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WPROWADZENIE 

 

 
 

 
Szanowny Kliencie, dzi kujemy za zakup kotła grzewczego firmy METAL-ŻACH. Mamy nadzieje, e eksploatacja urz dzenia spełni Państwa oczekiwania oraz dostarczy wiele satysfakcji. Kocioł 

grzewczy został zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowi zuj cymi normami i standardami, gwarantuj cymi bezpieczne i niezawodne funkcjonowanie. źksploatacja przy cisłym przestrzeganiu zaleceń zawartych 
w instrukcji doł czonej do urz dzenia, zapewni optymaln  i niezawodn  prac  kotła centralnego ogrzewania przez wiele lat. 

Produkt nie jest przeznaczony do u ywania przez osoby o obni onej sprawno ci fizycznej / psychicznej lub nie posiadaj cych do wiadczenia i wiedzy, je li te osoby s  nadzorowane lub instruowane przez osob  
odpowiedzialn  za jej bezpieczeństwo. Zabrania si  obsługi przez dzieci. 



 

2 

Spis tre ci: 
1. Czynno ci wprowadzaj ce ............................................................................................ 4 
2. Informacyjne piktogramy ............................................................................................... 5 
3. Symbole u yte w instrukcji ............................................................................................ 5 
4. Źefinicje poj ć u ytych w instrukcji ................................................................................ 5 
5. Informacje ogólne .......................................................................................................... 5 
6. Wyposa enie kotła ........................................................................................................ 5 
7. Zastosowanie ................................................................................................................ 6 
8. Podstawowe elementy budowy kotłów........................................................................... 6 
9. Podstawowe elementy budowy kotłów CLASSIC Sźż BIO 50 ...................................... 7 
10. Podstawowe elementy budowy kotłów CLASSIC Sźż BIO 75-100 ............................... 8 
11. Podstawowe wymiary kotłów CLASSIC Sźż/CLASSIC Sźż PLUS .............................. 9 
12. Podstawowe wymiary kotłów CLASSIC Sźż BIO ........................................................ 11 
13. Źane techniczne kotłów CLASSIC Sźż/CLASSIC Sźż PLUS/CLASSIC Sźż BIO .... 13 
14. Automatyka zabezpieczaj ca i regulacja ..................................................................... 15 
15. Paliwo ......................................................................................................................... 15 
16. Wymagania dotycz ce kotłowni i monta u kotła .......................................................... 15 
17. Monta  kotła ................................................................................................................ 17 
18. Poł czenie kotła z instalacj  grzewcz  ........................................................................ 18 
19. Poł czenie kotła z instalacj  grzewcz  w systemie zamkni tym .................................. 20 
20. Wymagania dotycz ce naczynia wzbiorczego ............................................................. 21 
21. Poł czenie kotła z instalacj  elektryczn  ..................................................................... 22 
22. Podł czenie kotła do komina ....................................................................................... 27 
23. Uruchomienie kotła ...................................................................................................... 27 
24. Sugerowane nastawy mocy kotła ................................................................................ 33 
25. U ytkuj c kocioł nale y pami tać ................................................................................ 34 
26. Czyszczenie i konserwacja kotła ................................................................................. 34 
27. Instrukcja likwidacji kotła po upływie czasu jego ywotno ci ........................................ 34 
28. Wykaz cz ci zamiennych ........................................................................................... 35 
29. Przykłady awarii urz dzenia ........................................................................................ 35 
30. Instrukcja palnika rynnowego ...................................................................................... 40 
31. Zakres stosowania i własno ci palnika ........................................................................ 40 
32. Budowa palnika ........................................................................................................... 40 
33. Wymagania eksploatacyjne ......................................................................................... 42 
34. Instalacja podajnika w kotle i rozruch........................................................................... 42 
35. Monta  oraz wymiana bezpiecznika sprz gła przeci eniowego ................................. 42 
36. Eksploatacja podajnika ................................................................................................ 44 
37. Instrukcja obsługi podajnika......................................................................................... 44 
38. Konserwacja podajnika................................................................................................ 44 
39. Wymiana zapalarki ...................................................................................................... 44 

40. Instrukcja likwidacji palnika rynnowego po upływie jego ywotno ci ............................. 45 
41. Mo liwe zaburzenia w pracy palnika rynnowego .......................................................... 46 
Potwierdzenie wykonania przegl du, naprawy gwarancyjnej, usługi serwisowejŚ ........................... 49 

Źeklaracja zgodno ci ..................................................................................................................... 51 

Karta gwarancyjna na kotły stalowe, kotły wodne c.o. .................................................................... 53 

Zgłoszenie reklamacyjne kotła ....................................................................................................... 55 

Raport z pierwszego uruchomienia kotła ........................................................................................ 57 

Raport z pierwszego uruchomienia kotła ........................................................................................ 59 

 
  



 

3 

Spis tabel: 

Tabela 2.1 Piktogramy .................................................................................................................... 5 
Tabela 6.1 Wyposa enie kotła......................................................................................................... 6 
Tabela 11.1 Wymiary (mm) kotła CLASSIC Sźż / CLASSIC Sźż PLUS ...................................... 10 
Tabela 12.1 Wymiary (mm) kotła CLASSIC SEG BIO ................................................................... 12 
Tabela 13.1 Źane techniczne kotła CLASSIC Sźż/ CLASSIC Sźż PLUS .................................... 13 
Tabela 13.2 Źane techniczne kotła CLASSIC Sźż BIO ................................................................ 14 
Tabela 17.1 Stopień palno ci mas i materiałów budowlanych........................................................ 18 
Tabela 18.1 Oznaczenia u yte na schematach ............................................................................. 18 
Tabela 18.2 Oznaczenia u yte na schematach ............................................................................. 19 
Tabela 19.1 Przykładowe urz dzenia umo liwiaj ce zabezpieczenie instalacji grzewczej. ............ 20 
Tabela 24.1 Sugerowane nastawy sterownika GOLD i PLATINUM do pracy z palnikiem rynnowym 
– paliwo pellet ............................................................................................................................... 33 
Tabela 24.2 Sugerowane nastawy sterownika GOLD i PLATINUM do pracy z palnikiem ekoenergia 
– paliwo pellet ............................................................................................................................... 33 
Tabela 24.3 Sugerowane nastawy sterownika GOLD i PLATINUM do pracy z palnikiem 
ekoenergia/kolanowym – paliwo ekogroszek ................................................................................. 33 
Tabela 28.1 Cz ci zamienne ....................................................................................................... 35 
Tabela 41.1 Przykłady awarii palnika rynnowego .......................................................................... 46 

 

 

Spis rysunkówŚ 
Rysunek 1.1 Tabliczka znamionowa ................................................................................................ 4 
Rysunek 8.1 Podstawowe elementy budowy kotła CLASSIC Sźż i CLASSIC SEG BIO 14-38 kW . 7 
Rysunek 9.1 Podstawowe elementy budowy kotła CLASSIC Sźż BIO 50 ...................................... 7 
Rysunek 10.1 Podstawowe elementy budowy kotła CLASSIC Sźż BIO 75 – 100........................... 8 
Rysunek 11.1 Wymiary kotła CLASSIC Sźż/ CLASSIC Sźż PLUS ............................................... 9 
Rysunek 12.1 Wymiary kotła CLASSIC Sźż BIO .......................................................................... 11 
Rysunek 16.1 Minimalne odległo ci ustawienia kotła w kotłowni ................................................... 16 
Rysunek 18.1 Schemat podł czenia kotła do instalacji grzewczej ................................................. 18 
Rysunek 18.2 Schemat podł czenia kotła do instalacji grzewczej ................................................. 19 
Rysunek 18.3 Podł czenie kotła do instalacji grzewczej ................................................................ 19 
Rysunek 18.4 Podł czenie kotła do instalacji grzewczej z laddomatem i buforem ......................... 20 
Rysunek 19.1 Schemat zabezpieczenia kotła za pomoc  wbudowanej w ownicy chłodz cej 
i z zabezpieczeniem termicznym. .................................................................................................. 21 
Rysunek 19.2 Zawór VST 112 ....................................................................................................... 21 
Rysunek 21.1 Schemat elektryczny podł czenia kotła – PLATINUM. ............................................ 23 
Rysunek 21.2 Schemat elektryczny podł czenia kotła – PLATINUM. ............................................ 24 

Rysunek 21.3 Schemat elektryczny podł czenia kotła - FUZZY LOGIC 500LG RTC (GOLD) ........ 25 
Rysunek 21.4 Schemat elektryczny podł czenia kotła - FUZZY LOGIC 500LG RTC (GOLD) ........ 26 
Rysunek 23.1  Uruchomienie automatyczne kotłaś sterownik żOLŹ Ś ............................................ 27 
Rysunek 23.2  Uruchomienie automatyczne kotłaś sterownik PLATINUM Ś .................................... 28 
Rysunek 32.1 Rysunek techniczny palnika rynnowego .................................................................. 41 
 

  



 

4 

1. Czynno ci wprowadzające 
(U YTKOWNIK) 

Czynno ci jakie nale y wykonać podczas odbioru kotła MźTAL-FACH: 

 sprawd  uwa nie kompletno ć dostarczonego kotła (Tabela 6.1) oraz czy kocioł nie 
uległ uszkodzeniu w trakcie transportu; 

 porównaj tabliczk  znamionow  zamontowan  na obudowie kotła z lewej lub prawej 
strony ze swoim zamówieniem (Rysunek 1.1); 

 uwa nie zapoznaj si  z instrukcj  obsługi - zawarte s  w niej informacje potrzebne do 
prawidłowego u ytkowania kotła. 

