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1.  URČENÍ 

Sklopné elektrické kotle typů: КPEМ-60-ОМ2, КPEМ -160-ОМ2, КPEМ -250-ОМ2, КPEМ -350-ОМ2 
(dále jen kotle) jsou určeny pro vaření pokrmů jako vývary/bujóny, polévky, omáčky, těstoviny, kynutí 
lehkých test atd., a to buď s použitím míchadla, nebo bez něj. Pro vyprázdnění kotle můžeme využít 
sklápění, nebo výpustný kohout (některé modely). 
V závislosti na daném typu kotle, mohou nastat zmeny, které nejsou zaznamenány v současném ma-
nuálu a tyto změny neovlivňují montáž a využití.
         
Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti odpovídající standartům ISO 9001:2008. 
Registrační číslo  73 100 2188 je z  17.01.2014 a platí do 29.12.2016.

2. FUNKCE A ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ

Funkce kotle je založena na ohřevu media v meziplášti pomocí elektrických topnic. Tento způsob 
ohřevu eliminuje připalování pokrmů.

Kotel pracuje v následujících režimech:
 Vaření (ohřívání) – přivedení obsahu kotle k požadované teplotě a automatickém udržení    
 dosažené teploty během doby varu.
 Chlazení – zchlazení obsahu kotle na přednastavenou teplotu. Voda z řadu chladí produkt   
 pomocí výměny vody v meziplášti.

Další funkce, které kotel umožňuje provádět:
 • Míchání – automatické míchání produktu během přípravy
 • Program – vaření pomocí přednastaveného programu (zadány parametry – teplota, doba,   
  množství vody, míchání, případně chlazení)
 • Sklápění – vyprázdnění kotle pomocí sklopení kotliny

Kotel obsahuje následující hlavní části:
 • topnice (obr. 2, místo 4)
 • pravý podstavec (obr. 2, místo 1)
 • levý podstavec (obr. 2, místo 2)
 • základna (obr. 2, místo 3) pro instalaci levého a pravého podstavce
 • řídící panel (obr 2, místo 5)
 • víčko/víko (obr. 2, místo 12)

Varný kotel (obr. 6) je složen z topnic a druhého pláště, ve kterém se tvoří ohřevné medium. Elektrický 
pohon míchadla je spojen s míchadlem šachtou, která je umístěna ve spodní části kotliny (obr.6, mís-
to 6), míchadlo je zajištěno v horní části míchadla (v držadle) (obr. 7, místo 4). Topnice (obr.6, místo 6) 
a sonda suchého chodu jsou umístěny ve spodní části kotle (obr. 6, místo 10). Z vnější strany je plášť 
kryt čedičovou vatou a hliníkovou folií. Suchý chod nastává v případě, že topnice nejsou ponořeny v 
ohřevném médiu. Nejnižší přípustná hladina je kontrolována sondou suchého chodu. (obr. 6, místo 
11).
Plnění vodou do zásobníku, ve kterém se tvoří pára, probíhá automaticky.
Kotel i s parním zásobníkem je zevně zakrytován. V základně je instalován přívod vody (obr.6).
 
Systém vodního zásobení zahrnuje přívod vody, odtok, potrubí a 3 elektromagnetické ventily. Elek-
tromagnetické ventily (obr. 6, místo 3) řídí přítok vody při zapnuté funkci chlazení a zajišťují hladinu 
ohřívacího media v parním zásobníku. K vypuštění vody z parního zásobníku slouží ventil (obr. 6, 
místo *prosím určit, která pozice to je*).
Pro zajištění maximální hodnoty tlaku, je instalován bezpečnostní ventil (obr. 6, místo 2), který sníží 
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tlak, pokud je v zásobníku je vyšší než 1.2kgf/cm². K zabránění podtlaku slouží rovněž bezpečnostní 
ventil (obr. 6, místo 1), pokud hodnota v meziplášti klesne pod 0.01 kgf/cm2.
Pro nouzové přerušení práce kotle při přetlaku nad  1.3kgf/cm2 slouží elektrický tlakový ventil (obr 6, 
místo 13).
Víko (obr. 2, místo 12) je určeno k zadržení páry uvnitř kotle při provozu a při otevření přerušuje po-
hyb míchadla. Víko sestává z držadla se zdvihajícím se pérem (obr 2, místo 8), odnímatelného krytu 
(obr 2, místo 10), ochranný kryt (obr 2, místo 11) a samotného víka (obr 2, místo 12). Odnímatelný kryt 
se zarážkou umožnuje vložení produktu do kotle zatímco se mixer pohybuje. Pro tento účel se dá kryt 
odejmout stisknutím směrem dolů, potáhnutím doprava směrem k sobě a zvednutím. Zavření krytu 
probíhá v obráceném pořadí úkonů. Ochranné držadlo je navrženo, aby zabránilo kontaktu ruky s 
rotujícím ostřím mixeru. Víko kotle je možné uchytit do různých úhlů.
Levý podstavec (obr 5) zahrnuje rám s pouzdem. Na rámu jsou umístěny následující části/elementy:
 • 2x mikrospínač a 2 ukotvovací šrouby 
  Během přesunu kotle do vertikální pozice mikrospínač (obr. 5 pol. 7) vydá řídicí příkaz pro   
  řídicí vinutí signalizačního relé K3 (vertikální poloha). 
 • Šroub (obr. 5 poz. 6) je určen k ochraně mikrospínače před mechanickým poškozením v případě  
  nouzového provozu.

