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Obr. 27 Rozmìry kotlù (hodnoty viz tabulka technických údajù)

Rozmìry kotlù
DOR 12, 16, 20, 24, 25 MAX, 32

DOR 32 D

DOR 45 D
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Obr. 28 Diagram hydraulických ztrát kotlù DOR a DOR D

Pøipojení chladicí smyèky
Kotel musí být podle vládního naøízení è.182/1999 Sb. a normy ÈSN EN 303-5 vybaven zaøízením umo�òujícím

bezpeèný odvod pøebyteèného tepla bez doplòujících zaøízení a vnìj�í energie tak, aby nebyla pøekroèena teplota vody
v kotli 110 °C (zaøízení proti pøetopení). K tomuto úèelu je kotel vybaven chladicí smyèkou zabudovanou do kotlového
tìlesa. Pøi montá�i kotle musí být chladicí smyèka doplnìna termostatickým ventilem typ TS 130-3/4ZD (Honeywell)
nebo STS 20 (WATTS), který je mo�no objednat jako zvlá�tní pøíslu�enství kotle. Zapojení ventilu je nutno provést
pøesnì podle obr. 29. Smyèka je na vstupu i výstupu osazena vnìj�ím závitem G1/2�.

Minimální pøetlak chladicí vody je 2 bar, maximální je 6 bar. Pøed vstupem chladicí vody do ventilu musí být umístìn
vodní filtr. U kotlù DOR 20, 24, 25 MAX, 32, 32D jímku èidla ventilu typu TS 130-3/4 ZD je tøeba namontovat do kotle s
prodlou�ením 1/2� x 40 mm. U kotlù DOR 45D jímku èidla ventilu typu TS 130-3/4 ZD je tøeba namontovat do kotle s
prodlou�ením 1/2� x 50 mm.

Obr. 29 Pøipojení chladící smyèky



Kotle na pevná paliva DOR

15

Pøíslu�enství kotle
Základní pøíslu�enství

Návod k obsluze kotle 1 ks Popelníková zásuvka 1 ks
Záruèní list 1 ks Protipøíruba, spojovací mat, tìsnìní 2 ks
Seznam servisù 1 ks Krycí rù�ice 1 ks
Kohout vypou�tìcí G1/2 1 ks Pohrabáè 1 ks
Ro�tovací páka 1 ks Páka pøikládacích dvíøek 1 ks
Stavìcí �roub 1 ks Otoèná ku�elová rukoje� dusivky (ne DOR 32 D) 1 ks
Odøezávaè popela (ne DOR D) 1 ks Èisticí �krabka 1 ks
Zátka G1/2 1 ks �krabka na èi�tìní sekundáru (ne DOR 20, 24, D) 1 ks
Manoterm 1 ks Tepelný regulátor výkonu TRV + návod 1 ks

Zvlá�tní pøíslu�enství, doplòkové vybavení
Termostatický (odpou�tìcí) ventil pro chladící smyèku TS 130-3/4�ZD DAKON (Honeywell) nebo  STS 20 (WATTS)
Odvzdu�òovací ventil G 3/8�. Díly jsou dodávány pouze na objednávku.

Instalace kotle
Kotel smí  instalovat pouze odborná firma s platným oprávnìním k této èinnosti.

Na instalaci kotle musí být zpracován projekt dle platných pøedpisù ÈSN EN 303-5.

Pøi instalaci a u�ívání kotle musí být dodr�eny zejména ustanovení ÈSN 06 1008.

Instalace kotle musí odpovídat platným pøedpisùm, normám a návodu k obsluze. Za �kody které vznikly chybnou
instalací výrobce neodpovídá.

Volba správné velikosti kotle
Volba správné velikosti kotle, tzn. jeho tepelného výkonu, je velmi dùle�itou podmínkou pro ekonomický provoz  a

správnou funkci kotle. Kotel musí být volen tak, aby jeho jmenovitý tepelný výkon odpovídal tepelným ztrátám vytápìného
objektu.