W razie napotkanych problemów prosimy kontaktować si  z działem serwisu lub z autoryzowanym 
serwisem METAL-ŻACH. Osoby te posiadaj  odpowiednie przeszkolenie oraz dost p do oryginalnych 
cz ci umo liwiaj cych prawidłowe wykonanie czynno ci serwisowych i monta u kotłów firmy MźTAL-
FACH, potwierdzone certyfikatem wydawanym w siedzibie przedsi biorstwa. 

 

Rysunek 1.1 Tabliczka znamionowa 

 

 

 

 

 



 

5 

2. Informacyjne piktogramy 
(U YTKOWNIK) 

Tabela 2.1 Piktogramy 

Symbol Opis Symbol Opis 

 
Lat gwarancji 

 
Sterowanie pogodowe 

 
Atestowana stal kotłowa 

 

Źwa obiegi mieszaj ce C.O.1 
i C.O.2 z termostatem pokojowym 

 
Palnik Ekoenergia 

 

Pompa: C.O.1, C.O.2, C.W.U., 
Dodatkowa, Cyrkulacyjna 

 

Palnik rynnowy BIO 
(CLASSIC SEG BIO) 

 
Sonda Lambda  

 
Rusz stalowy 

 
Internet 

 
Źu a komora załadunkowa 

 

W ownica schładzaj ca – układ 
zamkni ty 

 
limak eliwny 

 
Ekran dotykowy LCD 

 
Sterownik Fuzzy Logic / PiD 

 
Sterowanie GSM 

 

Zegar RTC  

z programatorem tygodniowym  
Moduł rozszerzaj cy 

 

Jeden obieg mieszaj cy C.O.1 i 
C.O.2 z termostatem pokojowym  

Automatyczna zapalarka 
(CLASSIC SEG PLUS, CLASSIC 
SEG BIO) 

 

3. Symbole u yte w instrukcji 
(U YTKOWNIK/INSTALATOR) 

 

UWAGA! 

Bardzo wa na informacja, zawsze nale y zapoznać si  z ni , je eli wyst puje w danym 
miejscu. 

 

 

WSKAZÓWKA! 
Warto zapoznać si  z t  informacj , ułatwia obsług . 

 

4. Definicje pojęć u ytych w instrukcji  
(U YTKOWNIK/INSTALATOR) 

Kocioł centralnego ogrzewania - urz dzenie do spalania ró nego rodzaju paliw stałych w celu 
podgrzania no nika ciepła (najcz ciej wody) cyrkuluj cego w obiegu centralnego ogrzewania. 

Palnik - jest urz dzeniem technicznym, umo liwiaj cej spalanie ró nego rodzaju paliw. 

Podajnik - element lub zespół mechanizmu zasilania palnika w ró nego rodzaju paliwa. 
Biomasa - w uj ciu energetycznym, to ródło energii pierwotnej, na które składaj  si  wszelkie 

substancje pochodzenia ro linnego, które ulegaj  biodegradacji i którego wykorzystanie w celach 
energetycznych nie jest ograniczone przepisami prawa. 

Pellet - to materiał opałowy pochodz cy ze sprasowanych pod ci nieniem, naturalnych odpadów 
drzewnych, głównie trocin i wiórków, odpadów stolarskich i tartacznych, czasem równie  
z wykorzystaniem kory drzewnej, słomy, słonecznika i innych materiałów organicznych. Wykonany 
w postaci granulatu w kształcie kulek lub walców. 

5. Informacje ogólne 
(U YTKOWNIK) 

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa jest jedn  z cz ci produktu, dostarczana jest razem 
z zakupionym kotłem centralnego ogrzewania. Źokumentacja Techniczno-Ruchowa zawiera dane 
dotycz ce budowy i monta u oraz sposobu u ytkowania kotłów z palnikiem EKOENERGIA (retortowym 
eliwnym) serii CLASSIC SEG/ CLASSSIC SEG PLUS oraz z palnikiem rynnowym serii CLASSIC SEG 

BIO. Źokładne zapoznanie si  z tre ci  instrukcji obsługi zapewnienia prawidłowe i bezpieczne 
u ytkowanie naszego kotła. 

 

UWAGA! 

Zaleca si  u ytkownikowi przestrzeganie wszystkich wskazówek dotycz cych 
urz dzenia zawartych w niniejszej Źokumentacji Techniczno – Ruchowej, Warunkach 

żwarancji oraz w powszechnie obowi zuj cych przepisach prawnych. 
 

Kotły dostarczane s  w stanie zmontowanym. Ustawione i przymocowane s  do palety w sposób 
trwały. Stosowane s  dodatkowe zabezpieczenia w postaci opakowania foliowego. 

W czasie transportu kotła, nale y zabezpieczyć go przed przesuwaniem lub obrotem na skrzyni 
ładunkowej samochodu za pomoc  oprzyrz dowania zabezpieczaj cego np. pasów. Transport kotłów, 
powinien odbywać si  zgodnie z zasadami dotycz cymi przewozu materiałów. Załadunek i rozładunek 
nale y przeprowadzić za pomoc  urz dzeń podno nikowych (wózek widłowy) o ud wigu wi kszym ni  
1000 kg. 

6. Wyposa enie kotła 
(U YTKOWNIK) 

W zakres dostawy wchodz  elementy zarówno podstawowe jak i dodatkowe, zale nie od 
zło onego zamówienia. w czasie odbioru nale y dokładnie obejrzeć wyrób sprawdzaj c czy nie uległ 
uszkodzeniu podczas transportu oraz sprawdzić kompletno ć wyposa enia. źlementy wchodz ce 
w skład podstawowego oraz dodatkowego wyposa enia opisano poni ej (Tabela 6.1). 
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Tabela 6.1 Wyposa enie kotła 

Podstawowe wyposa enieŚ Jednostka 
miar 

Ilo ć 

Kocioł centralnego ogrzewania szt. 1 

Regulator mikroprocesorowy – obsługujeŚ 
 czujnik temperatury kotła 

 czujnik temperatury ciepłej wody u ytkowej 
 czujnik temperatury centralnego ogrzewania zasilanie powrót 

C.O.1 i C.O.2 

 czujnik temperatury powrotu do kotła 

 czujnik temperatury zewn trznej 

 czujnik temperatury spalin 

 czujnik palnika 

szt. 1 

Wentylator nadmuchowy szt. 1 

Układ podawania paliwa z palnikiem kpl. 1 

Zasobnik na paliwo szt. 1 

Narz dzia do czyszczenia kotłaŚ 
 pogrzebacz 

 szczotka 

szt. 1 

Stopki do poziomowania kotła szt. 4 

Ruszt stalowy szt. 1 

Dodatkowe wyposa enieŚ Jednostka 
miar 

Ilo ć 

Moduł SONŹA LAMBŹA szt. 1 

System gaszenia STRA AK (tylko do biomasy, stosowany w kotle 
CLASSIC SEG BIO) 

szt. 1 

W ownica schładzaj ca do układu zamkni tego z zaworem szt. 1 

Dokumentacja: 
Jednostka 

miar 
Ilo ć 

Dokumentacja techniczno-ruchowa kotła szt. 1 

Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna sterownika szt. 1 

Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna wentylatora nadmuchowego szt. 1 

Instrukcja obsługi motoreduktora limakowego szt. 1 

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa podajnika EKOENERGIA szt. 1 

 

 

UWAGA! 

U ytkownik powinien dokładnie zapoznać si  z instrukcj  obsługi regulatora, wentylatora 
oraz podajnika źKOźNźRżIA (zał czniki). 

 

 

UWAGA! 

Firma METAL-FACH zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian 
parametrów technicznych, wyposa enia i specyfikacji oferowanych towarów. 

 

7. Zastosowanie 
(U YTKOWNIK/INSTALATOR) 

Kotły stalowe wodne przeznaczone s  do podgrzewania wody u ytkowej w układach centralnego 
ogrzewania. Przeznaczone s  do ogrzewania obiektów mieszkalnych typuŚ domy jednorodzinne 
i wielorodzinne, budynki gospodarcze, obiekty u yteczno ci publicznej. Wyposa one s  
w automatyczny układ napełniania komory paleniskowej. Źzi ki zastosowaniu nowoczesnych 
rozwi zań konstrukcyjnych kocioł CLASSIC SEG/ CLASSIC SEG PLUS i CLASSIC Sźż BIO osi ga 
sprawno ć ≤90%. Poprawne działanie i osi ganie pełnych mo liwo ci kotła jest uzale nione od jako ci 
wykonanej instalacji, odpowiedniego ci gu kominowego, prawidłowej obsługi i konserwacji kotła. 

 

 

UWAGA! 