Při sklopení kotle v poloze maximálního sklonu mikrospínač (obr. 5 poz. 3) se vydává řídicí příkaz pro 
signalizační relé K4 (maximální sklon). Maximální sklon kotle je 100°. Šroub (obr. 5 poz. 2) je určen k 
ochraně mikrospínače před mechanickým poškozením v případě nouzového provozu.

mikrospínač polohy víka (obrázek 5 poz. 1). Mikrospínač víka je určen pro zablokování (vypnutí) směš-
ovače, když je víko zdviženo více než 50 mm. Když je víko kotle otevřeno, mikrospínač vydá řídicí povel 
pro navíjení relé pro signalizaci K2.

 • instalační deska je osazena sadou pojistek. (obr. 5 poz. 8), připojovacích svorkovnic    
  (obr. 5 pos. 9), kabelová skříňka (obr. 5 poz. 4) pro uložení vodičů;
 • kabelový vstup (obr. 5 poz. 5) pro pokládku vstupního kabelu;
 • vačkový spínač pro napájení kotle.

Pravý podstavec (obr. 4) se skládá z rámu s krytem. Podstavec obsahuje následující: ovládací panel 
(obr. 4 poz.1); - motor sklápění kotle (obr. 4 poz. 8); - elektrická deska s těmito položkami: • regulátor 
frekvence otáčení směšovače - frekvenční měnič (obr. 4 pol. 10); • elektrický pohon ovládání kotle 
(obr. 4 poz. 6); • automatické spínání ovládacího obvodu QF1; • automatické spínání frekvenčního 
měniče QF2 (obr. 4 pol. 4); - sprcha pro mytí (obrázek 4 pol. 2). 

Kotel je řízen ovládacím panelem (obr 3).

Tlačítko zapnuto/vypnuto.

Tlačítka pro ovládání míchadla jsou umístěna v části “MIXER”

„Forward“. Tlačítko míchacího módu, volba “dopředu”. Míchadlo se neustále otáčí ve směru 
hodinových ručiček.

„Forward/ Pause“. Tlačítko míchacího módu, volba “dopředu/pauza”. Míchadlo se otáčí po 
stanovenou dobu ve směru hodinových ručiček a poté se na určitou dobu zastaví. Tento 
proces se neustále opakuje.

„Forward/ backward“. Tlačítko míchacího modu “dopředu/dozadu”. Míchadlo se pohybuje 
ve směru hodinových ručiek, poté se směr míchání změní v opačný.
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• Současný výběr dvou režimů míchadla není možný.
• Rozsvícením příslušného tlačítka kotel signalizuje výběr režimu
• Změna režimu během činnosti kotle není možná.

Rychlosti pohybu míchadla jsou znázorněny v tabulce č. 1

Míchadlo se zapne až po uvedení kotle do provozu spuštěním jednoho z programů.
Změna rychlosti míchadla je možná vždy, kromě stavů nouze.

Režimy kotle měníme v části panelu “MODES”

„Cooking“. Tlačítko režimu vaření.
 Ohřev obsahu kotle na požadovanou teplotu při jmenovitém výkonu a automatické udržo-
vání dosažené teploty až do uplynutí nastavené doby.
 
„Cooling“ režim chlazení. 
Zchlazení kotle na stanovenou teplotu pomocí vody z vodovodního řadu výměnou v mezi-
plášti.

„Program“ režim uživatelského programu
Provoz podle dříve uloženého uživatelského programu s režimy „Vaření“ a „Chlazení“. 
Množství kroků - čtyři.

„Water filling“ napouštění vody do kotle.
Napouštění kotle vodou bez nastavení množství.

„Temperature“ zobrazení teploty a její ovládací tlačítka.

tlačítko zvýšit (zvýšení rychlosti míchadla)
    
LED indikace vybrané rychlosti míchání
    
tlačítko snížit, snížení rychlosti míchadla. 1

1

2

2

3 3

Počet svítících políček 1 1 … 2 1…3 1…4 1…5 1…6 1…7 1…8 1…9 1…10

Počet otáček za minutu 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140

TEMPERTEMPERAATURETURE

200
230

Button editing parametr

Real temperature

Set temperature

Button “less”
Button “more”

vysvětlivky: 200 skutečná teplota, 230 nastavená teplota; tlačítka snížení a zvýšení teploty
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Button editing parametr

Real time

Set time

LED Measured filing 
LED Program

Button “less”
Button “more”

vysvětlivky: 0,04 skutečný čas, 1,30 nastavený čas, tlačítka snížení a zvýšení nastaveného času

TTAIMERAIMER

0,04
1, 30

PPRROGRAM/Measured fillingOGRAM/Measured filling

00 4
13 0

00 4

Button “less”
Button “more”

"Timer" zobrazení a nastavení času

Pro editaci (změnu) současné hodnoty parametrů teplota nebo čas – stiskněte a uvolněte tlačítko, 
které edituje parametry. Hodnota nastavené hodnoty začne blikat – je možné změnit nastavovanou 
hodnotu.
•   Stiskněte a uvolněte tlačítko snížit, nebo zvýšit pro změnu parametru o 1 jednotku.
•   Při stisku tlačítek méně nebo více na více jak 3 sekundy se parametr začne měnit po 5 jednotkách.
•  Pokud se nepodaří nastavit změnu parametru během 5 sekund, program automaticky ponechá   
 nastavení parametru na poslední uložené hodnotě.
•  Není možné měnit zaráz parametry teplota, čas, program a napouštění kotle.
•  Rozmezí nastavení teploty je plus 3 až 120°C.
•  Rozmezí nastavení času je od 0 minut do 9 hodin 59 minut.
•  Maximální hodnota plnění kotle závisí na typu kotle.

„Program/ Measured filling“ ovládací panel program/plnění kotle

Stiskněte a uvolněte tlačítko v poli „Režimy“ pro vstup do režimu „Program“.

