutelně za ná- 
sledek odebrání označení „CE“. 

- že předepsané čištění a údržbu je nutné řádně provádět. Roční preventivní údržba 
 se doporučuje při použití v průmyslu. Tato údržba se stává povinnou v případě použití v prosto- 
 rách, otevřených pro veřejnost. 

2) Dodat uživateli návod na údržbu a k provozu. 

 V plném souladu s podmínkami úřadu, přidělujícího označení „CE“, vyhrazuje si SOLARONICS právo 
tyto návody aktualizovat. Výhradně závazný dokument budou tvořit návody, přibalené k výrobku při 
jeho dodávce. 

VÝSTRAHA: Toto zařízení není určeno k použití v domácnosti. 
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1. PRINCIP VYTÁPĚNÍ 

Jakýkoli předmět s teplotou vyšší, než je absolutní nula, vysílá energii ve formě elektromagnetického 
záření. 

Tyto paprsky postupují přímočaře a při nárazu na pevnou hmotu mohou být odraženy a přeměněny na 
teplo. 

Tyto paprsky se nazývají infračervené v případech, kdy vyzařované teploty se pohybují v řádech 
několika set stupňů. 

Jelikož se přitom nevyhřívá vzduch, je tato metoda obzvlášť vhodná pro 

- vytápění budov o velkých rozměrech, 

- vytápění málo nebo špatně izolovaných budov, 
- vytápění budov, kde je nutné vyměňovat velká množství vzduchu, 

a dále 

- přerušované vytápění, 

- vytápění částí prostorů. 

2. PRINCIP PROVOZU 

(viz obr. 1) 

Tmavý infrazářič SOLARTUBE je závěsný přímotopný systém, spalující zemní plyn nebo propan nebo 
butan v souladu se směrnicemi Evropské komise pro plynové spotřebiče. 

Zařízení vytváří teplo prostřednictvím infračerveného vyzařování. Produkty spalování jsou uvolňovány 
do okolního ovzduší, není-li zařízení příslušně napojeno. Pokud zařízení napojeno je, spaliny jsou 
odváděny mimo místnost. 

Výkony zařízení: 

Typ 

TL.E 23 

TL.E 36 

TL.E 45 

20,5 kW 

32,5 kW 

38,0 kW 

Výkon 

Tmavý infrazářič SOLARTUBE TL 23 spaluje plyn v rovné spalovací trubici. 

Odtahový ventilátor vytváří uvnitř trubice podtlak, prodlužuje plamen, vytvářený atmosférickým hořá- 
kem, a odstraňuje produkty spalování. 

Při zahřátí vyzařuje trubice s příslušenstvím infračervené paprsky, které jsou pomocí odrážecího zrca- 
dla (reflektoru) směřovány na předměty, které mají být zahřívány. 
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Provozní cyklus ZAŘÍZENÍ 
ZAPNUTO 

 Kontrola obvodu 
ionizačního čidla 

 Manostat 
   tlaku 
 vzduchu 
bez signálu 

BEZPEČNOSTNÍ 
   VYPNUTÍ 

NE 

ANO 

   Odtahový 
ventilátor zapnut 

   Manostat 
     tlaku 
vzduc hu zapnut 

NE 

ANO 

Provětrávání 
  20 sec. 

Zapálení 

Elektromagnetický 
  ventil otevřen 

NE   Detekce 
plamene do 
  10 sec. 

ANO 

 Elektro- 
magnetický 
  ventil 
 uzavřen 

Elektromagnetický 
  ventil uzavř en 

Poznámka: 
 Zařízení se 
   znovu 
 nastartuje 
  vypnutím 
a opakova- 
ným zapnu- 
tím proudu. 

Elektromagnetický 
  ventil udržován 
v otevřené poloze 

 Elektro- 
magnetický 
  ventil 
 uzavřen 

Zapalování vypnuto 
 Ztráta 
  tlaku 
vzduchu 

Zapalování vypnuto 
 Plamen 
   není 
detekován BEZPEČNOSTNÍ 

   VYPNUTÍ PROVOZ 
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3. POPIS 

Označení „CE“: 

Výrobek SOLARTUBE TL.E, kategorie II2H3P, získal ve Francii označení „CE“ pro infrazářiče, 
spalující zemní plyn, propan a butan. Tyto výrobky splňují požadavky směrnic Evropské komise 
pro plynové spotřebiče i požadavky normy EN 437. 

Zařízení TL.E 

obr . 1 

9 

13 

8 

5 4 

1 

2 

14 

4 

11 
12 

3 

5 

10 

7 
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Popis k vyobrazení 

TL.E23 TL.E36 TL.E45 

ODBORNÍK NA PLYNOVÉ VY TÁPĚNÍ 
Z.I. No3 rue du Kemmel - B.P. 129 
59428 ARMENTIERES CEDEX FRANCE 

  čís. 
odkazu počet poznámky název součásti 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

vyzařovací žár. trubice 

vyzařovací trubice 

odrážecí zrcadlo - dlouhé 

odrážecí zrcadlo - krátké 

odrážecí zrcadlo – otevř. 

příchytka 

odtahový ventilátor 

box hořáku 

přepážka 

závěsná konzola 

úchyt trubice 

rám zářiče 

spojovací kus 

ucpávka 

1 

1 

4 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

3 

5 

2 

2 

4 4 4 

2 4 

2 3 

5 7 

3 4 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 2 

3 4 

1 

4 

2 

1 

6 

3 

1 2 vnější průměr 88,9 mm 

vnější průměr 88,9 mm 

pozinkovaný plech 

pozinkovaný plech 

pozinkovaný plech 

pozinkovaná ocel 

pozinkovaná ocel 

plast 

přichycení kabelu ventilátoru 

ocel 

ocel 

ocel 
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Box hořáku 
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Popis vyobrazení 