Kotły przeznaczone s  do pracy w instalacjach wodnych systemu otwartego oraz 
zamkni tego z obiegiem grawitacyjnym lub wymuszonym, posiadaj cym zabezpieczenia 

zgodne z wymaganiami obowi zuj cej normy PN-B-02413 Ogrzewnictwo 
i Ciepłownictwo oraz układ zamkni ty zgodny z norm  PN-EN 12828 Instalacje grzewcze 

w budynkach. Projektowanie. 

8. Podstawowe elementy budowy kotłów 
(U YTKOWNIK/INSTALATOR) 

Korpus wodny wykonamy jest jako konstrukcja spawana z atestowanych blach stalowych 
o grubo ci 6 mm P265żH (dla elementów posiadaj cych kontakt ze spalinami) i 4 mm (dla pozostałych 
elementów) S235JR+N. 
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Rysunek 8.1 Podstawowe elementy budowy kotła CLASSIC SEG i CLASSIC SEG BIO 14-38 kW 

Opis rysunku: 

1. Komora paleniskowa 
2. Palnik 
3. Komora paleniskowa 
4. Kanały konwekcyjne 
5. Kanał wylotowy spalin 
6. Regulator mikroprocesory 
7. Czopuch 
8. Zasobnik paliwa 
9. Podajnik limakowy 
10. Silnik elektryczny 
11. Pokrywa wyczystki I 
12. Pokrywa wyczystki II 
13. Klapa wyczystki 

14. Czujnik regulatora 
15. Króciec zasilaj cy z gwintem wew. 1,5” 
16. Króciec powrotny 
17. Drzwiczki wyczystne 
18. Drzwiczki wziernikowe 
19. Drzwiczki popielnikowe 
20. Wentylator 
21. Izolacja cieplna 
22. Szuflada popielnikowa 
23. Wymiennik 
24. Przewód 
25. Zespół gasz cy 

 

 

 

 

9. Podstawowe elementy budowy kotłów 
CLASSIC SEG BIO 50 
(U YTKOWNIK/INSTALATOR) 
 

  

 
 

 

Rysunek 9.1 Podstawowe elementy budowy kotła CLASSIC SEG BIO 50 
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Opis rysunku: 

1. Wymiennik, 
2. Zespół podajnik-palnik, 
3. Zasobnik paliwa, 
4. Osłona podajnika, 
5. Drzwiczki wyczystki, 
6. W ownica schładzaj ca 
7. Drzwiczki rusztowo-palnikowe, 
8. Drzwiczki popielnikowe, 
9. Pokrywa zasobnika, 
10. Króciec zasilaj cy z gwintem wew. G1 1/2", 
11. Wy wietlacz sterownika, 
12. STB (zabezpieczeniowy ogranicznik 

temperatury), 
13. Wł cznik, 
14. Bezpiecznik, 
15. Króciec powrotny z gw. zew. G1 1/2", 
16. Zł cze elektr. wentylatora, 
17. Zł cze elektr. podajnika, 
18. Zł cze elektr. zapalarki, 
19. Wyj cie czujnika temp. podajnika, 
20. Czopuch, 
21. Króciec spustowy z gw. wew. G3/4", 
22. Sonda lambda, 
23. żniazdo zasilania kotła (230V), 

 
24. Gniazdo zasilania pompy c.o., 
25. Gniazdo zasilania pompy c.w.u., 
26. Gniazdo zasilania pompy dodatkowej P3, 
27. Gniazdo zasilania pompy cyrkulacyjnej, 
28. Gniazdo zasilania mieszacza, 
29. Gniazdo czujnika pokojowego, 
30. Gniazdo czujnika temperatury spalin, 
31. Czujnik temp.wody powrotnej, 
32. Czujnik temp. c.o, 
33. Czujnik temp. c.w.u., 
34. Czujnik pogodowy, 
35. Tuleja osadcza czujnika temp. kotła, 
36. Tuleja osadcza czujnika STB, 
37. Moduł steruj cy, 
38. żłowica palnika, 
39. Czujnik temperatury podajnika, 
40. Czujnik temperatury spalin, 
41. źlementy ąstra akaą, 
42. Wyczystka górna, 
43. Zespół gasz cy. 
44. - 
45. Wyczystka dolna 

 

 

10. Podstawowe elementy budowy kotłów 
CLASSIC SEG BIO 75-100 
(U YTKOWNIK/INSTALATOR) 

  

 
 

 

Rysunek 10.1 Podstawowe elementy budowy kotła CLASSIC SEG BIO 75 – 100 
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Opis rysunku: 

1. Wymiennik, 
2. Zespół podajnik-palnik, 
3. Zasobnik paliwa, 
4. Osłona podajnika, 
5. Drzwiczki wyczystki, 
6. Drzwiczki rewizyjne, 
7. Drzwiczki palnikowe, 
8. Drzwiczki popielnikowe, 
9. Pokrywa zasobnika, 
10. Króciec zasilaj cy z gwintem wew. G1 1/2", 
11. Wy wietlacz sterownika, 
12. STB (zabezpieczeniowy ogranicznik 

temperatury), 
13. Wł cznik, 
14. Bezpiecznik, 
15. Króciec powrotny z gw. zew. G1 1/2", 
16. Zł cze elektr. wentylatora, 
17. Zł cze elektr. podajnika, 
18. Zł cze elektr. zapalarki, 
19. Wyj cie czujnika temp. podajnika, 
20. Czopuch, 
21. Króciec spustowy z gw. wew. G3/4", 

 
22. Sonda lambda, 
23. żniazdo zasilania kotła (230V), 
24. Gniazdo zasilania pompy c.o., 
25. Gniazdo zasilania pompy c.w.u., 
26. Gniazdo zasilania pompy dodatkowej P3, 
27. Gniazdo zasilania pompy cyrkulacyjnej, 
28. Gniazdo zasilania mieszacza, 
29. Gniazdo czujnika pokojowego, 
30. Gniazdo czujnika temperatury spalin, 
31. Czujnik temp.wody powrotnej, 
32. Czujnik temp. c.o, 
33. Czujnik temp. c.w.u., 
34. Czujnik pogodowy, 
35. Tuleja osadcza czujnika temp. kotła, 
36. Tuleja osadcza czujnika STB, 
37. Moduł steruj cy, 
38. żłowica palnika, 
39. Czujnik temperatury podajnika, 
40. Czujnik temperatury spalin, 
41. źlementy ąstra akaą, 
42. Wyczystka górna, 
43. Zespół gasz cy 

 

11. Podstawowe wymiary kotłów CLASSIC 
SEG/CLASSIC SEG PLUS 
(U YTKOWNIK/INSTALATOR) 
 

 

UWAGA! 

Stopki w kotłach wyst puj : 

- od CLASSIC SEG 14 do CLASSIC SEG 35 

- od CLASSIC SEG PLUS 14 do CLASSIC  SEG PLUS 35. 

Ich wysoko ć to 30 mm. 
 

 

 
 

 

  

 

Rysunek 11.1 Wymiary kotła CLASSIC SEż/ CLASSIC SEż PLUS 
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Tabela 11.1 Wymiary (mm) kotła CLASSIC SEG / CLASSIC SEG PLUS 

TYP CS/CSP - 14 CS/CSP - 17 CS/CSP - 25 CS - 35 CS - 50 CS - 75 CS - 100 

A 1250 1250 1250 1290 1443 1505 1505 

B 520 520 520 570 686 793 793 

C 1220 1415 1474 1474 1668 1440 1580 

D 758 793 845 845 980 1175 1325 

E 908 1104 1165 1165 1305 1420 1215 

F 347 356 409 409 534 545 695 

G 1,5'' 1,5'' 1,5'' 1,5'' 1,5'' 1,5'' 1,5'' 

H 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 

I 180 180 180 180 220 220 220 

J 1,5'' 1,5'' 1,5'' 1,5'' 1,5'' 1,5'' 1,5'' 

K 213 247 247 247 324 350 300 

L 213 207 207 207 178 175 175 

M 680 680 680 680 680 680 700 

N 693 716 760 760 850 850 850 

O 125 125 125 125 175 220 220 

P 865 905 954 954 1135 1413 1570 

R 300 440 500 500 510 - - 

S 300 350 400 400 480 - - 

T 338 338 338 388 488 - - 

U 338x198 338x198 338x198 388x198 488x198 600x264 600x264 
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12. Podstawowe wymiary kotłów CLASSIC SEG 
BIO 
(U YTKOWNIK/INSTALATOR) 

 

 

UWAGA! 

Stopki w kotłach wyst puj Ś 
- od CLASSIC SEG BIO 14 do CLASSIC SEG BIO 38 

Ich wysoko ć to 30 mm. 
 