Kontrolka tlačítka  a světelná dioda naproti tlačítku  se rozsvítí. Současně se na indikátoru 
aktuální hodnoty parametru „Program / Measured filling“ zobrazí informační zpráva „P00“ - číslo pro-
gramu. Číslo prvního kroku je uvedeno na indikátoru přednastavené hodnoty parametru. Hodnoty 
parametrů pro režim nastavení jsou také zobrazeny na ukazateli parametru „Teplota“ a „Časovač“. 
Svítí provozní režim míchadla a ovládání rychlosti otáčení míchadla. Pro volbu čísla programu stisk-
něte a uvolněte tlačítko „více“ nebo „méně“ parametru „Program / Measured filling“ 
Pro volbu čísla kroku - stiskněte a uvolněte tlačítko  v poli parametru „Program / Measured filling“, 
začne blikat hodnota nastaveného parametru. Stiskněte a uvolněte tlačítko „snížit“ nebo „zvýšit“ pro 
změnu čísla kroku. Na ukazateli parametru Teplota a časovač se tak odstraní nastavené hodnoty pa-
rametrů pro tento krok.
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Pro ukončení režimu “program” stiskněte a povolte tlačítko režimu. 
  

Pro spuštění práce na programu stiskněte a uvolněte tlačítko „Start / Stop“. Tak se rozsvítí kontrolka 
tlačítka   v poli „Program / Measured filling“ a rozsvítí se kontrolka tlačítka „Start / Stop“. 

Opakovaným stisknutím tlačítka „Start / Stop“ dojde k ukončení režimu „Program“.

Pro vstup do režimu „Plnění kotle“ stiskněte a uvolněte tlačítko . Současně svítí dioda vyzařující 
světlo v blízkosti tlačítka.
Zobrazí se hodnota „000“ na indikátoru aktuální hodnoty parametru „Program / Measured filling“.
Poslední zadaná hodnota režimu je zobrazena na indikátoru přednastavené hodnoty.
Změna hodnoty parametru - opakovaně stiskněte a uvolněte tlačítko . Hodnota nastaveného para-
metru „Program / Measured filling“ začne blikat.
Stiskněte a uvolněte tlačítko „snížit“ nebo „zvýšit“ pro změnu hodnoty parametru pro 1 jednotku.
Pokud je tlačítko „snížit“ nebo „zvýšit“ stisknuté po dobu delší než 3 sekundy, tak se hodnota para-
metru změní po 5 jednotkách.
Pokud během editace parametrů není během 5 sekund stisknuto tlačítko změny parametru, program 
automaticky opustí režim úpravy parametrů a pamatuje poslední změněnou hodnotu parametru.

Opakovaně stiskněte a uvolněte tlačítko pro uložení  změněného parametru.

Pro plnění nádoby s vodou stiskněte tlačítko.   Kontrolka LED  se rozsvítí - signál plnění. Hod-
nota na ukazateli nastaveného parametru se začíná zvyšovat v průběhu plnění vodou.
 
Stiskněte a uvolněte tlačítko  pro nucené zastavení plnění.
Stiskněte a uvolněte tlačítko jiného režimu pro ukončení režimu „Měřené plnění“.

  ovládací prvky sklápění kotle

Stisknutím a podržením tlačítka   elektrický pohon sklopí kotel z vertikální polohy do polohy nakloně-
né.
Při uvolnění tlačítka, pokud není v poloze s maximálním sklonem, se sklápění zastaví
Když varný kotel dosáhne polohy s maximálním sklonem, elektrický pohon se automaticky vypne  
a krátkodobě se na ukazateli parametru „Teplota“ zobrazí informační zpráva o dosažení maximálního 
sklonu.

Stisknutím a podržením tlačítka  elektrický pohon sklopí kotel z vertikální polohy do polohy naklo-
něné.
Při uvolnění tlačítka, pokud není v poloze s maximálním sklonem, se sklápění zastaví
Když varný kotel dosáhne polohy s maximálním sklonem, elektrický pohon se automaticky vypne  
a krátkodobě se na ukazateli parametru „Teplota“ zobrazí informační zpráva o dosažení maximálního 
sklonu.

Pokud v okamžiku stisknutí tlačítka  víko kotle je v zavřené po-
loze, na ukazateli parametru „Teplota“ se zobrazí informace o nut-
nosti otevření víka kotle.

TUREATEMPER

TEMPERATURE
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  tlačítko sklápění do svislé polohy.

Stisknutím a podržením tlačítka elektrický pohon sklopí varný kotel - změní polohu z nakloněné po-
lohy na vertikální.
Při uvolnění tlačítka se sklápění zastaví.
Při dosažení maximální polohy se na indikátoru parametru „Teplota“ zobrazí informační zpráva.

 tlačítko spuštění a zastavení provozu kotle.

Pro nouzové odpojení kotle v případě problému je umístěno tlačítko nouzového zastavení (obr. 2 
poz. 7).