  čís. 
odkazu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

název součásti 

skříň 

dvířka 

dno 

hořák 

víceúčelová jednotka 

ovládací a zabezpečovací zařízení 

manostat tlaku vzduchu 

místo pro měření tlaku plynu na vstupu 

místo pro měření tlaku plynu na trysce 

elektrický konektor 

elektroda 

upevňovací prstenec 

kontrolky 

tryska 

seřizovací šroub pro regulaci tlaku 

počet 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

poznámky 

ohýbaný plech s pozink. povrchem 

pro zavírání a otevírání není třeba 
   žádný nástroj, přístup shora 

umožňuje uchycení trubice 

 atmosférický typ, lze demontovat ručně 
 
  dva elektromagnetické ventily třídy B                 
1/2" s regulátorem tlaku plynu 
vysokonapěťový zapalovač, ovládání 
zapalování a zabezpečovacího zařízení 

ovládání nasávání spalovaného vzduchu 

osazeno na víceúčelové jednotce 

osazen na víceúčelové jednotce 

typ CEE 22 

 jedna elektroda pro zapalování 
a ionizační čidlo (hlídač plamene) 

    žlutá: zařízení je pod proudem 
    zelená: zařízení je v provozu 
 průměr a další specifikace viz dále v 
                 textu (str. ...11) 
 
slouží k nastavení tlaku na trysce plynu 
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Kategorie        II2Er3+ 

Nominální tepelný výkon    20,5 kW 

Hořák, kterým je vybaveno zařízení SOLARTUBE, může být nastaven na spalování různých 
plynů pouze jednoduchou výměnou trysky (s odkazem na její průměr) a/nebo nastavením 
tlaku na trysce pomocí příslušného seřizovacího šroubu (číselný odkaz 15 v tabulce popisu 
vyobrazení boxu hořáku, (na str. ...8). Toto nastavení zařízení SOLARTUBE může být 
provedeno pouze kvalifikovaným odborníkem. Chcete-li změnit toto nastavení, je třeba 
vyžádat od firmy SOLARONICS dodávku výměnné soupravy, která obsahuje novou trysku, 
návod ohledně obsluhy přívodu plynu a nový štítek pro celé zařízení. 

ODBORNÍK NA PLYNOVÉ VY TÁPĚNÍ 
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4. TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

Model TL.E 23 TL.E 36 

32,5 kW 

36 kW 

2,52 

2,17 

1,6 

1,6 

4 

3,44 

2,54 

2,54 

0,5 

0,45 

3x2 

108 135 159 

4,67 

4,02 

2,97 

2,97 

1 

0,75 

4x2 

38 kW 

43 kW 

TL.E 45 

Nominální průtok zemního plynu (G25) při 15 oC 
a tlaku 1013 mbar ( m3/h ) 

Nominální průtok zemního plynu (G20) při 15 oC 
a tlaku 1013 mbar ( m3/h ) 

Nominální průtok propanu při 15 oC 
a tlaku 1013 mbar ( kg/h ) 

Nominální průtok butanu při 15 oC 
a tlaku 1013 mbar ( kg/h ) 

Nominální tepelný příkon    23 kW 

Připojení plynu         1/2" 

Elektrická přípojka     230 V (+10%, -15%), 50 Hz,  
       dvoupólový konektor s uzemněním, 
       typ CEE 22 

Spotřeba enegie (A): 

Spotřeba el. energie (A), start    0,41 

Spotřeba el. energie (A), start    0,37 

Počet závěsných bodů     3x2 

Váha ( kg ) 

Zastoupení pro ČR: 
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*Tlak měřte po 30 minutách provozu 

ZP G25 

ZP G25 

ZP G25 

ZP G20 

ZP G20 

ZP G20 

Propan 

Propan 

Propan 

Butan 

Butan 

Butan 

370 série I 

480 série I 

480 série I 

280 série I 

280 série I 

650 série I 

650 série I 

300 série I 

300 série I 

370 série I 

225 série I 

225 série I 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,0 

2,0 

3,7 

3,7 

3,7 

2,9 

2,9 

2,9 

2,0 

2,0 

2,0 

1,7 

1,7 

1,7 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

2,5 

2,5 

2,5 

4,5 

4,5 

4,5 

3,5 

3,5 

3,5 

1,75 

1,7 

0,78 

0,5 

1,1 

1,2 

3,6 

3,6 

3,6 

2,9 

2,9 

2,9 

Typ plynu Průměr trysky 
 (setiny mm) 

      Přívodní tlak v kPa 
 

      norm. min.  max. 

      SOLARTUBE TL.E 23 

      SOLARTUBE TL.E 36 

      SOLARTUBE TL.E 45 

Tlak na trysce v kPa* 

Tlaky na přívodu plynu a průměry trysky pro používané plyny: 
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5. ROZMĚRY 

75 

2450 

TL.E 23 a 36 

TL.E 45 

SOLARTUBE 

TL.E 23 9755 8360 9040 4080 4280 245 516 
516 
516 

255 
285 

- 
12555 11160 11840 5480 5680 - 
14275 12880 13560 4080 4720 4080 

TL.E 36 
TL.E 45 
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A 
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1. PŘEDPISY 

Výrobek musí splnit všechna existující doporučení a přepisy a musí být připraven k provozu v souladu s 
posledními platnými normami, stanovenými všemi k tomu určenými úřady. 

Dodavatel je povinen se ujistit, že přívod vzduchu umožňuje dosáhnout hodnoty průtoku, doporučené 
podle stávajících předpisů s ohledem na SOLARTUBE TL.E (*). Dále musí být přívod vzduchu dimen- 
zován dostatečně i s ohledem na obecná pravidla a principy, týkající se větrání nebytových budov 
podle požadavků místních předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci. 