Rysunek 12.1 Wymiary kotła CLASSIC SEż BIO 
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Tabela 12.1 Wymiary (mm) kotła CLASSIC SEG BIO 

TYP CSB - 14 CSB - 17 CSB - 25 CSB - 35 CSB - 50 CSB - 75 CSB - 100 

A 1250 1250 1250 1305 1410 1505 1505 

B 520 520 520 570 686 793 793 

C 1220 1415 1474 1474 1668 1440 1580 

D 758 793 845 845 980 1175 1325 

E 908 1104 1165 1165 1305 1420 1215 

F 347 356 409 409 534 545 695 

G 1,5'' 1,5'' 1,5'' 1,5'' 1,5'' 1,5'' 1,5'' 

H 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 

I 180 180 180 180 220 220 220 

J 1,5'' 1,5'' 1,5'' 1.5'' 1.5'' 1.5'' 1.5'' 

K 213 247 247 247 324 350 300 

L 213 207 207 207 178 175 175 

M 680 680 680 680 680 680 700 

N 693 716 760 760 850 850 850 

O 125 125 125 125 175 220 220 

P 865 905 954 954 1135 1413 1570 

R 300 440 500 500 510 - - 

S 300 350 400 400 480 - - 

T 338 338 338 388 488 - - 

U 338x198 338x198 338x198 388x198 488x198 600x264 600x264 
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13. Dane techniczne kotłów CLASSIC SEG/CLASSIC SEG PLUS/CLASSIC SEG BIO 
(U YTKOWNIK/INSTALATOR) 
 

Tabela 13.1 Dane techniczne kotła CLASSIC SEG/ CLASSIC SEG PLUS 

PARAMETRY JEDNOSTKA S.I. 

MODEL KOTŁA 

CS/CSP - 14 CS/CSP - 17 CS/CSP - 25 
CLASSIC SEG 

- 35 

CLASSIC SEG 

- 50 

CLASSIC SEG 

- 75 

CLASSIC SEG 

- 100 

CLASSIC 

SEG - 150 

CLASSIC 

SEG - 200 

No i al a o  iepl a przy spala iu węgla ka ie ego [kW] 14 17 25 35 50 75 100 150 200 

Zakres o y kotła [L] 4,2-14 5,1-17 8,4-28 10,5-38 15-50 22,5-75 30-100 - - 

Powierzchnia grzewcza [m2] 2,1 2,54 2,85 3,11 5,41 6,75 8,2 
11 16,5 

Poje ość wod a [L] 60 68 73 95 120 173 194 339 750 

Maksy al e iś ie ie ro o ze [bar] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Maksymalna temperatura robocza [°C] 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Ciś ie ie pró e [bar] 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Klasa kotła [bar] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Spraw ość kotła [%] ≤  ≤  ≤  ≤  ≤  ≤  ≤  ≤  ≤  

Poje ość zaso ika paliwa [L] 190 290 350 350 400 400 470 1000 1500 

Paliwo [-] eko groszek, pellet, iał, węgiel ka ie y, drew o eko groszek, iał eko groszek, pellet 

Przyłą ze elektry z e - ~230V; 50Hz 

Po ór o y elektry z ej przy pra y kotła z o ą 
o i al ą 

[W] 350 350 350 350 400 400 400 450 520 

Po ór o y elektry z ej przy rozpala iu kotła [W] -/1050 -/1050 -/1050 - - - - - - 

Zakres nastaw regulatora temperatury [°C]                                                           60- 5 o °C  - 

Wy aga y iąg ko i owy [Pa] 20 23 23 35 38 40 40 45 50 

O li ze iowy opór przepływowy ΔT [10K] 5,47 7,03 12,33 29,83 60,88 136,98 243,52 - - 

O li ze iowy opór przepływowy ΔT [20K] 1,19 1,75 3,8 7,45 15,47 34,24 60,88 - - 

Waga kotła [kg] 448 510 535 551 785 935 1065 1350 2100 
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Tabela 13.2 Dane techniczne kotła CLASSIC SEG BIO 

PARAMETRY JEDNOSTKA S.I. 

MODEL KOTŁA 

CLASSIC SEG 

BIO - 14 

CLASSIC SEG 

BIO - 19 

CLASSIC SEG 

BIO - 25 

CLASSIC SEG 

BIO - 35 

CLASSIC SEG 

BIO - 50 

CLASSIC SEG 

BIO - 75 

CLASSIC SEG 

BIO 100 

Nominalna moc cieplna przy spalaniu pelletu [kW] 14 19 25 35 50 75 100 

Zakres o y kotła [kW] 4,2-14 5,7-19 7,5-28 10,5-38 15-50 22,5-75 30-100 

Powierzchnia grzewcza [m2] 2,1 2,54 2,85 3,11 5,41 6,75 8,2 

Poje ość wod a [L] 60 68 73 95 120 173 194 

Maksy al e iś ie ie ro o ze [bar] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Maksymalna temperatura robocza [°C] 95 95 95 95 95 95 95 

Ciś ie ie pró e [bar] 4 4 4 4 4 4 4 

Klasa kotła [-] 3 3 3 3 3 3 3 

Spraw ość kotła [%] ≤  ≤  ≤  ≤  ≤  ≤  ≤ 0 

Poje ość zaso ika paliwa [L] 190 290 350 350 400 400 470 

Paliwo [-] Pellet, odpad z ożowy, węgiel ka ie y, drew o pellet 

Przyłą ze elektry z e - ~230V; 50Hz 

Po ór o y elektry z ej pra y kotła z o ą o i al ą [W] 300 300 300 300 400 400 400 

Po ór o y elektry z ej przy rozpala iu kotła [W] 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 

Zakres nastaw regulatora temperatury [°C] 60- 5 o °C  

Wy aga y iąg ko i owy [Pa] 20 23 23 35 38 40 40 

O li ze iowy opór przepływowy ΔT [10K] 5,47 8,79 12,33 35,16 60,88 136,98 243,52 

O li ze iowy opór przepływowy ΔT [20K] 1,19 2,19 3,8 8,79 15,47 34,24 60,88 

Waga kotła [kg] 415 475 510 530 745 855 995 
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14. Automatyka zabezpieczająca i regulacja 
(U YTKOWNIK/INSTALATOR) 
1) Automatyka kotła umo liwia nastaw Ś 
 temperatury kotła; 

 temperatury w obiegu centralnego ogrzewania C.O.1,C.O.2 ; 

 temperatury ciepłej wody u ytkowejś 
 temperatury w pomieszczeniu; 

 temperatury powrotu wody z instalacji centralnego ogrzewania (funkcja zabezpieczaj ca 
wymiennik kotła)ś 

 czasu pracy zapalarki (w zale no ci od rodzaju paliwa)ś 
 pracy podajnika paliwa; 

 r cznego sterowania podajnikiem i wentylatorem; 

 automatycznej modulacji mocy palnika (fuzzy logic); 

 automatycznego dozowania powietrza (moduł sondy lambda). 
2) Czujnik termiczny 

Mechaniczne zabezpieczenie STB umieszczone jest w kotle i zabezpiecza system grzewczy przed 
przegrzaniem. Ustawiony jest on na 95oC. Powy ej tej temperatury wył cza wentylator, zał czaj c 
w tym czasie pompy centralnego ogrzewania i centralnej wody u ytkowej, a tak e dwie dodatkowe oraz 
otwiera zawór mieszaj cy. 

3) Metoda regulacji Fuzzy Logic (zalety): 

 bardzo zaawansowany algorytm; 

 zmniejsza ilo ci spalanego paliwa w du ym stopniu eliminuj c powstawanie 
zanieczyszczeń i sadzy w kotle; 

 wysoka stabilizacja temperatury pracy kotła - eliminuje wykraplanie pary wodnej w kotle; 

 temperatura komory spalania jest wysoka i stabilna, przez co zmniejsza si  emisyjno ć 
tlenków w gla. 

4) Sonda Lambda 

Sonda dostosowuje na bie co ilo ć dostarczanego powietrza, aby w okre lonych warunkach 
obci enia kotła, rodzaju paliwa i warunków atmosferycznych zapewnić jak najdoskonalsz  prac  
urz dzenia i zmniejszyć do minimum emisj  tlenku w gla. Regulacja odbywa si  w sposób ci gły 
podczas całego cyklu pracy kotła.  

5) Czujnik temperatury spalin 

Znajduje si  w czopuchu kotła. Umo liwia pomiar temperatury spalin. żdy temperatura spalin 
przekracza 250oC nast puje automatyczne wył czenie si  wentylatora do momentu zmniejszenia si  
temperatury spalania. 

6) Siłownik zaworu mieszaj cego x2 

Za pomoc  tego urz dzenia w instalacji centralnego ogrzewania jest ustawiana zadana 
temperatura obiegu grzewczego przy zachowaniu stałej temperatury w kotle. Temperatura jest 
wyliczana z krzywej grzewczej w zale no ci od temperatury zewn trznej. 

15. Paliwo 
(U YTKOWNIK) 

Paliwem do opalania kotłów wyposa onych w podajnik limakowy i palnik retortowy lub palnik BIO 
jest: 

1) W giel kamienny asortymentu groszek o parametrach wg PN-82/G 97001 - 3 dla palnika 
ekoenergia (retortowy-ekoenergia): 

 typ w gla: 31 lub 31,1; 

 warto ć opałowaŚ 26MJ/kgś 
 wilgotno ćŚ ≤ 15%; 

 zawarto ć popiołuŚ ≤ 10%ś 
 zawarto ć cz ci lotnychŚ ≤ 28-48 %; 

 zawarto ć siarkiŚ ≤0,6%ś 
 temperatura mi knienia popiołuŚ ≥ 1150 ºCś 
 zdolno ć spiekaniaŚ <10ś 
 uziarnienie 5-32 mm; 

 udział podziarna (miału)Ś <10%. 
2) Granulat z trocin (pellet) wykonany zgodnie z EN 14961-2 (C1)/ EN 14961-3(C2) - dla 

palnika BIO: 

 rednicaŚ 6 ± 1 mmś 8 ± 1mmś 
 długo ć 3,15 ≤ L ≤ 40ś 
 wilgotno ć ≤ 10%ś 
 zawarto ć popiołu ≤ 0,7%ś 
 warto ć opałowa 16,5 - 19 MJ / kg; 

 g sto ć ≥ 60. 
Paliwo nie powinno zawierać kamieni, kawałków drewna i innych zanieczyszczeń.  