4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Kotel patří do 1. třídy elektrického nebezpečí v rámci GOST 12.2.007.0. Podle normativního doku-
mentu „Pravidla bezpečného návrhu a provozu tlakových nádob Bezpečnostní pravidla 03-576-03“ je 
součástí 4. skupiny a nepodléhá registraci ve státním orgánu technické dozoru. Požadavky odstavců 
6.3.1; 6.3.3; 6.3.8; 6.4.2; 6.4.3; 6.4.4; 7,1; 7.2 bezpečnostních pravidel ПБ 03-576-03 jsou povinné. 
Kotle by neměly používat osoby, včetně dětí s omezenými fyzickými a intelektuálními schopnostmi, a 
také nezkušené nekvalifikované osoby, s výjimkou případů, kdy mají návod ke správnému používání 
výrobku nebo jsou pod kontrolou osob odpovědných za jejich bezpečnost . 
Elektroinstalace a uzemňovací zařízení musí fungovat správně. Pokud je k plášti připojeno uzemnění, 
okamžitě odpojte kotel od sítě a připojte jej zpět pouze po opravě všech poruch. V případě poruch v 
provozu musí být kotel vypnutý. Tlačítko nouzového vypnutí je k dispozici pro nouzové vypnutí kotle 
(obr. 4 poloha 7). Během zvedání víka dbejte zvýšené opatrnosti. Aby se zabránilo popálení během 
provozu, nedotýkejte se povrchu víka. Při otevírání víka dejte pozor na horkou páru. Buďte obezřetní 
při vyklápění produktu. Je zakázáno měnit polohu kotle, když lidé zůstávají před nebo za kotlem. Před 
naklápěním (zvedání) kotlové nádoby se ujistěte, že mezi nádobou a podpěrnými sloupy nejsou žád-
né cizí předměty (lidé) a zajistěte, aby se při naklápění kotle nedostal do ohroženého prostoru žádný 
předmět. Před mícháním vždy zkontrolujte fixaci míchadla. Na konci varného cyklu se nedotýkejte 
míchadla bez ochranných rukavic. Pokud je kotel horký (nad 50 ° C), neotevírejte vypouštěcí zátku ge-
nerátoru páry. Dávejte pozor na rychlost míchání, abyste zabránili úniku produktu. Během provozu 
neponechávejte vodu ve vodním plášti, pokud teplota okolního prostředí klesne pod 0 ° C. Míchací 
proces umožňuje připravit různé kaše, džemy, pasty a podobné výrobky. 

TEMPERATURETEMPERATURE TEMPERATURE

TEMPERATURE
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POZOR!
JE NEPŘÍPUSTNÉ POVRCH KOTLE UMÝVAT PROUDEM VODY, PŘEDEVŠÍM VODOU

TLAKOVOU!

JE ZCELA ZAKÁZÁNO:
- pracovat bez uzemnění; - ponechat kotel v chodu bez dozoru; - provádět čištění a provádět opravy 
během provozu kotle; - pracovat v oděvech (šátky, kravaty, volné rukávy a podobně), které mohou 
být snadno zachyceny rotujícími prvky kotle; - zablokovat otevírání víka kotle; - dotýkat se otáčející se 
tyče míchadla; -pustit kotel naprázdno; - otevřít vypouštěcí zátku páry a vodního pláště během pro-
vozu; - ponechat kotel zapojený do sítě bez dozoru; - strkat příbory/nástroje do kotle během práce 
míchadla

5. POSTUP INSTALACE

Po uskladnění kotle v chladné budově nebo po přepravě v zimě před připojením k elektrické síti je 
nutno nechat kotel při pokojové teplotě (18 ÷ 20 °С) po dobu 6 hodin. Vybalení, instalace a testování 
kotle musí provádět pracovníci proškolení na instalaci a opravy gastronomických zařízení. Kotel musí 
být umístěn v dobře větraném prostoru, a pokud je k dispozici, pak pod odtahem vzduchu, aby se 
zabránilo akumulaci páry. Je nutné dbát na správné umístění kotle. Před instalací, za použití instalač-
ního návodu (obr. 8) se ujistěte, že prostor pro umístění kotle je dostatečný pro správnou obsluhu a 
údržbu. Také se ujistěte, že v podlaze, či zdi je odtok odpadní vody, nezbytný pro odvod vody z vod-
ního pláště. Kotel musí být instalován v následujícím pořadí. Rozbalte kotel. Připravte místo instalace 
dle přiloženého obrázku (instalace kotle zabetonováním). 

Pro snadnější instalaci kotle do šroubové skříně pevně upevněte šrouby M12X110, kterými je ko-
tel zabezpečen při přepravě, tak aby vyčnívaly z rámu (závitová část šroubů vyčnívá směrem dolů). 
Umístěte kotel do jámy, zasuňte podpěrné desky pod šrouby (dodávané v dodávkové sadě) a opatrně 
odšroubujte přepravní šrouby po jednom a dodržujte rovnováhu kotle. Šrouby pro nastavení šroubů 
M12X40 (dodávané v dodávkové sadě) do exponovaných otvorů montážního rámu; šrouby se musí 
postavit proti opěrným deskám. Nastavte polohu kotle ve vztahu k podpěrnému sloupku (použijte 
vodováhu). Kotel musí být instalováno tak, aby bylo 5 mm od podlahy k plášťům podpěrných sloupů 
kotle. Naplňte základovou jámu betonem, aby se vyrovnal s podlahou. Vyplňte 5milimetrový prostor 
mezi podlahou a pláštěm sloupů pomocí silikonu nebo gumy. Odstraňte ochrannou fólii ze všech 
povrchů kotle. Připojení vody ke kotli musí být prováděno pouze kvalifikovaným personálem, který 
má zkušenosti s instalací a údržbou varné technologie, odpadních vod a vodovodních a větracích za-
řízení. Napájecí a odtokové body vody jsou vyznačeny na rozměrovém instalačním snímku. Přípojky 
vody a odtokové body mají tyto rozměry: - přívod studené vody (spodní část kotle a ovládací sloupec): 
vnější závit G1 / 2 „(nejméně 15 mm). - Odtok vody: kotel musí být připojen ke kanálu pomocí závitu 
G 1 „přes flexibilní hadicové teploty až do 100 °С. 