(*) V prostorách, přístupných veřejnosti, musí být infrazářič SOLARTUBE nainstalován tak, aby spaliny 
byly odváděny vně budovy. Doporučené hodnoty průtoku vzduchu jsou následující (podle ustanovení 
předpisu TPG G 807 02 – Tepelné zářiče – při umístění zařízení v nebytových prostorech): 

10 m3  prostoru na jeden kW instalovaného tepelného výkonu: 
 t.j. 205 m3 na jeden zapojený infrazářič TL.E 23 

  t.j. 325 m3 na jeden zapojený infrazářič TL.E 36 
  t.j. 380 m3 na jeden zapojený infrazářič TL.E 45 

Po dokončení instalace musí dodavatel ověřit, je-li každý infrazářič SOLARTUBE TL 23 řádně připojen 
na plynový rozvod a elektrickou síť a zdali zařízení řádně funguje. 

Dodavatel je také povinen informovat uživatele o provozu a o povinných ročních údržbových opera- 
cích a zařízení, vyplývajících z ustanovení výše uvedených předpisů. Dodavatel sepíše s uživatelem 
závěrečnou zprávu o převzetí zařízení a dodá mu příslušný návod k použití. 
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2. BALENÍ 

Každé balení SOLARTUBE TL.E obsahuje: 

TL.E 23 ( 4 samostané balení )  

- 2x trubice o vnějším průměru 89 mm a délce 4,6 m; 

- 2x trubice o vnějším průměru 89 mm a délce 4,6 m; 

- 4x reflektor; 

- 4x reflektor; 

1 volná síťová zásuvka; 

1 volná síťová zásuvka; 

1 zástrčka a zásuvka vč. kabeláže pro spojení hořáku a ventilátoru; 

1 zástrčka a zásuvka vč. kabeláže pro spojení hořáku a ventilátoru; 

Sáček se spojovacím materiálem; 

Sáček se spojovacím materiálem; 

Sáček se spojovacím materiálem; 

Sáček se spojovacím materiálem; 

1 závěsná konzola a 1 omega konzola; 

1 závěsná konzola a 1 omega konzola; 

2 odrážecí zrcadla krátké; 

2 odrážecí zrcadla krátké; 

3 odrážecí zrcadla otevřené; 

3 odrážecí zrcadla otevřené; 

1 53mm přepážka; 

1 53mm přepážka; 

2 příchytky kabeláže; 

2 příchytky kabeláže; 

1 spojka trubic; 

1 spojka trubic; 

box hořáku; 

box hořáku; 

box hořáku; 

odtahový ventilátor se spojovacím kabelem k ventilátoru a hořáku; 

odtahový ventilátor se spojovacím kabelem k ventilátoru a hořáku; 

odtahový ventilátor se spojovacím kabelem k ventilátoru a hořáku; 

kryt odtahového ventilátoru nebo odtah; 

kryt odtahového ventilátoru nebo odtah; 

kryt odtahového ventilátoru nebo odtah; 

- jednu kartónovou krabici s přihrádkami, v níž jsou ulo ženy tyto položky: 

- jednu kartónovou krabici s přihrádkami, v níž jsou ulo ženy tyto položky: 

- jednu kartónovou krabici s přihrádkami, v níž jsou ulo ženy tyto položky: 

TL.E 36 ( 4 samostané balení )  

TL.E 45 ( 4 samostané balení )  



 
 
 
 
 

ODBORNÍK NA PLYNOVÉ VY TÁPĚNÍ 
Z.I. No3 rue du Kemmel - B.P. 129 
59428 ARMENTIERES CEDEX FRANCE 
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Při dodávce více výrobků najednou je soubor dokumentace (včetně tohoto návodu, návodu k použití a 
záručních formulářů) přiložen k prvnímu balení. 

1 volná síťová zásuvka; 
1 zástrčka a zásuvka vč. kabeláže pro spojení hořáku a ventilátoru; 
Sáček se spojovacím materiálem; 
Sáček se spojovacím materiálem; 
1 závěsná konzola a 1 omega konzola; 
3 odrážecí zrcadla krátké; 
4 odrážecí zrcadla otevřené; 
1 53mm přepážka; 
2 příchytky kabeláže; 
1 spojka trubic; 

- 6x reflektor; 

- 3x trubice o vnějším průměru 89 mm a délce 4,6 m; 

Zastoupení pro ČR: 
OMNITHERM a.s. 
Na Spojce 1897/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
e.mail: omnitherm@omnitherm.cz, http: //www.omnitherm.cz 
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3. MONTÁŽ 

Solartube TL.E23 a TL.E36  

Na každý konec trubice nasaďte jeden držák odrážecího 
zrcadla a jednu konzolu pro trubici. Držák odrážecího zrcadla 
musí být vycentrován do středu trubice. 

Smontujte příruby a prostřední konzolu s 
použitím dodaných šroubů a matic. 

b) Úkony, které je třeba provést: - jeden zahnutý nástrčný klíč 17 mm 

- jeden plochý klíč 10 mm 

Přímo pod místem, kde má být výrobek 
LINEAR SOLARTUBE namontován, 
nastavte paralelně obě trubice přibližně 
50 cm nad zemí. Navařené příruby 
nastavte proti sobě. 

Šrouby 

Hořáková strana 

Na trubice nasaďte odtahový ventilátor a box hořáku, který 
musí být umístěn na trubici s červenou značkou. 

Komínová strana 

Poznámka: 
Odrážecí zrcadlo může být rovněž namontováno na již zavěšené zařízení. 

- jeden šroubovák 5 mm 
- jeden nástrčný klíč 13 mm 

a) Nářadí potřebné pro montáž infrazářiče LINEAR SOLARTUBE: 

ODBORNÍK NA PLYNOVÉ VY TÁPĚNÍ 
Z.I. No3 rue du Kemmel - B.P. 129 
59428 ARMENTIERES CEDEX FRANCE 
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Napojte odtahový ventilátor na box hořáku, a to tak, že se 
spojovací kabel umístí podél spodního záhybu odráže cího 
zrcadla. Kabel upevněte do správné polohy pomocí dodaných 
svorek. 

Na příslušné držáky umístěte nad každou trubici dvě 
odrážecí zrcadla a upevněte je dohromady pomocí příchy 
tek. Odrážecí zrcadla musí být namontována tak, aby se 
překrývala v rozsahu asi 20 cm. Potom zasuňte odrážecí 
zrcadla do konzol trubic. 