16. Wymagania dotyczące kotłowni i monta u 
kotła 
(U YTKOWNIK/INSTALATOR) 

W Polsce kotłownie wybudowane na paliwo stałe powinny spełniać wymagania normy 
PN-87/B-02411 „Kotłownie wybudowane na paliwo stałeą oraz  
Dz. U. 2015.0.1422. Zostały one podzielone na dwa rodzaje:  

1) Źla małych kotłowni do 25 kW mocy, powinny być spełnione nast puj ce wymaganiaŚ 
 kocioł powinien być umieszczony mo liwie centralnie w stosunku ogrzewanych 

pomieszczeń oraz w wydzielonym pomieszczeniu; 

 materiał z jakiego zostanie wykonana podłoga w kotłowni powinien być niepalny, 
w przypadku materiału palnego podłoga powinna być pokryta blach  stalow  grubo ci 
0,7 mm na odległo ci minimum 50 cm od kraw dzi kotłaś kocioł powinien być 
umieszczony na fundamencie wykonanym z materiałów niepalnych, wystaj cym 0,5 cm 
ponad poziom podłogi i o kraw dziowanym stalowymi k townikamiś 

 w pomieszczeniu powinno znajdować si  o wietlenie sztuczne, wskazane jest równie  
o wietlenie naturalneś 

 ustawienie koła w pomieszczeniu powinno umo liwić swobodny dost p do kotła w czasie 
czyszczenia i konserwacjiś odległo ć tyłu kotła od ciany nie powinna być mniejsza ni  
70 cm, boku kotła od ciany nie mniejsza ni  100 cm, natomiast przodu kotła od ciany 
przeciwległej nie mniejsza ni  200 cmś  

 wysoko ć w nowym budownictwie powinna wynosić, co najmniej 220 cm, w przypadku 
istniej cych budynków wysoko ć kotłowni to minimum 190 cm, przy zapewnionej 
poprawnej wentylacji (nawiewno - wywiewnej); 

 wentylacja nawiewna powinna odbywać si  za pomoc  niezamykanego otworu 
o przekroju minimum 200 cm2 i umieszczonego do maksymalnie 100 cm nad poziomem 
podłogiś 

 wentylacja wywiewna powinna być realizowana kanałem wywiewnym z materiału 
niepalnego o przekroju minimalnym 14 x 14 cm z otworem wlotowym pod stropem 
pomieszczenia kotłowniś kanał wywiewny powinien zostać wyprowadzony ponad dach 
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i umieszczony w pobli u kominaś na kanale wywiewnym nie mog  znajdować si  
urz dzenia pozwalaj ce na jego zamkni cieś 

 przekrój komina powinien być nie mniejszy ni  20 x 20 cmś  
 w podłodze pomieszczenia kotłowni powinien znajdować si  wpust podłogowyś 
 optymalnym miejscem składu paliwa jest oddzielne pomieszczenie znajduj ce si  

w pobli y kotłowniś 
 popiół i u el nale y gromadzić w odpowiednich pojemnikach, umo liwiaj cych 

codzienne opró niane. 
2) Kotłownie o mocy cieplnej od 25 kW powinny spełniać dodatkowo nast puj ce wymaganiaŚ 

 odległo ć kotła najbardziej oddalonego od komina, przy ci gu grawitacyjnym, nie mo e 
przekraczać 50 cm wysoko ci kominaś 

 skład paliwa i skład u la powinny być zlokalizowane przy hali kotłów na wysoko ci 
składowania do 220 cm z woln  przestrzeni  nad paliwem minimum 50 cmś 

 nale y uwzgl dnić urz dzenia i sprz t pozwalaj ce na pionowy i poziomy transport 
paliwa i u luś 

 pomieszczenia składu paliwa powinno mieć wentylacj  zrealizowan  w sposób naturalny 
niewymuszony, umo liwiaj c  jedn  pełn  wymian  powietrza na godzin  w składzie 
paliwa oraz na trzykrotn  pełn  wymian  powietrza w składzie u laś 

 drzwi wej ciowe do kotłowni powinny być niepalne (klasy 0,5 odporno ci ogniowej), 
szeroko ć minimalna 80 cm, otwierane na zewn trzś powinny mieć system zamykania 
bezklamkowego umo liwiaj cego otwieranie si  ich na zewn trz pod naciskiem, do 
wewn trz przy u yciu klamkiś 

 wymagania dotycz ce wentylacji s  takie jak dla kotłowni o mniejszych mocach; 
dodatkowo w kotłowniach, których moc przekracza 400 kW oprócz wentylacji nawiewno-
wywiewnej powinna być wentylacja mechaniczna, wł czana okresowo przy zasypywaniu 
paliwa i od u laniu kotłów, zapewniaj ca minimum 10 pełnych wymian powietrza na 
godzin ś 

 w kotłowni nale y uwzgl dnić o wietlenie naturalne, o wietlaj ce kocioł od jego frontu, 
a powierzchnia okien powinna wynosić minimum 1/15 powierzchni podłogi kotłowniś 
połowa zamontowanych 

 powinna być otwieranaś o wietlenie elektryczne oraz gniazdo elektryczne o napi ciu 
nieprzekraczaj cym 24 V, powinno równie  znajdować si  w pomieszczeniu; 

 w podłodze powinna znajdować si  studzienka kanalizacyjna pozwalaj ca na chłodzenie 
wody, a jej pojemno ć powinna być równa pojemno ci wodnej najwi kszego kotła, 
jednak nie wi ksza ni  2 m3; 

 w pomieszczeniu kotłowni, cieplne przewody powinny być izolowaneś 
 Ustawienie kotła z minimalnymi wymaganymi odległo ciami przedstawia schemat 

kotłowni (Rysunek 16.1). 

 
Rysunek 16.1 Minimalne odległo ci ustawienia kotła w kotłowni 

 

 

UWAGA! 

Zapewnienie dopływu wystarczaj cej ilo ci wie ego powietrza do kotłowni  
umo liwi skuteczne spalanie paliwa. 

 

 

UWAGA! 

Nale y zapobiegać powstawaniu nadmiernej ilo ci dwutlenku w gla w pomieszczeniu. 

 

 

UWAGA! 

Wi cej szczegółowych informacji odno nie wymagań dotycz cych budowy kotłowni 
znajduje si  w Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 marca 2009 roku. 

 

 

UWAGA! 

Mechanicznej wentylacji wyci gowej nie nale y u ywać w kotłowni. 
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WSKAZÓWKA! 
Wy ej wymienione przepisy s  wytycznymi, które nale y zweryfikować, gdy  

rozporz dzenie podlega nowelizacji. 

 

17. Monta  kotła 
(U YTKOWNIK/INSTALATOR) 

Wa nym elementem monta u jest prawidłowe ustawienie i wypoziomowanie kotła typu CLASSIC 
SEG/ CLASSIC SEG PLUS i CLASSIC Sźż BIO, kotły te nie wymagaj  specjalnych fundamentów. 
Poziomowanie kotła ułatwiaj  regulowane stopki. Kocioł musi stać pionowo.   

 

 

 

1. Sprawd  czy w zestawie znajduj  si  cztery stopki. 

 

2. Przy pomocy poziomicy wypoziomuj ustawienie kotła 
wzgl dem podło a. Je eli kocioł znajduje si  w poło eniu 

poziomym, monta  stopek nie jest wymagany. 

 

3. Wkr ć cztery stopki w wyznaczone do tego otwory. 

 

4. Za pomoc  poziomicy wyrównaj poło enie kotła. 

 

 

Kocioł nale y ustawić na izoluj cej ciepło niepalnej podkładce, która z ka dej strony kotła powinna 
być wi ksza od podstawy kotła o 2 cm. Je eli kocioł znajduje si  w piwnicy, zalecane jest, aby 
umieszczony został na co najmniej 5 cm fundamencie. Wytrzymało ć podło a, jak równie  warunki 
ochrony ppo . s  kluczowymi wytycznymi przy ustawianiu kotła we wła ciwym miejscu, s  to mi dzy 
innymi: 

 20 cm bezpieczna odległo ć od materiałów łatwopalnychś 
 40 cm dla materiałów łatwopalnych o stopniu łatwopalno ci C3ś 
 40 cm je eli stopień palno ci nie jest znany. 

 

 

 

UWAGA! 

Niedopuszczalne jest ustawienie kotła 

w pomieszczeniu wilgotnym lub mokrym, gdy  przyspiesza to zjawisko korozji, 
doprowadzaj c 

w krótkim czasie do zniszczenia kotła. 