Připojení studené vody ke spodní části kotle (plnění vodního pláště a varné nádoby) musí být vyba-
veno uzavíracím kohoutem (ventilem) a čisticími filtry pro odvápnění vody a rovněž filtrem s aktivním 
uhlím (není součástí dodávky).
Požadovaná účinnost filtru - 0,08mm. Přijatelná celková tvrdost vody 3mg-equiv./l. Parametry filtru 
podle očekávaného průtoku vody.
Připojení studené vody k pravému podpěrnému sloupku (přívod vody ke sprše) musí být vybaveno 
kohoutem (ventilem).
Připojte sprchu.
Připojte kotel k napájecí síti podle platných regulačních pravidel a norem. Jmenovitý průřez silových 
kabelů nesmí být menší než hodnoty uvedené v tabulce 2:



10

Tabulka 2

Připojení kotle smí provádět pouze osoba k tomu proškolená. Protáhněte kabel montážním otvorem 
a připojte ho ke svorkovnici. Montáž a připojení musí být provedeny tak, aby přístup k poháněným 
prvkům nebyl možný bez speciálních nástrojů.
Zabezpečené uzemnění kotle je nutné připojením uzemňovacího vodiče k zemnicímu konektoru 
svorkovnice; zemnící vodič musí být v napájecím kabelu.
Proveďte vizuální kontrolu konektorů elektrických obvodů kotle (šroubovací a nešroubovací svorky), 
jestliže jsou rozpojeny volné spoje, musí být utaženy nebo ohnuty.
Připojte napájecí kabel k terminálu z distribučního rozvaděče pomocí automatického jističe s kombi-
novaným ochranným a provozním parametrem uvedeným v tabulce 3.

Tabulka 3 

Připojte zařízení k sobě přes vyrovnávací svorku pro vyrovnání potenciálů během montáže kotle 
do výrobní linky. Šroub svorky ekvipotenciálů je namontován v pouzdře poblíž kabelového vstupu  
a označen značkou. Průřez kabelu, který spojuje svorku pro vyrovnání potenciálu, nesmí být menší 
než 16 mm². 
Zkontrolujte směr otáčení míchadla. Když je spínač v poloze , musí být varná nádoba kotle naklo-
něna. Pokud se naklání v opačném směru, měly by být vodiče fázové energie vyměněny na připojo-
vacích konektorech nebo na rozvaděči.
• proveďte odmašťování vnitřního povrchu kotle varné nádoby vroucí čistou vodou. V případě po-
třeby je možné použí detergenty nebo povolené čisticí prostředky. Uvedení instalovaného kotle 
do provozu musí být zaznamenáno v záručním listu kotle s podpisy osob odpovědných za instalaci  
a zástupců vedení společnosti pro stravování.

6. UVEDENÍ KOTLE DO PROVOZU

Před uvedením do provozu pečlivě prostudujte tento návod k obsluze, zejména část týkající se bez-
pečnostních pokynů a ovládacích prvků.

- Otevřte kohouty pro přívod vody.
- Otevřete víko. Zkontrolujte přítomnost cizích těles ve varném kotli.
- Namontujte míchadlo a správně jej upevněte.
- Tlačítko nouzového vypnutí musí být v poloze OFF.
- Instalujte automatický spínač do rozvaděče do polohy „Zapnuto“.
- Přemístěte spínač z polohy „Vyp“ do polohy „Zapnuto“ - napájení kotle.
- Zkontrolujte vizuálně osvětlení tlačítka „Zapnuto / Vypnuto“. Proto je třeba vypnout další indikátory
  parametrů a světelné diody tlačítek (dále v textu - režim při práci).

MODEL
Identifikační název napájecího kabelu 

(doporučená značka, číslo X jmenovitý průřez 
závitu) 

KPEM 60-ОМ2 К5х 2,5
KPEM-160-ОМ2 KН5х6
KPEM 250-ОМ2, КН5х 16,0
KPEM 350-ОМ2 КН5х 16,0

MODEL Ochranná charakteristika
КPEМ 60-ОМ2 For current of 25A/30mA 
КPEМ 160-ОМ2 For current of 40A/30mA
КPEМ 250-ОМ2, КPEМ 350-ОМ2 For current of 80A/30mA
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- Stiskněte a uvolněte tlačítko Zapnutí / vypnutí zapnutí kotle.
- LED dioda tlačítka „Zapnuto / Vypnuto“ je vypnuta.
- Plnění páry „voda“ se provádí v automatickém režimu.
- Pokud je nádoba ve sklopené poloze, sklopte ji do svislé polohy. Začátek provozu kotle je možný  
 pouze ve svislé poloze.
- Nastavte požadované parametry práce.
- Zvedněte víko a vložte potraviny.
- Otočte rukojeť tlakového odtokového kohoutku do polohy „Otevřeno“ (obr. 6 pol. 15).
- Stiskněte a uvolněte tlačítko „Start / Stop“ pro spuštění práce kotle.
- Při proudění par z trychtýře (obr. 6 poz. 14) otočte rukojeť kohoutku do polohy „Zavřeno“.
- Nádobu na vaření a míchadlo od uvařených potravin se čistí až po dokončení práce.
- Umyjte varnou nádobu a míchadlo po ukončení práce.

Vypněte kotel.
• přesuňte bezpečnostní vypínač do polohy „vypnuto“;
• přesuňte automatické spínače v rozvaděči do polohy „vypnuto“;
• zavřete vodovodní kohout

7. DENNÍ ÚDRŽBA KOTLE

Po ukončení provozu je nutné provést čištění kotle. Pokud je to nutné, ochlaďte kotel na 50 ° С. Oto-
čte kotel do polohy pohodlné pro čištění. Vypněte napájení. Odstraňte zbytky produktu. Proveďte 
čištění pomocí speciálních odmašťovacích čisticích prostředků. Je zakázáno používat žíravé a koncen-
trované kysličníky, abraziva. Ošetřete vnitřní povrchy látkou rozpouštějícími tuky (postupujte podle 
pokynů pro použití čisticí látky); Umyjte čisticí prostředek sprchou. Povrch otřete čistým navlhčeným 
hadříkem. Pozor: - buďte opatrní při používání detergent.

8. ÚDRŽBA

Údržbu a opravu musí provádět elektrikář třídy III - V, který má bezpečnostní kvalifikaci nejméně  
3. kvalifikační skupiny.

