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Deklaracja zgodności UE 
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Firma Brager Sp. z o. o. Topola-Osiedle ul. Sportowa 20, 

63-421 Przygodzice deklaruje, że produkowany przez nas: 

 

 

Regulator :  BRAGER OPS 

 

 

spełnia wymogi następujących dyrektyw: 

 

2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), 

2014/30/UE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 

 

 

W oparciu o normy zharmonizowane: 

 

 

PN-EN 60730-1:2012 

PN-EN 60730-2-9:2011 
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1. Bezpečnost

1.1. Obecné bezpečnostní pokyny

Před použitím si přečtěte následující ustanovení. Jejich nedodržení může mít 
za následek zranění a poškození zařízení. Z důvodu bezpečnosti života a majetku 
dodržujte bezpečnostní opatření uvedená v následujících provozních pokynech, 
protože výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním zařízení 
nebo nedbalostí ze strany uživatele.

1.2. Varování
. 

 Elektrické zařízení. Je zakázáno provádět jakékoli připojovací činnosti v zařízení 
připojeném k napájecímu napětí, nedodržení výše uvedených informací představuje 
nebezpečí pro lidské zdraví a život. Před prováděním jakýchkoli prací na regulátoru je nutné 
odpojit napájení a zajistit jej proti opětovnému zapnutí.

 Zařízení by měla instalovat osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.
 Měřicí sonda je vybavena elektrickým ohřívačem, který ohřívá měřící prvek na velmi 

vysokou teplotu. Před instalací nebo vyjmutím sondy ze spalin odpojte napájení zařízení, 
abyste zabránili popálení.

 Regulaci mohou obsluhovat pouze dospělí.
 Nesprávné připojení kabelů může poškodit regulátor!
 Kvůli elektromagnetickému rušení, které může ovlivnit činnost mikroprocesorového 

systému, a také kvůli bezpečnostním podmínkám při provozu zařízení napájených síťovým 
napětím 230 V připojte řídicí jednotku k instalacím s ochranným vodičem.

 Regulátor nesmí být vystaven zaplavení vodou ani podmínkám způsobujícím kondenzaci 
páry, ani pronikání nečistot a vodivého prachu do regulátoru.

 Úder blesku může řadič poškodit, takže během bouře byste jej měli vypnout ze sítě tím, že 
vytáhnete zástrčku ze zásuvky.

 Regulátor nesmí být používán v rozporu s jeho účelem.
 Před a během topné sezóny je nutné pravidelně kontrolovat technický stav kabelů, 

zkontrolovat montáž regulátoru, očistit jej od prachu a jiných nečistot.
 Výrobce si vyhrazuje právo změnit zásady činnosti softwaru a zařízení, aniž by pokaždé 

změnil obsah příručky
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1.3 Záruční pokyny 

 Jakékoli změny nebo opravy provedené samostatně mohou způsobit 
zhoršení provozních parametrů a bezpečnost jeho používání. Jejich výkon se 
rovná ztrátě záruky na zařízení.

 Vypálené pojistky v zařízení nepodléhají záruční výměně.

2. Určení

 Optimalizátor procesu spalování                                    je kompaktní analyzátor procesu 
spalování biomasy v kotlích s nízkým a středním výkonem. Měřicí zařízení je určeno pro 
kontinuální měření chemických parametrů informujících o kvalitě spalovacího procesu. Ve 
spolupráci s ovladačem kotle vám umožňuje optimalizovat spalovací proces a zvyšovat účinnost 
celého systému.

3. Konstrukce a popis zařízení

3.1. Konstrukce zařízení, značení výstupů 

Vzhledem k zamýšlenému použití analyzátoru v nízko a středně výkonných topných zařízeních 
bylo zařízení uzpůsobeno pro instalaci přímo do kouřovodů.

Sestava analyzátoru se skládá ze dvou základních prvků:

 napájecího modulu

 Měřicí sondy, která je určená k instalaci přímo do kouřovodu.

Propojení mezi moduly se provádí pomocí standardního vícežilového kabelu 5 x 0,75 mm2. Pro 
usnadnění montáže a možné údržby se pro připojení používají vícepinové konektory.  
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3.2. Popis výstupů a signalizačních diod

1 2 3 4 5 Konektor určený pro připojení lambda sondy

Konektor NC Konektor není použit

RJ45 (Brager Bus) Zásuvky určené pro připojení zařízení k ovladači 

DIODA ČERVENÁ Dioda signalizující poruchu

DIODA ZELENÁ Dioda signalizující provoz zařízení

A, B 
Alternativní zásuvka pro připojení zařízení s regulaci

Dioda signalizující 
poruchu

Dioda signalizující 
provoz zařízení

Alternativní zásuvka pro připojení zařízení s regulaci B

Zásuvky určené pro připojení zařízení k ovladači RJ45

Alternativní zásuvka pro připojení zařízení s regulaci A
Konektor určený pro připojení lambda sondy
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4. Připojení zařízení a montáž sondy

4.1. Instalace sondy do kouřovodu 

Sonda analyzátoru se instaluje do kouřovodu, pokud splňuje tato kritéria: 

 Teplota spalin je co nejvyšší, ale její maximální hodnota nepřesahuje 400 stupňů Celsia. 
Toto je maximální naměřená hodnota teploty spalin.

 Sonda není vystavena vlhkosti a mechanickému poškození
 Sonda by neměla být instalována ve svislé poloze osy sondy, doporučujeme ji nainstalovat 

do polohy, kde je osa sondy blízko 45 stupňů. Vzhledem k častému používání 
obdélníkových průřezů kouřovodů je však možná vodorovná instalace.