Membrána 

Matice s 
podložkou 

Spojovací kus 

Šroub + podložka 
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Posuňte emitor trubice (hladké) přes druhý v rámu a dejte ji na několik 
centimetrů od 1. trubice 

Spojte hladkou trubku, 15 mm od konce trubky. Vložte trubku do rozšířené 
trubice. Vložte trubici do 1 hladké trubice. Sešroubujte obě trubky samořeznými 
šrouby. 

Zastoupení pro ČR: 
OMNITHERM a.s. 
Na Spojce 1897/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
e.mail: omnitherm@omnitherm.cz, http: //www.omnitherm.cz 



 
 
 

Zafixovat hořák podle červeně označené trubice a 
zajistit upínacím šroubem. 

Vložte 4 dlouhé reflektory (A) profilu rámu 

Vložte 3 «otevřené» reflektory (B), které překrývají reflektory o 50 mm. 

Vložte oba malé centrální reflektory (C) tím, že překryje reflektory. 
 

Zavěste zářič na 3 závěsné držáky 
 

Ujistěte se, že trubice je v pevně a vzduchotěsně 
uchycena v boxu hořáku. 

A 

B 

B 

B 

C 

C 

A 

A 

A 
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Solartube TL.E23 a TL.E36  

Přímo pod místem, kde má být výrobek 
LINEAR SOLARTUBE namontován, 
nastavte paralelně obě trubice přibližně 
50 cm nad zemí. Navařené příruby 
nastavte proti sobě. 

Smontujte příruby a prostřední konzolu s 
použitím dodaných šroubů a matic. 

Šrouby 

Hořáková strana 

Komínová strana 

Na každý konec trubice nasaďte jeden držák odrážecího 
zrcadla a jednu konzolu pro trubici. Držák odrážecího zrcadla 
musí být vycentrován do středu trubice. 

Na trubice nasaďte odtahový ventilátor a box hořáku, který 
musí být umístěn na trubici s červenou značkou. 

ODBORNÍK NA PLYNOVÉ VY TÁPĚNÍ 
Z.I. No3 rue du Kemmel - B.P. 129 
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Hořáková strana 

Spojovací kus 

Hladká trubice 

Rozšířená část 
trubice 

Spojovací kus 

Matice s 
podložkou 

Šroub + podložka 

Posuňte emitor trubice (hladké) přes druhý v rámu a dejte ji na několik 
centimetrů od 1. trubice 

Spojte hladkou trubku, 15 mm od konce trubky. Vložte trubku do rozšířené 
trubice. Vložte trubici do 1 hladké trubice. Sešroubujte obě trubky samořeznými 
šrouby. 

Napojte odtahový ventilátor na box hořáku, a to tak, že se 
spojovací kabel umístí podél spodního záhybu odráže cího 
zrcadla. Kabel upevněte do správné polohy pomocí dodaných 
svorek. 

Na příslušné držáky umístěte nad každou trubici dvě 
odrážecí zrcadla a upevněte je dohromady pomocí příchy 
tek. Odrážecí zrcadla musí být namontována tak, aby se 
překrývala v rozsahu asi 20 cm. Potom zasuňte odrážecí 
zrcadla do konzol trubic. 

Komínová strana 

Zastoupení pro ČR: 
OMNITHERM a.s. 
Na Spojce 1897/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
e.mail: omnitherm@omnitherm.cz, http: //www.omnitherm.cz 
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Hořáková strana 
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Komínová strana 

Spojte rámy pomocí spojovacích součástí a sešroubujte je. 

A 
A 

B 

C 

B 

C 

B 

A 

A 
A 

C A B 

Vložte membránu (41 mm) do rozšířené části trubice. 

Posouvejte (hladkou) trubici v rámu až na několik centimetrů k druhé 
trubici. 

Spojte hladkou trubku, 15 mm od konce trubky. Vložte trubku do 
rozšířené trubice. Vložte trubici do 1 hladké trubice. Sešroubujte obě 
trubky samořeznými šrouby. 

Zafixovat hořák podle červeně označené trubice a zajistit upínacím šroubem. 

Ujistěte se, že trubice je v pevně a vzduchotěsně uchycena v boxu hořáku. 

Uchyťte ventilátor na poslední trubici. 

Membrána 
41mm 

Membrána 
41mm 

Vložte 6 dlouhých reflektorů (A) profilu rámu 

Vložte 4 «otevřené» reflektory (B), které překrývají reflektory o 50 mm. 

Vložte 3 malé střední reflektory (C), do profilu rámu. 

Zavěste zářič na 4 závěsné držáky 
 

Zastoupení pro ČR: 
OMNITHERM a.s. 
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4. UMÍSTĚNÍ 

Výrobek SOLARTUBE byl zkonstruován pro provoz v průmyslovém prostředí. 

V případě, že ovzduší obsahuje agresívní nebo žíravé sloučeniny, se však doporučuje na jeho 
přesné složení upozornit výrobce. 

Parametry výkonu, počtu, výšky namontování a přesného umístění infrazářičů SOLARTUBE, 
by měly odpovídat konkrétním potřebám v místě instalace. 

Doporučené výšky zavěšení: 

TL.E 23 – 4 až 5 m 
TL.E 36 – 5 až 7 m 
TL.E 45 – 6 až 9 m 

Montáž infrazářiče SOLARTUBE 

Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů (viz vyobrazení) 

0,5m 

Výška 
zavěšení 

Sklon směrem ke spojovacímu kolenu 

Maximální naklopení - 30 stupňů. 

maximálně 
5 až 10 cm 

30°max  

Zastoupení pro ČR: 
OMNITHERM a.s. 
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Skříň odtahového ventilátoru musí být vždy výše než box hořáku. 
Zavěšení se provádí pomocí řetízků nebo lan 

Počty závěsných bodů: 

Kombinace různých způsobů umístění umožňuje stejnoměrné pokrytí celého povrchu. 