Údržba a opravy kotle se provádí podle následujícího cyklu:
- uvedení do provozu
- první měsíc provozu;
-  pravidelná údržba - každých 6 měsíců provozu.

Při údržbě je nutno provádět následující práce:
-  provádět vizuální kontrolu exteriéru v souladu s bezpečnostními předpisy;
-  zkontrolovat stav ochranného uzemnění z automatického jističe na zemnící zařízení kotle;
-  zkontrolovat stav zapojení z automatického jističe rozvaděče na svorkovnici;
-  zkontrolovat stav obalů, držadel, bariér;
-  provádět čištění vodního pláště s odvápňovacími látkami. Za účelem vyplnění vodního pláště  
 odvápňovacími látkami je nutné: naklonit kotle v max. úhlu, vyjmout konektor (obr. 6), pomocí 
  hadice a nálevky naplnit vodní plášť tekutinou. Postupujte podle pokynů k odvápnění dodávaných  
 s látkou.
-  zkontrolovat funkčnost blokování: otevření víka kotle na provozním mísiči (míchadlo by mělo být 
  zastaveno); bez otáčení směšovače, pokud není nastavena do provozní polohy; bez naklonění  
 nádoby s uzavřeným víkem;
-  v případě potřeby odstranit poruchu připojení a také světelné signalizace
-  v případě potřeby provádět další bezpečnostní školení personálu během provozu kotle;
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-  provádět údržbu měniče kmitočtu v souladu s příručkou pro provoz měniče kmitočtu. Před  
 kontrolou kontaktů a přípojek, připevnění spínačů a signalizačních příslušenství vypněte napájení 
  kotle odpojením pojistek nebo vypnutím napájení na automatickém vypínači rozvaděče a umístěte 
  nápis NEZAPOJTE NAPÁJENÍ - ÚDRŽBA, odpojte pokud je to nutné, napájecí kabely kotle  
 a izolujte je.

9. CHYBOVÉ KÓDY (HLÁŠKY)

Chyby, které vyřadí kotel z provozu
Е01 - break of thermocouple Х2 – porucha termostatu X2
Е02 – break of thermocouple Х4 – porucha temostatu X4
Е03 - break/ defect of cold ends sensor – porucha/poškození čidla teploty
Е04 - emergency pressure - nebezpečný tlak

Vyrušení chyby – přejděte do pohotovostního režimu, nebo odpojte kotel od sítě.

Chyby, které částečně omezí chod kotle.
- Н2О – nezjištěna hladina vody v meziplášti. Hladina vody nebyla zaznamenána čidlem během  
 posledních 6 minut.

10 SERVISNÍ ROZHRANÍ

1. Pro vstup do servisního rozhraní:
- press the button of an emergency stop;
- energize the boiler;
- press and hold the button „Cooking“ install the button of an emergency stop in operation position;

The symbol PrO is displayed on the indicator of the current parameter „Temperature“, and the sym-
bol with value of the saved parameter is displayed on the indicator of the set parameter.

Release the button „Heating“

2. Viewing of the controller settings
For viewing of the further parameter press and release the button „more“ or „less“ in the field of 
parameter „Temperature“.

3. Editing of parameter
For editing of parameter press and release the button „Temperature“, value of the set parameter 
starts blinking.

Press and release the button „more“ or „less“ for change of parameter.

Press and release the „Temperature“ button repeatedly for preservation of parameter.
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Porucha PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA
Kontrolka ovládacího panelu 
tlačítka „Zapnuto / Vypnuto“ 
není zapnuto. 

0 KOTEL NENÍ NAPÁJEN.
 · 1 SPÍNAČ VAČKY NA 
LEVÉM DRŽÁKU NENÍ NA-
INSTALOVÁN V POLOZE 
„ZAPNUTO“.
 · 2 AUTOMATICKÝ SPÍNAČ 
JE NAINSTALOVÁN V POLO-
ZE „VYPNUTO“
 · 3 TLAÃÍTKO NOUZOVÉHO 
VYPNUTÍ JE VE STISKNUTÉ 
POLOZE.
 · 4 REGULÁTOR JE VADNÝ

Kotel není zapnutý při aktivaci 
tlačítka „Zap / Vyp“. Kontrolka 
„Zap / Vyp“ se rozsvítí.
Ačkoliv je v provozu plnění vo-
dou, voda do kotle nepřitéká
Kotel se nenaklápí
Změna polohy kotle neodpo-
vídá nápisu na klávesnici při 
aktivaci tlačítka „Naklápění“
Dlouhá doba zahřívání
Pojistka řídicí desky se pálí
Míchadlo se neotácí

11. MOŽNÉ PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ

Seznam možných poruch a jejich řešení uvádí tabulka č. 4
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12. INTERVALY KONTROLY KOTLE
 
Termíny kontrol kotle jsou uvedeny v tabulce č. 5

MODEL Servisní prohlídka Tlakový test
КPEМ-60-ОМ2

 Každé 2 roky Každých 8 let
КPEМ-160-ОМ2
КPEМ-250-ОМ2
КPEМ-350-ОМ2

 

13   INFORMACE O LIKVIDACI

Při likvidaci je kotel třeba rozebrat a roztřídit materiály.

14. SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA KOTLŮ 

Kotle se musí skladovat v přepravním obalu poskytnutém výrobcem v souladu s klasifikační skupinou 
4 pro skladování. Doba skladování nepřesahuje 12 měsíců. Pokud je doba skladování delší než 12 
měsíců, je třeba kotel zkontrolovat. Zabalený kotel musí být přepravován železniční, říční a automo-
bilovou dopravou v souladu s platnými dopravními předpisy pro příslušné dopravní prostředky. Ná-
mořní a další druhy dopravy jsou přijímány samostatně. Dopravní podmínky z hlediska klimatického 
dopadu - skupina 8 GOST 15150, pokud jde o mechanický náraz - С podle GOST 23170. Nakládání  
a vykládání kotle do / z přepravních vozidel musí být prováděno s opatrností, aby nedocházelo k ne-
šetrné manipulaci. 