 

 

UWAGA! 

Stopki s  montowane w kotłachŚ 
CLASSIC SEG 14 - 38 

CLASSIC SEG PLUS 14 - 38 

CLASSIC SEG BIO 14-38 

 

 

UWAGA! 

Nieprawidłowo wypoziomowany kocioł mo e ulec uszkodzeniu. 
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Tabela 17.1 Stopień palno ci mas i materiałów budowlanych 

Stopień palno ci mas budowlanych 
i produktów 

Masy budowlane i produkty 

A - Niepal ce si  
Piaskowiec, beton, cegły, tynk przeciwpo arowy, 

zaprawa murarska, płytki ceramiczne, granit 

B - Trudno pal ce si  
Źeski drewniano cementowe, włókna szklane, 

izolacja mineralna 

C1 - Trudno pal ce si  Bukowe drewno, d bowe drewno, sklejki 

C2 - rednio pal ce si  
Sosnowe, modrzewiowe i wierkowe drzewom 

korek, deski z drzewa tartego, gumowe pokrycia 
podłóg 

C3 - Łatwo pal ce si  
Sklejka asfaltowa, masy celuloidowe, poliuretan, 

polistyren, polietylen, plastik, PCV 

18. Połączenie kotła z instalacją grzewczą 
(INSTALATOR) 

Podł czenie kotła do instalacji centralnego ogrzewania powinna wykonać firma posiadaj ca 
upowa nienie producenta, a fakt prawidłowego podł czenia powinna być potwierdzony na karcie 
gwarancyjnej zał czonej do niniejszej instrukcji. Kocioł nale y podł czyć według zaleceń producenta, 
zgodnie z niniejsz  instrukcj . 

 

 

UWAGA! 

Zaleca si  wykonanie pierwszego uruchomienia kotła zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej przez osob  posiadaj c  wa ne 

uprawnienia-(Informacja na temat osób uprawnionych do uruchomienia kotła dost pna 
jest u Producenta - tel. +48 85 711 94 56). 

 

Schematy podł czenia kotłów do instalacji grzewczej zgodne z norm   
PN - 91/B – 02420. 

 

 
Rysunek 18.1 Schemat podłączenia kotła do instalacji grzewczej 

 

Tabela 18.1 Oznaczenia u yte na schematach 

Oznaczenie Opis 

RO Rura odpowietrzaj ca 

RW Rura wzbiorcza 

RS Rura sygnalizacyjna 

RP Rura przelewowa 

RB Rura bezpieczeństwa 

T1 Temperatura 

P1 Ci nienie 

 

 

UWAGA! 

Temperatura powrotu wody z instalacji do kotła centralnego ogrzewania nie powinna być 
ni sza ni  45ºC. 

  

 

UWAGA! 

Wymaga si  podł czyć kocioł do instalacji grzewczej stosuj c zawór czterodrogowy. 
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Rysunek 18.2 Schemat podłączenia kotła do instalacji grzewczej 
 

Tabela 18.2 Oznaczenia u yte na schematach 

Oznaczenie Opis 

T Czujnik temperatury 

Tk Czujnik temperatury kotła 

Tz Czujnik temperatury zewn trznej 
Tcw Czujnik temperatury ciepłej wody u ytkowej 
Tco Czujnik temperatury centralnego ogrzewania 

Tpw Czujnik temperatury powrotu do kotła 

Tpod Czujnik temperatury podajnika 

 

 
Rysunek 18.3 Podłączenie kotła do instalacji grzewczej 

 

 

 

 

Opis rysunku: 

1. Na zewn trz budynku 
2. Naczynie wzbiorcze 
3. Regulator pokojowy 
4. Mieszacz 
5. Podgrzewacz 
6. Obwód grzewczy 
7. Ogrzewanie podłogowe 
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Rysunek 18.4 Podłączenie kotła do instalacji grzewczej z laddomatem i buforem 

 

 

8. Pompa centralnego ogrzewania (C.O.) 
9. Pompa ciepłej wody u ytkowej (C.W.U.) 
10. Pompa cyrkulacyjna 
11. Pompa dodatkowa P3 
12. Bufor 
13. Laddomat 
14. Pompy obiegu grzewczego1,2,3,4 
15. Termostatyczny zawór mieszaj cy 

 

19. Połączenie kotła z instalacją grzewczą 
w systemie zamkniętym 
(INSTALATOR) 

 

 

 

UWAGA! 

Wykonana instalacja centralnego ogrzewania w systemie zamkni tym musi spełniać 
wymagania normy PN-EN 12828:2006 - Instalacje grzewcze w budynkach oraz PN-EN 
303-5:2012 - Kotły grzewcze na paliwa stałe z r cznym i automatycznym załadunkiem 

paliwa. 

 

Wa ne jest aby podczas monta u kotła w instalacji grzewczej zamkni tej, u yć elementów 
zabezpieczaj cych instalacj  przed przegrzaniem, nadmiernym wzrostem ci nienia oraz zastosować 
sterownik reguluj cy temperatur  podczas procesu spalania. 

W kotłach CLASSIC SEG/ CLASSIC SEG PLUS i CLASSIC Sźż BIO, został zamontowana 
miedziana w ownica, która wbudowana jest w wymiennik kotła. W ownic  jest wykonana 
z miedzianej, ebrowanej rury. 

 

Tabela 19.1 Przykładowe urządzenia umo liwiające zabezpieczenie instalacji grzewczej. 
Czę ć Opis 

STB 
Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa z r cznym powrotem do 

pozycji wyj ciowej 
W ownica schładzaj ca Schładza instalacj  gdy temperatura przekroczy 97oC 

Zawór VST 112 
Zabezpiecza przed cofaniem płomienia do podajnika paliwa 

stałego poprzez zalanie paliwa w sytuacji nadmiernego wzrostu 
temperatury 

Ci nieniowe naczynie wzbiorcze Zapobieganie nadmiernemu wzrostowi ci nienia 

Armatura bezpieczeństwa 
W jej skład wchodzi zawór bezpieczeństwa, manometr, 

odpowietrznik 

 

 

UWAGA! 

Kotły montowane w systemie zamkni tym musz  bezwzgl dnie być wyposa one we 
wszystkie urz dzenia zabezpieczaj ce (Tabela 19.1). 
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Rysunek 19.1 Schemat zabezpieczenia kotła za pomocą wbudowanej wę ownicy chłodzącej 

i z zabezpieczeniem termicznym. 

 

 

UWAGA! 

W ownic  schładzaj c  nale y podł czyć bezwzgl dnie do sieci wodoci gowej. 
ródłem zasilania nie mo e być zestaw hydroforowy, gdy  potrzebuje on pr du do 

swojego prawidłowego działania. 
 

W ownica zamontowana w płaszczu wodnym jest podł czona do przewodu z wod  zimn , która 
przepływa przez niego tylko w przypadku otwarcia si  zaworu termicznego z czujnikiem zanurzonym 
w płaszczu wodnym kotła po przekroczeniu zadanej temperatury. Woda przechodzi przez w ownic  
i odbiera ciepło z płaszcza wodnego kotła, po czym odprowadzana jest do studzienki schładzaj cej, 
gdy  skierowanie gor cej wody bezpo rednio do przewodów kanalizacyjnych mogłoby je uszkodzić. 

W ownica jest w stanie obni yć temperatur  wody w płaszczu kotła o kilka stopni w ci gu 
kilkunastu sekund. Je li temperatura wody w płaszczu kotła spadnie poni ej zadanej warto ci, to zawór 
zamyka dopływ wody do w ownicy. w tym rozwi zaniu bardzo istotna jest wysoka jako ć wymiennika 
i zaworu, pozwalaj ca na nawet kilkukrotne nast puj ce po sobie wł czanie i wył czanie 
zabezpieczeń. 

W rozwi zaniach z wbudowan  w kocioł w ownic  bezpieczeństwa stosuje si  np. 
zabezpieczenie termiczne (Rysunek 19.2). 

 
Rysunek 19.2 Zawór VST 112 

Kotły na paliwa stałe z automatycznym podawaniem paliwa nie stwarzaj  znacz cego zagro enia 
niekontrolowanym wzrostem temperatury w instalacji c.o., gdy  ilo ć paliwa podawana do palnika jest 
niewielka. Ponadto w razie wzrostu temperatury zabezpieczenia i działania zostaj  automatyczne 
uruchomione bez udziału u ytkownika. 

żdyby jednak co  nie zadziałało poprawnie, sterownik wył czy podajnik na 30 sek., aby usun ć 
z niego ar. Je li po dwóch minutach od wykonanej próby usuni cia aru temperatura podajnika nie 
zmniejszy si , sterownik dokona kolejnej próby. żdy po czterech takich próbach od osi gni cia 
temperatury 85°C sterownik nie zdoła obni yć temperatury podajnika, nast pi zatrzymanie pracy kotła 
i jego awaryjne wygaszenie. 

Awaryjne urz dzenie gasz ce, zabezpieczaj ce przed zapłonem paliwa w zasobniku, mo e być te  
podł czone do instalacji wodoci gowej i w przypadku przekroczenia zadanej temperatury urz dzenie 
gasz ce otwiera zawór wody i działa niezale nie od zasilania elektrycznego.  