12x7 
  84 

12x8 
  96 

15x10 
  150 

18x12 
  216 

22x15 
  330 

27x13 
  351 

32x15 
  480 

362x18 
  648 

40x20 
  800 

26x17 
  442 

15x8,5 
  128 

18x11 
  198 

22x13 
  286 

27x13 
  351 

26x15 
  390 

32x15 
  480 

36x17 
  612 

40x20 
  800 

Výška umístění infrazářiče v m 

Vyhřívaná plocha 4 

vodorovná poloha 
  (šířka x délka) 
   plocha v m2 
 

 
 
  naklopení 30o 
  (šířka x délka) 
   plocha v m2 

TL.E 23 

TL.E 23 

TL.E 36 

TL.E 36 

TL.E 45 

TL.E 45 

5 6 7 8 9 

ODBORNÍK NA PLYNOVÉ VY TÁPĚNÍ 
Z.I. No3 rue du Kemmel - B.P. 129 
59428 ARMENTIERES CEDEX FRANCE 
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5. PŘIPOJENÍ PLYNU 

Výrobek prochází v dílnách výrobce příslušnými testy podle druhu plynu, který bude používán, a 
který bude uveden na štítku zařízení. 

Před vlastní instalací je třeba trubky poklepat a profouknout stlačeným vzduchem. 

Připojení plynu musí být provedeno u vstupní strany elektromagnetického ventilu (napojení 1/2" 
trubkou). 

Požadované vybavení 

Pro každý infrazářič SOLARTUBE je třeba uzavírací ventil. 

Dále doporučujeme, aby byl spotřebič napojen na síť pomocí schváleného typu ohebného 
přívodu,což zajistí 

- zabránění působení mechanického napětí. 
Přívod musí být upevněn ručně a dotažen pomocí klíče - maximálně na 1/4 otáčky. 

- jednodušší odmontování a namontování, 

Doporučujeme namontování plynového filtru za účelem ochrany komponentů na přívodu plynu a v 
hořáku. 

Pokud skutečný tlak plynu převyšuje nominální vyžadovaný tlak (viz technické specifikace), je 
nutné v každém případě použít regulační ventil. 

- ventil pro vyrovnání tlaku (na straně spotřebiče). 

- filtr (kryt otočen směrem dolů), 

- uzavírací ventil (na pevné straně trubky), 

Jako volitelné příslušenství lze dodat soupravu tlakového ventilu. Postup montáže je následující: 

Zastoupení pro ČR: 
OMNITHERM a.s. 
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Použijte mýdlový roztok nebo jiný vhodný prostředek. 

Tuto kontrolu je nutné provést také po každém odmontování a zpětném namontování. 

Po připojení infrazářiče SOLARTUBE je nutné všechna spojení prověřit na netěsnosti. 

Kontrola netěsností 

c) Uzavírací ventil otevřete a opět uzavřete poté, co byly odstraněny všechny nečistoty. 

b) Trubky podrobte tlakové zkoušce dusíkem s použitím dvojnásobného tlaku oproti provozním hodnotám. 

a) Zkontrolujte, jsou-li uzavírací kohouty zavřeny. 

Postup úkonů: 

Vypuštění plynového vedení 
Před napojením spotřebiče musí být vedení důkladně vyčištěno a vypuštěno. 

Úkony, které je třeba provést 
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6. PŘIPOJENÍ ELEKTŘINY 

Připojení infrazářiče na síť je možné provést přes rozvaděč. Na rozvaděči je nutné mít pojistky a 
hlavnívypínač v souladu s odpovídajícími normami. 

                      Důležité upozornění – 
 
je nezbytně nutné, aby přívod elektřiny měl tyto parametry: 

Jednofázové napětí o hodnotě 230 V (+10 %, -15%), 50 Hz. 
Elektrická síť s neutrálem bez impedance, t.j. s nulovým napětím mezi neutrálem a uzemněním. 

Pokud nejsou splněny dvě výše uvedené podmínky, je nutné použít oddělovací transformátor, 
jehož jeden z vývodů na sekundární cívce, považovaný za neutrál, bude napojen na uzemnění 
s nulovým napětím. 

Počet vodičů 

Zásobování elektřinou pro každý obvod musí obsahovat dva aktivní vodiče (neutrál je aktivní 
jakožto fáze) o totožném průřezu a dále jeden ochranný vodič (uzemnění). 

Pojistky: 

El. příkon 

Typ zářiče TL.e 23 TL.E 36 TL.E 45 

Počet infrazářičů 

Hodnota jištění 

Mobilní zástrčka 

uzemnění 

L - fáze N - neutrál 

115VA 115VA 170VA 

1 - 2 1 1 2 - 3 4 2 3 - 4 3 - 4 5 - 9 

1A 1A 2A 2A 4A 4A 6A 4A 2A 

Infrazářič SOLARTUBE musí být připojen k síti pomocí zástrčky, dodávané s výrobkem. Je 
nutné postupovat podle pokynů, umístěných v zástrčce, a týkajících se polohy vodičů. 

Doporučuje se použít ohebný mnohovodičový kabel s maximálním průřezem vodičů 0,75 mm2. 

Podle standardního značení je uzemňovací vodič žlutozelený, neutrál modrý a fáze černá. 
Kromě toho volná zásuvka odtahového ventilátoru musí být připojena k zásuvce pevné a 
zajištěna na boxu hořáku. 