Pozor! Zabalené kotle musí být skladovány v jedné výšce.

15. PROHLÍDKY KOTLE 

Výrobce provedl testování kotle s tlakem 125 kPa (1,25kgf / cm²) a dodává se smontovaný, skladova-
telný po dobu 12 měsíců. Podle předpisů bezpečnostních pravidel 03-576-03 (odst. 6.3.13) se před 
spuštěním provádí pouze vnější a vnitřní vizuální kontrola. 
Před uvedením do provozu a také při provádění kontrol každé dva roky se provádí vnější a vnitřní 
vizuální kontrola:

- ověřte, že po přepravě není kotel a jeho součásti poškozeny;
- zkontrolujte, zda byl kotel správně nainstalován a vybaven podle předpisů bezpečnosti 03-576-03 
a provozních předpisů;
- zkontrolujte povrchy varné nádoby a svaru na vodním plášti v případě prasklin, trhlin, korozi, 
výrůstků, potrubí;

HYDRAULICKÁ TLAKOVÁ ZKOUŠKA
- při plnění vodou úplně odstraňte vzduch (voda musí nahradit vzduch); 
- teplota vody musí být v rozmezí plus 5 ° C - plus 40 ° С 
- nádoba by měla být natlakována postupně v krocích (15 ÷ 16) kPa / min. (použití stlačeného vzdu-
chu k natlakování je nepřijatelné); 
- zkušební tlak v nádobě 125 kPa (1,25 kg / cm2); 
- tlak musí být řízen dvěma tlakoměry jednoho typu, měřícím rozsahem, třídou přesnosti a hod-
notou dělení (např. manometr MP-3U nebo MP-4U, rozsah měření 0-250 kPa (0-2,5 kg / cm2) třída 
přesnosti 1,5); 



1715

1. Pravý podstavec
2. Levý podstavec
3. Základna
4. Kotel
5. řídící panel
6. Vývod na sprchu
8. Rukojeť zdvihu víka
9. Napouštěcí kohout
10. Oddělávací víko (plnící otvor)
11. Bezpečnostní rukojeť
12. Víko
13. Ruční sprcha

- vystavení vysokému tlaku - 10 min .; 
- po vystavení tlaku na provozní tlak 100 kPa (10kgf / cm²) a poté provést vizuální kontrolu povrchu 
nádoby v případě prasklin, viditelných zbytkových deformací nebo poklesu tlaku podlev
Kotel je považován úspěšně podrobený zkoušce, pokud neexistují: 
- úniky, praskliny, kondenzace na svarech a na základním kovu; 
- úniky v kloubech; 
- viditelné zbytkové deformace a pokles tlaku podle hodnot manometru. Kotlina a její prvky, u nichž 
byly při zkouškách po opravách odhaleny nedostatky, jsou znovu podrobeny hydraulickému testo-
vání pod tlakem 125 kPa (1,25kgf / cm²). 

16. OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

(OBR 1) NASTAVENÍ ZDVIHÁNÍ VÍKA

Po určité době provozu kotle se může pružina uvolnit, což vede k nedostatečnému upevnění víka 
v mezilehlé poloze. Pro odstranění problému je třeba provést následující: - přidržením šestihranného 
klíče (poz.1) vyšroubujte šrouby (poz.2); - otočte šestihranný klíč směrem k vyšší síle, dokud neinde-
xuje další otvor v podložce (poz. 3) a držák (poloha 4); - pevně našroubujte šrouby (poz. 2) a uvolněte 
zpět na 1/6 otáčky; - v případě potřeby opakujte operaci z druhé strany mechanismu.

(OBR 2) NÁKRES KOTLE

3 4

1

2
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(OBR. 3) ŘÍDÍCÍ PANEL
Uspořádání řídících prvků

ONON OFFOFF

MMÍÍCHADCHADLLOO

MMÍÍCHCHÁÁNNÍÍ REVERSEREVERSE RRYYCHCHLLOOSST MT MÍÍCHADLACHADLA

TEPTEPLOLOTTAA

PPRROGRAMOGRAM

st ar t
st op

NNAHOAHORRUU

PPRROGRAMOGRAMCHLAZENCHLAZENÍÍ

MMÍÍCHCHÁÁNNÍÍ
S S PPAAUUZZOUOU

1.  Ovládací panel
2.  Ruční sprcha
3.  Pojistky ovládacího panelu
4.  Pojistky míchadla a motorového sklápění
5.  Připojení míchadla
6.  Připojení sklápění
7.  Řídící relé
8.  Motor sklápění
10.  Frekvenční měnič

(OBR. 5) LEVÝ PODSTAVEC
Uspořádání ovládacích prvků

1.  Bezpečnostní spínač víka
2.  Nastavovací šroub maximálního naklonění
  kotle
3.  Spínač maximálního naklonění kotle
4.  Vodičový box
5.  Kabelová průchodka
6.  Nastavovací šroub vertikální polohy kotle
7.  Spínač vertikální polohy kotle
8.  Připojení topnic 
9.  Pojistky
10.  Hlavní vypínač 
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(OBR. 6) SYSTÉM VODNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ A CHLAZENÍ KOTLE 