Jmenovitý výkon kotle se poèítá dle ÈSN 06 0210 pro venkovní teploty -12, -15 a -18 °C. Volba kotle o pøíli� velkém
jmenovitém výkonu (pøedimenzování), má za následek zvý�ené dehtování kotle. Není proto vhodné pou�ívat kotle o
vìt�ím výkonu, ne� jsou tepelné ztráty objektu.

Umístìní kotle
Kotel smí být instalován v základním prostøedí AA 5/AB 5 dle ÈSN 33-2000-3:1995.

Nejmen�í pøípustná vzdálenost vnìj�ích obrysù kotle a kouøovodu od hmot tì�ce a støednì hoølavých (viz pøíloha �
Hoølavost stavebních hmot) je 100 mm.

Nejmen�í pøípustná vzdálenost vnìj�ích obrysù kotle a kouøovodu od hmot lehce hoølavých je 200 mm.

 Vzdálenost 200 mm musí být dodr�ena také v tomto pøípadì, kdy stupeò hoølavosti hmoty není prokázána. Podrobné
údaje o stupni hoølavosti stavebních hmot jsou uvedeny v ÈSN 73 0823.

Bezpeèná vzdálenost se musí dodr�ovat také pøi ukládání zaøizovacích pøedmìtù, podpalového materiálu a paliva v
místnosti, kde je kotel umístìn.

Kotel je nutno umístit na nehoølavou podlahu nebo nehoølavou tepelnì izolující podlo�ku pøesahující pùdorys  kotle
vpøedu nejménì o 300 mm, na ostatních stranách o 100 mm. Pro usnadnìní obsluhy se doporuèuje kotel postavit na 100
a� 150 mm vysokou nehoølavou podlo�ku. Pro lep�í vyplachování kotle se doporuèuje kotel ustavit tak, aby roh kotle, ve
kterém je horní vývod byl umístìn vý�e ne� ostatní rohy o cca 5 mm.

Do místnosti, ve které je kotel umístìn, musí být zaji�tìn trvalý pøívod vzduchu pro spalování. Jeho spotøeba pøi
jmenovitém výkonu je asi 19 m3/h (DOR 12), 25 m3/h (DOR 16), 32 m3/h (DOR 20), 38 m3/h (DOR 24), 40 m3/h (DOR 25
MAX), 50 m3/h (DOR 32, 32 D), 70 m3/h (DOR 45 D).

Pøipojení k otopnému systému
Kotel DOR je urèen pro systémy se samotí�ným nebo nuceným obìhem.

Pro sní�ení kondenzace spalin a zároveò pro zvý�ení �ivotnosti kotle doporuèujeme vybavit kotel zaøízením
zaji��ujícím, aby teplota vytápìcí vody neklesla pod 65 °C (rosný bod spalin). K tomuto úèelu lze pou�ít napø. ètyøcestný
smì�ovací ventil DUOMIX. Jako teplonosné médium pou�ijte èistou mìkkou vodu � nejlépe pøefiltrovanou de��ovou,
popøípadì jiné kapaliny k tomuto úèelu urèené.

Jako pasivní ochranu kotle lze pou�ít kapalinu s nízkým bodem mrznutí a antikorozivními úèinky FRITERM.

Maximální pøípustná vý�ka hladiny vody v expanzní nádobì ode dna kotle je 20 m.
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Pøipojení kotle ke kouøovodu
Roury kouøovodu upevnìte na  odtahové hrdlo pomocí nýtu Æ 5 mm. Za tímto úèelem je v odtahovém hrdle otvor

o prùmìru 6 mm. Kouøovod má být co nejkrat�í, se sklonem od kotle nahoru.