 

UWAGA! 

Ci nienie gazu w naczyniu wzbiorczym powinno być przed u yciem kotła sprawdzone 
i odpowiednio wyregulowane. Kontrol  pracy naczynia wzbiorczego nale y 

przeprowadzać raz do roku. 
 

 

UWAGA! 

Zawór bezpieczeństwa nale y zamontować na ródle ciepła lub w jego bliskiej okolicy 
np. na przewodzie zasilaj cym instalacj , w łatwo dost pnym miejscu. 

 

 

UWAGA! 

Zawór bezpieczeństwa powinien zapobiegać przekroczeniu maksymalnego ci nienia 
pracy nie wi cej ni  o 10%. 

 

20. Wymagania dotyczące naczynia 
wzbiorczego 
(INSTALATOR) 
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Ka d  instalacj  ogrzewania systemu otwartego nale y wyposa yć 

w naczynie wzbiorcze, którego zadaniem jest przejmowanie przyrostu obj to ci wody wypełniaj cej 
instalacj  i odpowietrzenie. Naczynie to powinno być zainstalowane w najwy szym punkcie instalacji 
w miar  mo liwo ci w linii pionowej nad kotłem (kotłami). 

Obj to ć naczynia wzbiorczego mo na oszacować przyjmuj c pojemno ć jednostkow  
w odniesieniu do jednego kW wydajno ci cieplnej wynosi 1-2 dm3. 

Naczynie wzbiorcze wyposa one jest w króciec do przył czenia wzno nej rury bezpieczeństwa, 
opadowej rury bezpieczeństwa oraz rury przelewowej i poł czonego z ni  odpowietrzenia. 

rednica rury odpowietrzaj cej i rury przelewowej wynosi, co najmniej: 

 

Najwa niejsze wymagania dotycz ce urz dzeń zabezpieczaj cych s  nast puj ceŚ 
 naczynie wzbiorcze powinno mieć obj to ć około 3,5% obj to ci wody znajduj cej si  

w instalacji grzewczej ł cznie z kotłemś 
 ka dy kocioł powinien mieć bezwzgl dnie rur  bezpieczeństwa i rur  przelewow ś 
 instalacja powinna być wyposa ona w rur  sygnalizacyjn  i wzbiorcz  oraz króciec 

odpowietrzaj cy naczynie wzbiorcze. 

W przypadku ustawienia kilku kotłów, ka dy z nich powinien być wyposa ony w rur  
bezpieczeństwa zgodnie z podanymi zasadami według PN-91/B02413 - zabezpieczenia instalacji 
ogrzewań wodnych systemu otwartego. Na rurach bezpieczeństwa i przelewowych nie wolno 
montować adnych zaworów odcinaj cych, a rury oraz naczynie nale y zabezpieczyć przed 
zamarzaniem. 

21. Połączenie kotła z instalacją elektryczną 
(INSTALATOR) 

Kocioł przeznaczony jest do przył czenia napi cia 230V/50Hz. Instalacja powinna być wykonana 
przez osob  wykwalifikowan . żniazdo przył czeniowe 230V/10A z uziemieniem powinno być łatwo 
dost pne. Zasilanie kotła i o wietlenie kotłowni powinny posiadać inny obwód. Zakończenie monta u 
i przeprowadzenie próby grzewczej musi być zanotowane w Karcie żwarancyjnej. Wypełniona Karta 
żwarancyjna powinna zostać przesłana na adres producenta przez u ytkownika w celu 
zarejestrowania u ytkownika w systemie firmy 

 

UWAGA! 

Pierwszy rozruch kotła musi być przeprowadzony wył cznie przez serwis przeszkolony 
przez producenta, z aktualnym certyfikatem Autoryzowanego Serwisanta, Dystrybutora 

firmy METAL-FACH lub Osob  posiadaj ca uprawnienia SźP do 1,5 kW. 

 

 

 

UWAGA! 

Wszystkie pompy, mieszacz, przeka nik, zapalarka itp. nie stanowi  wyposa enia 
sterownika. 

 

 

[MM] 

 

 

- wydajno ć kotła [kW] 
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Rysunek 21.1 Schemat elektryczny podłączenia kotła – PLATINUM. 

Schemat podł czeń elektrycznych regulatoraŚ 
BT - czujnik temperatury kotła typ CT4, 
RS - czujnik temperatury wody powracaj cej do kotła typ Ct4, 
CWU - czujnik temp. ciepłej wody u ytkowej typ CT4, 
FS - czujnik temp. podajnika, 

BH - czujnik temp. bufora górny, 

BL - czujnik temperatury bufora dolny, 

H - wyj cie napi ciowe do sterowania kotłem rezerwowym lub do 
sygnalizacji alarmów lub do pompy cyrkulacji ciepłej wody u ytkowej, 
RELAY - przeka nik, 
M1 - czujnik temperatury obiegu regulowanego (mieszacza 2) typ CT4, 

WS - pogodowy czujnik temp. CT6-P, 

FT - czujnik temp. spalin typ CT2S, 

BP - panel steruj cy, 
B - moduł do obsługi dodatkowych obiegów grzewczych, 
λ - moduł Sonda Lambda, RP - panel pokojowy ecoSTER TOUCH 
z funkcj  termostatu pokojowego, 
RT - termostat pokojowy (zwierno-rozwierny), RPM - wyj cie steruj ce 
pomp  cyrkulacyjn , ŹS. - wej cie do czujnika otwarcia klapy 
zasobnika paliwa lub drzwi. 

L N PE - zasilanie sieciowe 230V~, 

STB - wej cie do ogranicznika temperatury bezpieczeństwa, 
FH - wentylator, 

FA - podajnik główny, 
FL - pompa cyrkulacji ciepłej wody u ytkowej, 
BP - pompa kotła lub ładuj ca bufor, 
DH - pompa ciepłej wody u ytkowej, 
PM - pompa mieszacza, 

SM - siłownik mieszacza, 
IG - zapalarka, CPU - sterowanie. 
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Rysunek 21.2 Schemat elektryczny podłączenia kotła – PLATINUM. 

Schemat podł czeń elektrycznych - dodatkowy moduł B, gdzieŚ 
M3 - czujnik temp. obiegu regulowanego (mieszacza3) CT4, 

M4 czujnik temperatury obiegu regulowanego (mieszacza 4) CT4, 

RM3 - Termostat pokojowy mieszacza 3, 

RM4 - termostat pokojowy mieszacza 4, 

FS - czujnik poziomu paliwa do obsługi podajnika BU, 
H2 - wej cie napi ciowe do sterowania kotłem rezerwowym lub do 
sygnalizacji alarmów lub do pompy cyrkulacji ciepłej wody u ytkowej, 

RELAY - przeka nik, 
L N PE - zasilanie sieciowe 230V~, 

PM 3/4 - pompa mieszacza 3/4, 

SM 3/4 - siłownik mieszacza 3/4, 
BU - podajnik paliwa z bunkra do zasobnika w kotle, 

CPU - sterowanie, 

A - regulator ecoMAX 860P2-T moduł A. 
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Rysunek 21.3 Schemat elektryczny podłączenia kotła - FUZZY LOGIC 500LG RTC (GOLD) 
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Rysunek 21.4 Schemat elektryczny podłączenia kotła - FUZZY LOGIC 500LG RTC (GOLD) 
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22. Podłączenie kotła do komina 
(INSTALATOR) 

Przewody dymowe 

Przewody dymowe maj  za zadanie w sposób pewny odprowadzić na zewn trz spaliny i zassać 
powietrze umo liwiaj ce spalanie paliwa. Potrzebny do tego ci g kominowy jest zale ny odŚ 

 ró nicy temperatur mi dzy gor cymi spalinami i zimnym powietrzem; 

 skutecznej wysoko ci kominaś 
 przekroju komina nie mniejszy ni  20 x 20 cmś 
 wykonania komina (mo liwie gładkie powierzchnie wewn trzne) i szczelno ci fugś 

Skuteczna wysoko ć komina jest to ró nica wysoko ci mi dzy najwy szym paleniskiem a wyj ciem 
komina. Skuteczna wysoko ć kominów indywidualnych musi wynosić co najmniej 4 m, a kominów 
wspólnych dla paliw stałych i płynnych co najmniej 5 m. Ró nica wysoko ci mi dzy dwoma paleniskami 
nie mo e być wi ksza ni  6,5 m. 

W przypadku dachów pochyłych kominy powinny kończyć si  w obr bie kalenicy (najwy szy kant 
dachu), w obszarze swobodnego przepływu wiatru. Unika si  przez to zakłóceń ci gu. Nale y zawsze 
zwracać uwag  na poło enie budynku w stosunku do innych budynków. 

Dobór komina 

W wi kszo ci przypadków do doboru komina wystarcza metoda przybli ona lub dobór wg 
diagramów producenta komina. w przypadkach szczególnych (niekorzystne ci nieniowe 
i temperaturowe zale no ci, du a obj to ć spalin) oblicza si  kominy zgodnie z norm  PN-EN 13384-
1+A2:2008. 