1.  Přetlakový/pojistný ventil 
 během podtlaku
2.  Tlakový ventil
3.  Teplotní čidlo. 
4.  Připojení odpadu G 3/4
5.  Připojení na studenou vodu  
 G1/2 
6.  Pohon míchadla
7.  Elektromagnetický ventil 
 plnění kotle
8.  Elektromagnetický ventil 
 plnění mezipláště
9.  Trubka pro přívod vody do
  varného kotle
10.  Bloky topných těles
11.  Čidlo suchého provozu
12.  Čidlo měření teploty v plášti
13.  Elektrokontaktní manometr
14.  Plnicí nálevka
15.  Ruční odvzdušnění mezipláště
 kotle.
16.  Ventilátor motoru míchadla

(OBR. 7) MÍCHADLO S LOPATKAMI

1.  Míchadlo
2.  Boční lopatka
3.  Spodní lopatka
4.  Držadlo
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(OBR. 8)  ROZMĚROVÉ VÝKRESY

ROZMĚROVÝ VÝKRES KPEM-60-OM2

ROZMĚROVÝ VÝKRES KPEM-160-OM2 
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ROZMĚROVÝ VÝKRES KPEM-250-OM2 and KPEM-350-OM2

1=větrání, 2,3=přívod studené vody, 4=přívod elektřiny

17. ELEKTRICKÉ SCHÉMA OF КPEМ (60…350)-ОМ2 (OVLÁDACÍ OKRUHY) 
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КPEМ-60-ОМ2
ELEKTRICKÝ SCHÉMETICKY DIAGRAM (NAPÁJECÍ OKRUH)

right = pravý
left = levý
kettle = kotel
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КPEМ-160-ОМ2
ELEKTRICKÝ SCHÉMETICKY DIAGRAM (NAPÁJECÍ OKRUH)

right = pravý
left = levý
kettle = kotel
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КPEМ-250-ОМ2
ELEKTRICKÝ SCHÉMETICKY DIAGRAM (NAPÁJECÍ OKRUH)

КPEМ-350-ОМ2
ELEKTRICKÝ SCHÉMETICKY DIAGRAM (NAPÁJECÍ OKRUH)

right = pravý, left = levý, kettle = kotel

right = pravý, left = levý, kettle = kotel
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18. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ - KPEM-ХХХ-ОМ2

Jméno
КPEМ-
60-ОМ2

КPEМ-
160-
ОМ2

КPEМ-
250-
ОМ2

КPEМ-
350-
ОМ2

А1 Keyboard «-39А» 1 1 1 1 120000061134

А2 Controller 38ПКА3 КPEМ 1 1 1 1 120000061258

А3 Flow meter RFM11D611H 1 1 1 1 120000061244

А4…А6 Overvoltage limiter ОПН-113 3 3 3 3 120000060095

В1 Electrical manometer ДМ2010 1 1 1 1 120000060349

ВК1, ВК2 Thermocouple ТС1766ХА-32-2500 2 2 2 2 120000061080

D1 Dry running sensor 1 1 1 1 000000005871

ЕК1…ЕК4 Heating element В3-245 А8,5/9,0 Р230 1 2 3 4 120000060750

К1…К5

Relay SHN RXM 2AB2P7 5 5 5 5 120000060572

Socket SHN RXZE 5 5 5 5 120000060571

Relay holder SHN RXZ400 5 5 5 5 120000060818

KK1 Current relay РТТ5-10 1 1 1 1 120000060309

KM1…KM4 Contactor LC1E0901 M5 4 4 4 4 120000060724

КМ5…КМ7 Contactor LC1E3210 M5 2 3 3 3 120000061052

M1 Motor-reducer DRV40/75-1800-0.7-0.1B5-AS1 1 1 1 1 120000025556

М2 Fan 120x120 (220V, 22W) 1 1 1 1 120000060429

М2 Motor-reducer NMRV 75-25-56-1,5 В14-В7 1 1 1 1 120000025834

QF1 Automatic circuit breaker ВА47-29 С3 2Р 1 1 1 1 120000006489

QF2 Automatic circuit breaker ВА47-29 С16 3Р 1 1 1 1 120000060100

SA1 Emergency button XB4 DS8445 1 1 1 1 120000060263

SA2 Cam switch 4G63-272 1 1 1 1 120000061240

SQ1, SQ2 Microswitch МП107 2 2 2 2 120000006909

SQ3 Microswitch SF-6043 1 1 1 1 120000060183

U1
Frequency converter VACON 0010-1L-005 1 1 - - 120000061001

Frequency converter VACON 0010-1L-0011-2 - - 1 1 120000006030

Х2 Socket 45 7373 9005 1 1 1 1 120000002722

Х1 Socket 45 7373 9006 1 1 1 1 120000002723

Х4 Socket 45 7373 9076 1 1 1 1 120000002535

Х3 Socket 45 7373 9038 1 1 1 1 120000002534

Х5 Socket 45 7373 9012 1 1 1 1 120000002180

Х6 Socket 45 7373 9013 1 1 1 1 120000002167

Х7 Socket 45 7373 9005 1 1 1 1 120000002722

Х8 Socket 45 7373 9006 1 1 1 1 120000002723

Х10 Socket 45 7373 9038 1 1 1 1 120000002534

Х9 Socket 45 7373 9076 1 1 1 1 120000002535

Х11…Х19

Terminal AVK-16 6 6 - - 120000060649

Terminal AVK-35 - - 9 9 120000060673

Jumper terminal UK-16/2 3 3 - - 120000060665

Jumper terminal UK-35/3 - - 3 3 120000060680

Х20
Terminal AVK-16BL 2 2 - - 120000060650

Terminal AVK-35BL - - 2 2 120000060674

Х21
Terminal AVK-16/35РЕ 1 1 - - 120000060652

Terminal AVK-35T RD - - 1 1 120000060704

YA1 Electromagnetic valve V28 1 1 1 1 120000060636

YA2 Electromagnetic valve D4325 1 1 1 1 120000060274
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19. SCHÉMA OVLÁDACÍHO PANELU

20. SCHÉMA LED (X17)

rychlost otáčení míchadla