Povolená instalace sondy do 
kouřovodu

POZOR!!! Sonda je určena pro nepřetržitý provoz v přítomnosti spalin. Aby se však zajistila 
správná funkce, nenechávejte sondu analyzátoru bez proudu v přítomnosti spalin.

Sonda se namontuje zašroubováním do otvoru se závitem M18x1,5.

Konstrukce měřící sondy zajišťuje správné odvádění tepla do okolí, proto by sonda neměla být 
pokryta tepelnou izolací, která může být zakryta komínem nebo kouřovodem z kotle.
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4.2. Demontáž sondy

Sonda lambda se zahřívá na vysokou teplotu, odebírá ji ze spalin, odpojujte zařízení od sítě a 
vyčkejte na úplné vychladnutí sondy, dotykem může dojít k popálení.

Pozor na spaliny unikající z montážního otvoru,  při demontáži sondy vypněte kotel.

4.3. Konfigurace zařízení

Po připojení modulu OPS k automatice řízení kotle se v hlavní nabídce objeví další sada 
parametrů zodpovědná za konfiguraci provozu kotle na základě analýzy spalin.
Pozor na spaliny unikající z montážního otvoru, proto při demontáži sondy vypněte kotel.

 Nastavení kyslíku
 Korekce kyslíku
 Čekací doba na měření
 Rozsah korekce ventilátoru
 Hladina kyslíku - maximální výkon
 Hladina kyslíku - střední výkon
 Hladina kyslíku - minimální výkon

Nastavení parametru „Korekce kyslíku“ na zapnuto 
zobrazí další informace hlavní obrazovky, která 
průběžně zobrazuje procento koncentrace kyslíku ve 
výfukových plynech.

5. Parametry zařízení

5.1 Měřicí sonda

Parametr Hodnota/rozsah
Napájecí napětí modulu 7,5 VDC 

Spotřeba energie ohřívače 7,5 W 

Maximální teplota spalin  550 oC 

Maximální okolní teplota 50 oC 

Maximální chyba zobrazení měřené hodnoty  0,5 % O2 

Životnost 1 až 3 roky
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5.2 Napájecí modul

Parametr Hodnota/rozsah
Napájecí napětí modulu 230 VAC, 50 Hz 

Spotřeba energie: max max. 15 W 

Rozsah provozních teplot 0 – 50o C 

Využití použitých elektrických a 
elektronických zařízení

Péče o životní prostředí je pro nás zásadní. Vědomí, že vyrábíme elektronická 
zařízení, nás zavazuje bezpečně likvidovat použité elektronické součástky a zařízení. 
Společnost proto obdržela registrační číslo vydané hlavním inspektorem ochrany 
životního prostředí.

E0023135W 

Symbol přeškrtnutého popelnice na výrobku znamená, že produkt nesmí být 
likvidován s domovním odpadem. Oddělením odpadu pro recyklaci pomáháme chránit 
životní prostředí. Je odpovědností uživatele odevzdat použité zařízení na určené sběrné 
místo pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení.

V. 1.00
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Záruční a servisní podmínky
Podmínkou pro poskytnutí záruky je vhodné použití uvedené v návodu k použití

1. 1. Záruka na správnou funkci zařízení je poskytována společností Novitera a.s. po dobu 24
měsíců, ale ne déle než 36 měsíců od data výroby. Datum, od kterého se záruka vztahuje, je
datum vydání dokladu o nákupu, jak je uvedeno na záručním listu.

2. Vady odhalené během záruční doby budou bezplatně odstraněny záručním servisem Novitera
a.s. Západní 1810, 360 01 Karlovy Vary e-mail: servis@novitera.cz tel. 773 834 677

3. Záruka se vztahuje na poruchy zařízení způsobené vadnými součástmi a / nebo výrobními 
vadami.

4. Poškozené zařízení je nutné odeslat na adresu (po obdržení potvrzení nahlášené reklamace) : 
Novitera a.s. Západní 1810, 360 01 Karlovy Vary. Podmínky pro přijetí zásilky: důkladně 
zkontrolovat poškozené zařízení, popsat závadu a spolu s poškozeným zařízením a záručním 
listem odeslat na výše uvedenou adresu.

5. Jakékoli závady nebo poškození zařízení odhalené během záruční doby budou odstraněny 
bezplatně do 30 dnů, ale v odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena ode dne 
dodání zařízení do našeho servisu. Servis není zodpovědný za čas doručení / odeslání zařízení 
poštou)

6. Záruka se nevztahuje na škody a vady vyplývající z: nesprávného použití nebo použití v 
nesouladu s návodem na obsluhu, neautorizuvaných oprav, změn, úprav nebo konstrukčních 
změn provedených zákazníkem / uživatelem

7. Záruční nároky a dotazy týkající se regulátoru by měly být směřovány na distributora Novitera
a.s.

8. Po opravě je zařízení odesláno zákazníkovi (na náklady servisu) nebo do prodejního místa.



Záruční karta zařízení

……………..….…...…. 
Servisní číslo

……………..….…...…. 
Datum výroby

……………..….…...…. 
Datum prodeje

……………..….…...…. 
Razítko prodejce

Záruční nároky a dotazy týkající se regulátoru by 
měly být směřovány na distributora Novitera a.s.

Novitera a.s.
Západní 1810, 360 01 Karlovy Vary 

e-mail: servis@novitera cz
tel. 773 834 677 