ODBORNÍK NA PLYNOVÉ VY TÁPĚNÍ 
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Vnitřní elektrické schéma boxu hořáku: 

HV: vysoké napětí 

AWL: žlutá kontrolka (spotřebič pod proudem) 

GWL:zelená kontrolka (elektromagnetický ventil pod proudem) 

DP: 

B: 

P: 

PE: 
E: 

manostat tlaku vzduchu 

základní deska se zástrčkou, osazená do boxu hořáku 

zásuvka pro volnou přívodní zástrčku 

zásuvka pro volnou zástrčku odtahového ventilátoru 
uzemnění 

CGU: kombinované plynové zařízení 

ODBORNÍK NA PLYNOVÉ VY TÁPĚNÍ 
Z.I. No3 rue du Kemmel - B.P. 129 
59428 ARMENTIERES CEDEX FRANCE 
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Infrazářič SOLARTUBE lze ovládat ručně a automaticky. 
Ruční bezpečnostní spínač (ZAPNUTO/VYPNUTO): 

Spínače musí být umístěny tak, aby byly snadno dosažitelné - 

buď na centrálním ovládacím panelu v každém vytápěném prostoru nebo na jednotlivých místech, kde 
jsou infrazářiče SOLARTUBE namontovány. 

Doporučené vybavení SOLARONICS: 

Spínač s pojistkou typu PAC20, k níž se připojí diferenciální ochrana. 

Automatické ovládání - regulace: 

Regulace teploty se provádí pomocí ovládání přívodu elektřiny (ZAPNUTO/VYPNUTO) přes bezpeč- 
nostní spínač. 

Doporučené vybavení SOLARONICS: 

Elektronická regulační skříňka IP 55 byla schválena AINF podle požadavků předpisu ze 
14.11.1988, čímž bylo potvrzeno vyhovění požadavkům normy NF C15-100 podle UTE. 

Popis 

           skøíòka 
pro pøívod elektøiny a regulaci 

1 prostor 

2 prostory 

3 prostory 

4 prostory 

max. 14 infrazáøièù TL23 

bez hodin 

R 11 

s hodinami 

R 11 H 

R 12 H 

R 13 H 

R 14 H 

Každá z těchto regulačních skříněk umožňuje v jednom vytápěném prostoru společné ovládání až 14 
infrazářičů SOLARTUBE TL 23. 

Regulační skříňka R 11 

Funkce: ovládání pomocí jednoho provozního pokynu (stejný pokyn pro denní i noční dobu) 
v jednom prostoru, vytápěném infrazářiči SOLARTUBE TL .E. 

Součástky: - jeden dvoupólový hlavní ovládací spínač 

- jedna pojistka 1 A pro ochranu ovládání 

- jedna pojistka 6 A pro ochranu přívodu energie 

- relé 

- jeden elektronický termostat 
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Regulační skříňky R 11 H až R 14 H 
Funkce:ovládání pomocí dvou provozních pokynů (jeden pokyn pro denní a jeden pokyn pro 
          noční dobu / spínač ovládaný hodinami) v jednom až čtyřech prostorech, vytápěných 
          infrazářiči SOLARTUBE TL.E. 

Součástky: - jeden hlavní ovládací spínač 
           - jedna pojistka 1 A pro ochranu ovládání 

- jedna pojistka 6 A pro ochranu přívodu energie 

- relé 

- na každý vytápěný prostor jeden elektronický termostat 

- jeden digitální týdenní časový spínač, společný pro všechny vytápěné prostory 

Upozornění: Dodat lze rovněž lakované kovové skříňky se stejnými funkcemi a se 
stejným stupněm krytí, jako pro skříňky s hodinami v provedení standardním. 

Označení těchto skříněk je „cabinet S1“ pro jeden až čtyři vytápěné prostory. 

Ve srovnání se standardními skříňkami, obsahuje tento typ regulačních skříněk navíc tyto součástky: 
      - jeden vnější hlavní ovládací spínač s pákou, na kterou může být použit visací zámek 

- jedna kontrolka přívodu elektřiny do skříně 

- pro každý vytápěný prostor jeden zvláštní vypí nač 

- pro každý vytápěný prostor jedna kontrolka zapo jení 

      - jeden tlačítkový přepínač 455 mezi manuálním a automatickým ovládáním, který umožňuje v 
        ma nuálním režimu ovládat provoz přes denní pokyny; 
        v automatickém režimu umožňuje používat dva po kyny pro denní a noční dobu spolu s přepí- 
        načem, kontrolovaným hodinami 
Výše popsané zařízení je dodáváno včetně kompletního elektrického zapojení a s příslušnými pokyny 
pro použití. U každé skříně je kompletní přípojný box, který umožňuje snadné a rychlé zapojení. 
S každou skříní musí být dodáno toto příslušenství: 

- jedna kuličková sonda pro každý vytápěný prostor 

- armovaný kabel 2 x 0,22 pro každý vytápěný prostor k propojení sondy s regulační skříní 

Kromě toho, že je nutné postupovat podle pokynů k instalaci, musí být ještě splněny následující poža- 
davky: 

- umístit sondu ve výšce hlavy, ne do průvanu, a tak, aby byla vystavena stejnoměrnému záření, 

- namontovat sondu na stěnu s tepelnou izolací; neizolovaná stěna může vyzařovat chlad, což 
  může narušovat korektní monitorování teploty, 

- k propojení mezi sondou a regulačním systémem použít armovaný kabel o délce nejvíce 100 m, 

- použít dvoucestné kanály pro vedení kabelů, případně vést spojovací kabel odděleně od kabe- 
  lů vysokého napětí, 

- nezasahovat do kabelového vedení nebo do umístění součástek uvnitř skříně; nedodržení toho- 
  to pravidla může způsobit, že na zařízení již nebude pohlíženo jako na vyhovující podle normy 
  NF C15-100. 
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Základní schéma instalace 

1) S ohledem na špičkovou spotřebu při zapalování postačuje pro přívod elektřiny pro 14 infrazářičů 
SOLARTUBE vodič o průřezu 1,5 mm2. 

2) Kabely nesmí být v žádném případě vedeny přes infrazářič. Pokud musí být vedeny podél infrazá- 
řiče, je nejmenší přípustná vzdálenost 0,5 m. 

3) Instalace přívodu elektřiny k infrazářičům musí být provedena s použitím ohebných kabelů s vodiči 
0,75 mm2. 
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7. PŘÍVOD VZDUCHU 

Přívod vzduchu pro infrazářič SOLARTUBE TU 17 vyžaduje průtok 40 Nm3/h. 