Kouøovod upevnìný pouze v sopouchu a nasazený na odtahovém hrdle kotle musí být pevnì sestaven a nasazen,
aby nedo�lo k jeho náhodnému nebo samovolnému uvolnìní.Pokud je trubní odvod del�í ne� 2 m, musí být pevnì
ukotven.V�echny èásti kouøovodu musí být z nehoølavých materiálù.

Pro pevná paliva musí být kouøovody sestaveny z trub zasunutých do sebe ve smìru proudìní spalin.

Pøipojení kotle ke komínu
Pøipojení kotle ke komínovému prùduchu musí být provedeno dle ÈSN 73 4201:02 a se souhlasem kominické firmy.

Kotle v systému ústøedního topení musí mít být pøipojeny na samostatný komínový prùduch.

Komín se správným tahem je základním pøedpokladem pro dobrou funkci kotle. Ovlivòuje jak výkon kotle, tak jeho
úèinnost. Kotel smí být pøipojen jen ke komínovému prùduchu, který má dostateèný tah � viz tabulka Technické údaje.

Doporuèené vý�ky komína pro kotel DOR 12 :

min.    5 m pøi prùøezu prùduchu 150x150 mm

min.    7 m pøi prùøezu prùduchu Æ 150 mm

Doporuèené vý�ky komína pro kotel DOR 16 :

min.    6 m pøi prùøezu prùduchu 200x200 mm

min.    7 m pøi prùøezu prùduchu Æ 200 mm

min.  12 m pøi prùøezu prùduchu Æ 150 mm

min.  10 m pøi prùøezu prùduchu 150 x 150 mm

Doporuèené vý�ky komína pro kotel DOR-20 :

min.    6 m pøi prùøezu prùduchu Æ 200 mm

min.  12 m pøi prùøezu prùduchu Æ 150 mm

min.  10 m pøi prùøezu prùduchu 150 x 150 mm

Doporuèené vý�ky komína pro kotel DOR-24 :

min.    6 m pøi prùmìru prùduchu Æ 200 mm

min.  12 m pøi prùmìru prùduchu Æ 150 mm

min.  10 m pøi rozmìru prùduchu 150 x 150 mm

Doporuèené vý�ky komína pro kotel DOR 25 MAX :

min.  18 m pøi prùøezu prùduchu Æ 150 mm

min.    8 m pøi prùøezu prùduchu Æ 200 mm

min.  12 m pøi prùøezu prùduchu 150 x 150 mm

min.   6 m pøi prùøezu prùduchu 200 x 200 mm

Doporuèené vý�ky komína pro kotel DOR 32 :

min.  20 m pøi prùmìru prùduchu Æ 150 mm

min.  12 m pøi prùmìru prùduchu Æ 200 mm

min.  18 m pøi rozmìru prùduchu 150 x 150 mm

min.  10 m pøi rozmìru prùduchu 200 x 200 mm

Doporuèené vý�ky komína pro kotel DOR 32D :

min.    9 m pøi prùmìru prùduchu 200 mm

min.  12 m pøi prùøezu prùduchu 150 x 150 mm

min.   8 m pøi prùøezu prùduchu 200 x 200 mm

Doporuèené vý�ky komína pro kotel DOR 45D:

min.  14 m pøi prùmìru prùduchu 200 mm

min.  12 m pøi prùøezu prùduchu 200 x 200 mm

Tyto údaje jsou pouze orientaèní � tah komína je závislý na prùøezu komína, jeho vý�ce, na drsnosti vnitøní stìny a
rozdílu teplot spalin a venkovního vzduchu. Nejvhodnìj�í jsou komíny vlo�kované.
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Montá� dílù základního pøíslu�enství
Díly základního pøíslu�enství se dodávají spoleènì s kotlem, zabalené a ulo�ené do popelníkové zásuvky.

Montá� ro�tovací páky

Ro�tovací páku 8 (obr. 5), resp. 53 (obr. 11, 17,21,25) nasuòte do lo�iska na levém boku kotle. Na její ètyøhranný
konec nasaïte páku ro�tovací soustavy 58 (obr. 2, 4), resp 54 (obr. 8, 10, 14, 16, 20) a zajistìte závlaèkou.

