
Vytápění chaty Oldřiška 

 

Chata je vytápěna automatickým kotlem na hnědé uhlí. Provoz kotle zajišťuje výhradně majitel. Do 

kotelny je hostům vstup zakázán. 

Způsob vytápění: 

Komfortní teplota:  

- 21,5 °C je hlídána automatickým termostatem s hystereze 0,5°C. 

- Tato teplota je nastavena v době od 05:00 do 21:30 hodin.  

- Tato teplota jde upravit návštěvníkem otočením kolečka termostatu, který je na středovém 

sloupu ve společenské místnosti.  

- Rozsah komfortní teploty: 16 – 22,5°C.  

- Doporučujeme nic nenastavovat, systém pak pracuje nanejvýš efektivně. 

Útlumová teplota: 

- Mimo výše uvedenou dobu je nastavena útlumová teplota 19,5 °C hystereze 0,5°C.  

- Tato teplota je vhodná v době spánku. 

Regulace teploty: 

- v ložnicích, herně a chodbě – termohlavicemi na radiátoru  

- Symboly na termohlavici : 0 = ventil zcela uzavřen, * = Ochrana proti zamrznutí, , 1 = 12 °C, 2 =  

16 °C, 3 = 20 °C, 4 = 24 °C, 5 = 28 °C 

- tečky kolem č. 3 vyznačují + nebo - o 1 °C, doporučujeme nechat termostaty nastavená na č. 

3 nebo max. první nebo druhé tečce za č. 3 nebo méně a to hlavně v ložnicích. Nastavit 

termohlavice na 5 nemá smysl. Budete zbytečně přetápět místnost, následně větrat a tím že 

budete otvírat okno, odstavíte topení do celé chaty, jak je uvedeno v upozornění níže. 

Větrání:  

- Větráme krátce a intenzivně. Otevřete okno dokořán, pokud jsou v místnosti dvě tak obě a 

vyměňte vzduch za čistý. Tato výměna trvá do cca 1 minuty. Poté okna uzavřete (ekonomické) 

- Nejčastější chybou je ventilace okna otevřená celý den či noc (velmi neekonomické). Teplo 

z radiátorů uniká přímo otevřenou ventilací okna. 

Upozornění: 

- Celá chata je vybavená okenními ochrannými magnety firmy Jablotron  

(kompletní zabezpečovací systém + vytápění). 

- Při neekonomickém otevření ventilace (tedy při otevření okna opatřeného magnetem), dojde 

k automatickému vypnutí vytápění do chaty, a to do doby, než bude ukončeno větrání a bude 

okno opětovně uzavřeno. 

- Je přísně zakázáno manipulovat s magnety zn. Jablotron. Jsou v rámci systému chráněny 

dohledem ústředny a jejich napadení je okamžitě hlášeno správci systému!!! 