Využívaný vzduch může být přiváděn 
a) zevnitř příslušného prostoru, pokud jeho konstrukce umožňuje dostatečnou výměnu vzduchu; 

b) zvenčí příslušného prostoru, je-li k boxu hořáku přimontováno vzduchové potrubí. 

Podtlak, měřený na přívodu vzduchu, nesmí být menší než 15 Pa, aby nedošlo k narušení provozních 
charakteristik hořáku. 

Pro připojení vzduchového potrubí se doporučuje použití nástavcové soupravy SO- 
LARONICS, obsahující koncovku o průměru 125 mm. 

Nástavec se nasadí do místa, kde je normálně umístěn kryt a vodící prvek pro hořák. 
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8. PRODUKTY SPALOVÁNÍ, VĚTRÁNÍ VYTÁPĚNÝCH PROSTORŮ 

Vypouštění spalin do okolního ovzduší (průmyslové prostředí): 

Spalování v infrazářiči SOLARTUBE se vyznačuje obzvláštní bezpečností (podle francouzských předpi- 
sů pro bezpečnost při práci). 

Obnova vzduchu probíhá normálně infiltrací obvodovou konstrukcí budovy. 

Kryt odtahového ventilátoru umožňuje dostatečné rozředění produktů spalování v atmosféře při velmi 
nízké vypouštěcí teplotě. Kryt se upevňuje pomocí dvou nýtů na odtah. 

Větrání budovy, pomocí něhož se zajišťuje kyslík pro spalování a vzduch pro rozřeďování spalin, musí 
být alespoň na úrovni: 
  80 Nm 3/h na jeden infrazářič SOLARTUBE TL.E23 
 128 Nm 3/h na jeden infrazářič SOLARTUBE TL.E36 
 190 Nm 3/h na jeden infrazářič SOLARTUBE TL.E45. 
 
 Vypouštění spalin vně vytápěných prostor se řeší individuálně. Infrazářič SOLARTUBE musí být 
v těchto případech osazen odtahem, dodávaným rovněž firmou SOLARONICS. Propojení s kouřovým 
vedením musí mít průměr 111 mm, který nesmí být zmenšován. 

Kouřové potrubí nesmí mít prolákliny a musí být vyrobeno z nerezové oceli nebo z hliníku. 

Na odtahových trubkách nesmí v žádném případě spočívat hmotnost vlastního kouřového vedení. 
Vedení musí být uchyceno pomocí manžety, umístěné tak, aby se trubka mohla dilatovat. 

Úroveň ventilace uvnitř budovy musí pro zajištění dostatečného přívodu vzduchu dosahovat alespoň 
40 Nm3/h na jeden infrazářič SOLARTUBE (1,75 m3/h na kW na hořáku). 
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Délka kouřové trubky je omezena na nejvíce 8 metrů. 

Ztráta tlaku v průběhu odtahu nesmí přesáhnout 20 Pa. 

Ztráta tlaku v průběhu odtahu nesmí přesáhnout 30 Pa. 

Pro výpočet ztráty tlaku v hladkém a tuhém kouřovém potrubí je možné použít následující hodnoty: 

Pro výpočet ztráty tlaku v hladkém a tuhém kouřovém potrubí je možné použít následující hodnoty: 

Solartube TL.E 23 a TL.E 36 

Solartube TL.E 45 

* ztráta na 1 m vedení o průměru 111 mm................................................................................. 1 Pa 

* ztráta na 1 m vedení o průměru 111 mm................................................................................. 2 Pa 

* ztráta v kolenu 90o ....................................................................................................................2 Pa 

* ztráta v kolenu 90o ....................................................................................................................4 Pa 

* ztráta v krytu proti dešti ............................................................................................................5 Pa 

* ztráta v krytu proti dešti ............................................................................................................10 Pa 
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9. STARTOVÁNÍ 

Nejprve je nutné se přesvědčit, že: 

- hlavní plynový ventil je otevřený a 
- regulační systém povolil spuštění do provozu. 

Pokud regulační systém spuštění automaticky nepovolil, je možné infrazářič uvést do nuceného provozu 
po kontrole následujících položek: 
- Tlak plynu před redukcí je v pořádku. 

- Vlastnosti plynu, který je k dispozici, odpovídají charakteristice paliva, uvedeného na štítku zařízení. 

- Síť plynového potrubí je čistá a řádně utěsněna. 

- Přívod elektřiny funguje. 

Po kontrole proveďte následující úkony: 

- Otevřete uzavírací ventil. 
- Zapněte přívod elektrické energie: 

- Rozsvítí se žlutá kontrolka (zařízení pod proudem). 

- Po asi 15 sekundách provětrávání se rozsvítí zelená kontrolka (je detekován plamen). 

Zkontrolujte vstupní tlak (a v případě potřeby vyměňte redukční ventil) a tlak na tryskce (viz místa pro 
měření tlaku na vyobrazení boxu hořáku, číselné odkazy 8 a 9, na str. ...6, a hodnoty tlaku, uvedené v 
následující tabulce na str. ...9). 

V případě, že nedojde k zapálení hořáku infrazářiče: 

Opakujte úkon znovu. Předtím vypněte elektřinu na 20 až 30 sekund. 

Odtahový ventilátor pokračuje v činnosti i během bezpečnostního vypnutí infrazářiče. 

Vypnutí 

Vypněte přívod elektřiny. 
Pokud se jedná o delší vypojení spotřebiče, zavřete uzavírací kohout. 
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1. ZKOUŠKY NA POČÁTKU TOPNÉ SEZÓNY 

Proveďte zkoušku zapalování a zkontrolujte, zdali infrazářič pracuje správně. Na začátku topné sezó- 
ny se může často stávat, že zapálení hořáku se provádí obtížně. Pokud se nepodaří spotřebič zapnout 
ani po několika pokusech, obraťte se na dodavatele. 