Montá� tepelného regulátoru výkonu TRV

 U kotlù DOR 12, 16, 20, 24, 25 MAX, 32 a 45D se provádí dle návodu pøilo�eného k TRV.

 U kotle DOR 32D se provádí dle následujícího postupu :

1. Pøed vlastní montá�í regulátoru do kotle øádnì dotáhnìte tìlo regulátoru do �estihranu s jímkou.

2. Závit na jímce regulátoru opatøete pøimìøeným mno�stvím tìsnicího materiálu, nasaïte na jímku krycí rù�ici.
Regulátor za�roubujte maticovým klíèem è.32 do nátrubku kotle tak, aby regulátor byl v pøíslu�né poloze � viz obr. 7. Pøi
vodorovné montá�i regulátoru na kotel DAKON DOR musí být dr�ák pro nasunutí páky regulátoru nahoøe.

3. Do otvorù v tìle regulátoru a dr�áku ramena zasuòte rameno 4 podle obr. 7 a uta�ením �roubu M5 v dr�áku ramena
zajistìte rameno proti posunutí.

4. Na rameno nasaïte zdvihací tyè 1 s vnitøním krou�kem 3 a vnìj�ím krou�kem 2. Zároveò zasuòte pod zdvihátko
horní dusivky horní ohnutou èást zdvihací tyèe.

5. Nastavte polohu zdvihací tyèe podle obrázku, sklopte víko a zkontrolujte, zda tyè zapadá do výøezu ve víku a
upravte polohu zdvihací tyèe. Víko zvednìte.

6. �roub na vnìj�ím krou�ku uvolnìte a �roub na vnitøním krou�ku dotáhnìte k plo�ce �estihranu ramena.

7. Seøízení regulátoru provádìjte v�dy pøi teplotì otopné vody ni��í ne� 30 °C.

8. Seøízení proveïte následovnì: regulaèním knoflíkem nastavte bílými èíslicemi minimum 30 °C vùèi bílé teèce na
regulátoru; zdvihací tyè opøete o kotlové tìleso pøi zavøené horní dusivce, �roub dr�áku ramena tlaète smìrem ke kotlù
a utáhnìte �roub vnìj�ího krou�ku; pootoèením regulaèního knoflíku se musí horní dusivka otvírat.

9. Pøi nastavování teploty otopné vody kotel roztopte v�dy na teplotu o cca 5 °C vy��í ne� je po�adovaná teplota.
Regulaèním knoflíkem, pøípadnì i polohou zvedací tyèe, nastavte regulátor tak, aby byla dusivka právì zavøená.

Obr. 30  Umístìní TRV na kotli
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Montá� stavìcího �roubu a otoèné ku�elové rukojeti dusivky

 Montá� stavìcího �roubu 61 (obr. 5) resp. 56 (obr. 11,17) kotlù DOR 12, 16, 20, 24, 25 MAX, 32 proveïte jeho
za�roubováním do závitu M6 v dusivce. Ku�elovou rukoje� 57 resp. 58 zajistìte pomocí �roubu M4. Obì oka na konci
spojovacího øetízku  roztáhnìte tak, aby se dal øetízek snadno vysouvat, sundejte háèek a  men�í oko upravte do
pùvodního tvaru. Na �roub M4 navleète háèek pøes men�í oko, podlo�ku Æ 4,3 a ku�elovou rukoje�. Tuto sestavu
za�roubujte do závitu v dusivce. Na vìt�í oko háèku nasuòte  konec øetízku. Oko nechejte rozevøené pro pøípadnou
manipulaci s dusivkou a úpravy délky øetízku pøi regulaci.

Montá� stavìcího �roubu 56 (obr. 21) kotle DOR 32D proveïte pouze jeho za�roubováním do závitu v dusivce.