Provozní kontrola 

Je možné provést dvě zkoušky: 

a) Zapněte spotřebič a ponechejte ho v provozu po dobu několika minut. Potom vypněte přívod plynu 
a znovu zapněte po 6 až 8 sekundách. 

Hořák musí zhasnout. Zkoušku opakujte 10 sekund po zhasnutí hořáku. 

b) Podobně jako u předchozí zkoušky ponechejte spotřebič v provozu po dobu 3 až 4 minut. Odmon- 
tujte kryt nebo odtahovou trubku a uzavřete otvor odtahu, kterým jsou odváděny produkty spalování. 
Hořák musí zhasnout (manostat přestane registrovat dostatečný podtlak, umožňující ponechat spotře- 
bič v provozu). Uvolněte odtah. Infrazářič by měl znovu nastartovat během doby přibližně 30 sekund. 

2. ÚDRŽBA 

Infrazářiče SOLARTUBE doporučujeme podrobit kontrole kvalifikovaným personálem nejméně jeden- 
krát ročně. Při tomto postupu je možné u výrobku zajistit požadovaný výkon, spolehlivost a dlouhou 
životnost. 

Naše oddělení technické podpory zákazníků pro Vás může vypracovat příslušný kontrakt na údržbové 
práce. 

Úkony při údržbě 

Před jakýmkoli servisním zásahem se nejdříve ujistěte, že byl vypnut přívod plynu a elektřiny. 

Každoroční údržbové práce zahrnují tyto úkony: 

a) Povinné čištění odtahových trubek, pokud jimi byl infrazářič vybaven. 

b) Inspekce vyzařovací trubice a její čištění, je-li třeba. 

c) Čištění vnitřku hořáku a trysky. 
d) Kontrola odtahového ventilátoru, zejména motorku a rotoru. 

e) Kontrola manostatu tlaku vzduchu. 
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3. PORUCHY FUNKCE INFRAZÁŘIČE 

Příznaky poruchy 

Zapalování a kontrola 
      plamene 

       Hořák 
a odtahový ventilátor 

Hořák se zapálí 
a po určité době 
zhasne. 

Možné příčiny 
  poruchy Odstranění 

Poškozené těsnění 
někde v průběhu 
připojení vyzařovací 
trubice. 

Trubice je 
částečně ucpaná. 

Přehození fáze 
a neutrálu. 

Opravit těsnění. 

Vyčistit vnitřek trubice. 

Mezi zapalovací 
elektrodou 
a uzemněním 
nepřeskakují 
vysokofrekvenční 
jiskry. 

Nefunguje odtahový 
ventilátor. 

Do zařízení nejde 
elektřina. 

Nedostatečné napětí. 

Přepálená pojistka. 

Přehození fáze 
a neutrálu. 

Zkontrolovat síť. 

Zkontrolovat zdroj. 
Naolejovat otáčivé 
součástky. 

Zjistit přííčnu, vyměnit 
pojistku. 

Vyměnit elektrodu. Odtahový ventilátor 
pracuje normálně. 

Zapalovací elektroda 
je opotřebovaná. 

Vysokonapěťový 
kabel není v pořádku. 

Zapalovací elektroda 
je znečištěná. 

Špatné zapojení 
vysokého napětí nebo 
špatné uzemnění. 

Vadná zapalovací 
skříňka. 

Vyčistit rozpouštědlem. 

Znovu řádně zapojit. 

Vyměnit 
zapalovací skříňku. 
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Příznaky poruchy 

Zapalování a kontrola 
      plamene 

Zapalování 
probíhá normálně 
a vysokofrekvenční 
jiskra je přítomna. 

Hořák 

K zapálení nedojde 
na první pokus. 

Možné příčiny 
  poruchy 

Uzavírací plynový 
kohout zavřen. 

Špatně vyprázdněné 
trubky. 

Odstranění 

Otevřít kohout. 

Vyprázdnit trubky. 

Vyčistit filtr. K zapálení nedojde 
ani po několika 
pokusech. 

Vstupní filtr je ucpán. 

Tryska je ucpána nebo   Vyčistit trysku. 
částečně ucpána. 

Nevhodná tryska. 

Jeden 
elektromagnetický 
ventil je zablokován 
v uzavřené poloze. 

Vyměnit trysku podle 
údajů v tabulce. 

Vyměnit cívku 
v elektromagnetickém 
ventilu. 

Nastavit tlak. 

Vyměnit trysku podle 
údajů v tabulce. 

Změnit umístění 
elektrody. 

Vyčistit stykač. 

Vyměnit zařízení. 

Vyčistit vnitřek trubice. 

Správně viz. str. 18 

Vložit oddělovací 
transformátor 

Hořák se zapálí, ale 
zhasne do 4 sekund 
po zapálení. 

Vstupní tlak je příliš 
vysoký. 

Nevhodná tryska. 

Ionizační elektroda 
je špatnì umístěna 
ve vztahu k hořáku. 

Špatné uzemnění 
skříně bezpečnostního 
zařízení. 

Vadné bezpečnostní 
zařízení (špatné 
monitorování 
ionizace). 

Vyzařovací trubice 
je částečně ucpaná. 

Přehození fáze 
a neutrálu. 

Impedance na 
neutrálu. 
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4. NÁHRADNÍ SOUČÁSTKY 

Název Číslo pro objednávku 

Cívka elektromagnetického ventilu.......................................................................................... 9421002 

Ovládací a bezpečnostní karta PACTROL...............................................................................9424152 

Ovládací a bezpečnostní karta RV.......................................................................................... 9424134 

Kombinovaná plynová jednotka .............................................................................................. 9421001 

Manostat tlaku vzduchu .......................................................................................................... 9422011 

Odtahový ventilátor kompletní ................................................................................................ 8320110 

Žárovka kontrolky (130 V - 2 W - BA9S - 5000 h.) ..................................................................0074523 

Zapalovací a ionizační elektroda ............................................................................................. 9412007 
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