Montá� jednoho stavìcího �roubu 56 (obr. 25) kotle DOR 45D proveïte jeho za�roubováním do závitu v dusivce,
druhý stavìcí �roub na�roubujte na pravou stranu pøikládacích dvíøek. Ku�elovou otoènou rukoje� 58  zajistìte �roubem
M4. Obì oka háèku na konci spojovacího øetízku rozevøete, sundejte háèek a men�í oko upravte do pùvodního tvaru. Na
�roub M4 navleète men�í oko háèku, podlo�ku o prùmìru 4,3 mm, ku�elovou rukoje� a za�roubujte jej do závitu v
dusivce. Na vìt�í oko háèku nasaïte konec øetízku. Vìt�í oko nechejte rozevøené pro pøípadnou manipulaci s dusivkou
a pro úpravy délky øetízku pøi seøízení TRV.

Montá� páky pøikládacích dvíøek

Páka dvíøek 19 (obr. 6), resp 55 (obr. 11, 17, 21, 25) slou�í k otevírání pøikládacích dvíøek. Montá� proveïte zasunutím
èepu páky do otvoru na boku pøikládacích dvíøek a zajistìte pru�ným kolíkem  Æ 4x20 mm. U kotle DOR 45D na�roubujte
èep páky dvíøek do nátrubku na boèní stranì pøikládacích dvíøek.

Ro�tovací soustava
Kotel DOR je dodáván s namontovanou ro�tovací soustavou.

DOR 12, 16
Ro�tovací soustava kotle (obr. 2, 4) se skládá ze tøí otoèných ro�tù 1, ro�tu pøedního 14 a ro�tu výklopného 15.

Otoèné ro�ty jsou ulo�eny v lo�iskách ro�tù. Lo�iska otoèných ro�tù jsou na levé stranì kotle (pøi pohledu zepøedu)
uzavøená, na pravé stranì kotle jsou otevøená. Ro�t pøední a výklopný jsou spolu otoènì spojeny pomocí kolíkù.

Demontá� pøedního a výklopného ro�tu proveïte vysunutím ro�tù z lo�isek a vyjmutím pøes násypnou �achtu.

Demontá� otoèných ro�tù. V popelníkovém prostoru vyjmìte závlaèku ze spojovacího èepu 54 který mechanicky
spojuje sestavu otoèných ro�tù s pákou 58 a tento èep vyjmìte. Sestavu otoèných ro�tù nadzvednìte v otevøených
lo�iskách na pravé stranì smìrem nahoru a vyjmìte ji pøes popelová dvíøka. Otoèné ro�ty jsou mechanicky spojeny
táhlem ro�tù 2 s roznýtovanými èepy. Pøi výmìnì nìkterého z otoèných ro�tù je nutno roznýtovanou èást pøíslu�ného
èepu upilovat a  pøi montá�i nového otoèného ro�tu pou�ít  èep nový.

Montá� èástí ro�tovací soustavy je obráceným postupem demontá�e.

DOR 20, 24, 25 MAX, 32
Ro�tovací soustava kotle (obr. 8, 10, 14, 16) se skládá z otoèného ro�tu zadního 27, otoèného ro�tu 26, ro�tu

pøedního 24 a výklopného 25. Otoèné ro�ty jsou ulo�eny v lo�iskách ro�tù. Lo�iska otoèných ro�tù jsou na levé stranì
kotle (pøi pohledu zepøedu) uzavøená, na pravé stranì kotle jsou otevøená. Ro�t pøední a výklopný jsou spolu otoènì
spojeny pomocí kolíkù.

Demontá� pøedního a výklopného ro�tu proveïte vysunutím ro�tù z otevøených lo�isek na pravé stranì smìrem
nahoru a jejich vyjmutím pøes násypnou �achtu.

Demontá� otoèných ro�tù. V popelníkovém prostoru vyjmìte závlaèku ze spojovacího èepu 64 který mechanicky
spojuje sestavu otoèných ro�tù s pákou 54 a tento èep vyjmìte. Sestavu otoèných ro�tù nadzvednìte v otevøených
lo�iskách na pravé stranì smìrem nahoru a vyjmìte ji pøes popelová dvíøka. Otoèné ro�ty jsou mechanicky spojeny
táhlem ro�tù 65 s roznýtovanými èepy 66. Pøi výmìnì nìkterého z otoèných ro�tù je nutno roznýtovanou èást pøíslu�ného
èepu upilovat a  pøi montá�i nového otoèného ro�tu pou�ít  èep nový.

Montá� èástí ro�tovací soustavy je obráceným postupem demontá�e.

DOR 32D
Ro�tovací soustava kotle (obr. 20) se skládá z otoèného ro�tu zadního 27 a dvou otoèných ro�tù 26. Dále je

soustava doplnìna o jeden samostatný otoèný ro�t 26 a pøední ro�t 2. Otoèné ro�ty jsou ulo�eny v lo�iskách ro�tù.
Lo�iska otoèných ro�tù jsou na levé stranì kotle (pøi pohledu zepøedu) uzavøená, na pravé stranì kotle jsou otevøená.

Demontá� pøedního ro�tu proveïte vysunutím ro�tu z lo�isek smìrem nahoru vyjmutím pøes násypnou �achtu.

Demontá� otoèných ro�tù. V popelníkovém prostoru vyjmìte závlaèku ze spojovacího èepu 64 který mechanicky
spojuje sestavu otoèných ro�tù s pákou 54 a tento èep vyjmìte. Sestavu otoèných ro�tù nadzvednìte v otevøených
lo�iskách na pravé stranì smìrem nahoru a vyjmìte ji pøes popelová dvíøka. Otoèné ro�ty jsou mechanicky spojeny
táhlem ro�tù 65 s roznýtovanými èepy. Pøi výmìnì nìkterého z otoèných ro�tù je nutno roznýtovanou èást pøíslu�ného
èepu upilovat a  pøi montá�i nového otoèného ro�tu pou�ít  èep nový.

Montá� èástí ro�tovací soustavy je obráceným postupem demontá�e.
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DOR 45D
Ro�tovací soustava kotle (obr. 24) se skládá ze soustavy otoèných ro�tù 25, slo�ené z jednoho otoèného ro�tu

zadního 27 a dvou otoèných ro�tù 26, a dvou samostatných otoèných ro�tù 26. Dále je ro�tovací soustava doplnìna
o samostatný pøední ro�t 24. Otoèné ro�ty jsou ulo�eny v lo�iskách ro�tù. Lo�iska otoèných ro�tù jsou na levé stranì
kotle (pøi pohledu zepøedu) uzavøená, na pravé stranì kotle jsou otevøená.

Demontá� pøedního ro�tu proveïte vysunutím ro�tu z lo�isek smìrem nahoru vyjmutím pøes násypnou �achtu.

Demontá� otoèných ro�tù. V popelníkovém prostoru vyjmìte závlaèku ze spojovacího èepu 64, který mechanicky
spojuje sestavu otoèných ro�tù s pákou 54, a tento èep vyjmìte. Sestavu otoèných ro�tù nadzvednìte v otevøených
lo�iskách na pravé stranì smìrem nahoru a vyjmìte ji pøes popelová dvíøka. Otoèné ro�ty jsou mechanicky spojeny
táhlem ro�tù 65 s roznýtovanými èepy. Pøi výmìnì nìkterého z otoèných ro�tù je nutno roznýtovanou èást pøíslu�ného
èepu upilovat a  pøi montá�i nového otoèného ro�tu pou�ít  èep nový.

Montá� èástí ro�tovací soustavy je obráceným postupem demontá�e.

Montá� explozní klapky

 Pouze kotle DOR 25 MAX a DOR 32
Kotle DOR 25 MAX a DOR 32 jsou vybaveny explozní klapkou, která zabraòuje kouøení kotle pøi dohoøívání paliva

a vyluèuje mo�nost exploze kouøových plynù nahromadìných v násypné �achtì.

Je zavì�ena asi uprostøed násypné �achty v lo�iskách navaøených na vodní lamele. Øetízkem je spojena s pøikládacími
dvíøky a spolu s nimi se otevírá. Pøi potøebì odklopit plotnu pøi èi�tìní kotle je tøeba vyvìsit háèek na konci øetízku z oka
závlaèky.

V pøípadì topení koksem nebo døevem se explozní klapka vyjímá tak, �e se vyvìsí háèek na konci øetízku a klapka se
vytáhne z �achty smìrem nahoru.

Montá� stabilizaèních �amotových klínù (cihly vyzdívky)
DOR 12, 16

Vzhledem k tomu, �e bìhem pøepravy by mohlo dojít k vypadnutí cihly støední 41 a cihel boèních 40, jsou tyto cihly
dodávány v popelníkové zásuvce.

Umístìní tìchto cihel provedeme dle obr. 7 tak, aby cihla støední le�ela na stranì vodní lamely na vodítku a na druhé
stranì se opírala o pøední lamelu. Cihla støední se umís�uje do støedu spalovacího prostoru.Vodítko slou�í k pøesunutí
cihly støední pøi èi�tìní pøívodu sekundárního vzduchu, pøi provozu kotle musí být cihla pøesunutá a� na doraz vodítka.

Obr. 31 Umístìní dílù vyzdívky v kotli

Objednací èísla náhradních dílù pro cihly

Pozice Název                            Objednací èíslo ID kód

39      Cihla skosená 2116 0668 M02017
40      Cihla boèní 2116 0669 M02022
41      Cihla støední 7184 0670 M02023
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DOR 20, 24

Vyjmìte z  kotle pøední a výklopný ro�t (demontá� � viz kap. Ro�tovací soustava). Støedové klíny 16  (obr. 33)
umístìte do spalovacího prostoru kotle na podpìry navaøené na støední a pøední lamele.

Obr. 32 Umístìní dílù vyzdívky v kotli

Objednací èísla náhradních dílù pro cihly

Pozice Název Objednací èíslo ID kód

15 Cihla ohni�tì 818/102 7221 0729 M00262
16 Støedový klín krátký 815/94 7222 0730 M00261

DOR 25 MAX, 32

Umístìní cihel vyzdívky je patrné ní�e.

Obr. 33 Umístìní dílù vyzdívky v kotli

Objednací èísla náhradních dílù pro cihly

Pozice Název                            Objednací èíslo ID kód

16 Cihla vyzdívky boèní 817/133 7235 0751 M00628
17 Støedový klín krátký 815/94 7222 0730 M00261

DOR 25 MAX                                                                                    DOR 32
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DOR 32D

Umístìní cihel vyzdívky je patrné ní�e.

Objednací èísla náhradních dílù pro cihly

Název    Objednací èíslo          ID kód

Cihla vyzdívky zkosená I, 817/75 7374 4153 M02034
Cihla vyzdívky zkosená IA, 817/75A 2232 0757 M02033
Cihla vyzdívky zkosená II, 817/76 7373 4152 M02034
Cihla vyzdívky zkosená IIA, 817/76A 2232 0758 M02033
Cihla vyzdívky 817/116 7372 4072 M02029
Cihla vyzdívky boèní, 817/133 7235 0751 M00628
Horní klín, 806/170 2232 0759 M02035
Støední klín, 806/171 2232 0760 M02036
Spodní klín, 806/172 2245 0601 M02037
Opìra segmentu, 806/109 2232 0761 M02032
Cihla ohni�tì, 818/102 7221 0729 M00262

Obr. 34 Umístìní dílù vyzdívky v kotli
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