Kominy dla kotłów na paliwo stałe 

Nale y zwrócić uwag , e paleniska na paliwa stałe nominalnej mocy cieplnej >20 kW  i bez 
wentylatora potrzebuj  własnego komina. Źla palenisk na paliwo stałe mog  być u yte 
jednowarstwowe kominy z cegły. Obecnie stosuje si  kominy trójwarstwowe o gładkiej powierzchni 
i dobrej izolacji cieplnej. 

Czopuch 

Kocioł z kominem poł czony jest za pomoc  czopucha oraz kanału dymowego. Kanał dymowy s  
to rury i kształtki, które układa si  w pomieszczeniach. Kanały dymowe odpowiadaj  wymaganiom 
PPO  dotycz cym kominów i s  wykonane cz sto z tego samego materiału, co komin główny. 
Przewody dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych. Przewody lub obudowa przewodów 
dymowych powinny spełniać wymagania okre lone w Polskiej Normie dotycz cej badań ogniowych 
małych kominów. Źopuszcza si  wykonanie obudowy z cegły pełnej grubo ci 12 cm, murowanej na 
zaprawie cementowo-wapiennej, z zewn trznym tynkiem lub spoinowaniem. Ł czniki powinny być 
mo liwie krótkie i układane ze wzniosem do komina w celu unikni cia strat ciepła i dodatkowych 
oporów. Nie mog  być one prowadzone na inne pi tra. Rury spalinowe nie powinny być kładzione 
w pomieszczeniach, w których nie mog  być montowane paleniska, poza tym tak e nie powinny być 
umieszczane w cianach i stropach. Ze wzgl du na nisk  temperatur  spalin, w celu zabezpieczenia 
komina przed zawilgoceniem i ograniczeniem ci gu powinno si  stosować kominowe wkłady 
kwasoodporne lub ceramiczne, z odprowadzeniem kondensatu do kratki ciekowej. Mi dzy kominem, 
a najbli szym skrajem korony drzew nale y zapewnić zachowanie odległo ci co najmniej 6 m. 

23. Uruchomienie kotła 
(U YTKOWNIK/INSTALATOR) 

Kotły CLASSIC Sźż, CLASSIC Sźż PLUS, CLASSIC Sźż BIO posiadaj  jedn  komor  spalania - 
doln  z wbudowanym paleniskiem i górna przeznaczon  do spalania drewna lub w gla. 

 

Rysunek 23.1  Uruchomienie automatyczne kotła; sterownik GOLD : 

 

1. Menu główneŚ 
 

Po wł czeniu sterownika kotła do sieci zobaczymy menu główne sterownika. W celu wej cia do 
menu głównego sterownika wcisn ć źNTźR. 
 

Po menu głównym poruszamy si  za pom c  strzałek, w celu wej cia do konkretnego menu 
wybieramy je strzałkami i wciskamy źNTźR. 

 

2. Pierwsze uruchomienie 
kotłaŚ 

 

a) Sprawdzanie podł czeń 

Przed pierwszym uruchomieniem kotła nale y sprawdzić wszystkie poł czenia rubowe i w razie 
luzów dokr cić je. Je eli kocioł był rozkr cany na potrzeby wniesienia go do kotłowni nale y pami tać o 
konieczno ci prawidłowego uszczelnienia płaszczyzny ramka kotła- palnik (silikon 
wysokotemperaturowy). Kolejnym krokiem jest podł czenie wszelkich urz dzeń elektrycznych 
sterowanych przez kocioł (pompy, siłowniki zaworów itp...), oraz podł czenie czujników 
temperaturowych zgodnie ze schematem instalacji.  

UwagaĄ Niepoprawne umieszczenie czujników mo e skutkować nieprawidłowym funkcjonowaniem 
kotła. 

W sytuacji, gdy wszystkie powy sze kroki zostały wykonane, mo na przej ć do procedury 
uruchomiania kotła. 
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Przed wci ni ciem 
czerwonego przycisku ( 
ON- OFF/ ESC), nale y 
przy wył czonym kotle 
wej ć w menu test, aby 
sprawdzić, czy 
podł czone przez nas 
urz dzenia działaj  
prawidłowo. 

 

 

Po wybraniu przycisku 
źNTźR wy wietli si  
nast puj ce menu 

 

 

Aby sprawdzić konkretn  pozycj  w menu nale y wybrać strzałkami interesuj cy nas parametr 
a nast pnie nacisn ć ENTER w celu uruchomienia konkretnego urz dzenia. 

b) Ustawienia podawania paliwa i nadmuchu powietrza. 

 

 

W celu korekcji nastaw podawania 
paliwa nale y wej ć w menu 
palnik:  

 

 

W celu zamiany rodzaju paliwa 
nale y w menu palnik strzałkami 
wej ć na parametr paliwo 
nast pnie klikn ć ENTER, 
strzałkami wybrać interesuj ce 
nas paliwo (pellet, ekogroszek, 
ruszt) nast pnie zatwierdzić 
enterem. 

 

Rysunek 23.2  Uruchomienie automatyczne kotłaś sterownik PLATINUM Ś 
1. Pierwszym krokiem jest wł czenie kotła do „kontaktu” 

 

 

2. Wy wietlacz sterownika. 
W lewym górnym rogu 
umiejscowiony został 
czerwony wł cznik 
zasilania kotła, pod 
wł cznikiem znajduje si  
bezpiecznik 8.2A. 
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2. W celu wł czenia zasilania kotła nale y nacisn ć czerwony przycisk  
w poło enie „I”. 

 

 

Je eli powy sze czynno ci 
wykonali my poprawnie, 
uruchomi si  wy wietlacz 
tak jak na rysunku obok. 

 

Menu główne.  W celu 
wej cia do menu głównego 
naciskamy przycisk menu. 

 

żłówne menu jest 
widoczne na zdj ciu obok. 
 

 

Sterownik posiada ekran dotykowy, obsługujemy go za pomoc  palca. 
 

5. Menu Praca R czna. 
 Po podł czeniu wszystkich urz dzeń do kotła (pomp, siłowników zaworu itp...) mamy 

mo liwo ć sprawdzenia ich działania. Słu y do tego menu „Praca r czna”, w celu wej cia do 
menu praca r czna, wybieramy ikonk  praca r czna i zatwierdzamy w celu wej cia w menu. 

 

 
 

 

 

 

Je eli wykonali my wszystko 
zgodnie z instrukcj  zobaczymy 
menu jak na rysunkach obok. 

 

 
6. Uruchomienie kotła 

Kocioł, aby mógł pracować potrzebuje dawki paliwa. żdy mamy do czynienia  
z nowym kotłem pierwsz  rzecz  jak  robimy jest zasypanie do zasobnika odpowiedniego rodzaju 
paliwa. Podajnik w kotłach Sokół jest podajnikiem typu limakowego ( limak odpowiada za transport 
paliwa do palnika). Aby uruchomienie przebiegło bez problemu trzeba najpierw „podać” dawk  startow  
paliwa do palnika kotła.  
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W tym celu w menu  „Praca r czna” 
wybieramy podajnik  
i naciskamy ENTER w celu jego 
uruchomienia (OŻŻ zmieni si  na 
ON). 

 
a) Palnik Ekoenergia 

 

 

Zdj cie obok ukazuje pusty podajnik 
(brak dawki startowej paliwa) 

 

W momencie uruchomienia w menu Praca r czna podajnika na ON paliwo zacznie si  pojawiać na 
palniku. 

 

 

Zdj cie obok pokazuje prawidłowy 
„kopczyk” paliwa, umo liwiaj cy 
rozruch kotła. Je eli go osi gniemy 
wychodzimy  
z menu praca r czna. 

 
a) Palnik rynnowy BIO 
 

 

 Zdj cie obok ukazuje pusty podajnik 
(brak dawki startowej paliwa).  

  

 

W momencie kiedy nast pi 
uruchomienie w menu Praca r czna 
podajnika na ON, paliwo zacznie si  
pojawiać na palniku. 

 
 



 

31 

7. Wł czenie kotła 
 

 

W celu wł czenia 
sterownika kotła nale y 
powrócić do głównego 
menu.  Nast pn  
czynno ci  jest 
naci ni cie czerwonego 
przycisku w celu 
uruchomienia 
sterownika. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Je eli wykonali my 
wszystko poprawnie w 
lewym górnym rogu 
zamiast napisu 
„WYŁ CZONY” 
zobaczymy napis 
„ROZPALANIź”. 

 
 

 

8. Proces rozpalania. 

Proces rozpalania odbywa si  w nast puj cy sposóbŚ 
 Czas podawania- podajnik podaje startow  porcj  paliwaś 
 Czas testu zapłonu- praca wentylatora i podajnika w celu wzniecenia ognia z aruś 
 Czas rozpalania- praca dmuchawy razem z zapalark ś 

 

Cykl rozpalania ma 3 próby, je eli kocioł si  nie odpali na wy wietlaczu zauwa ymy napis 
„Nieudane rozpalanie”. 

 

 

Prac  zapalarki ilustruje 
płomyczek widoczny na zdj ciu 
obok. 

 

 

Kocioł uznaje si  za rozpalony w 
momencie osi gni cia 
temperatury spalin wy szej od 
temperatury kotła o 10 stopni, 
aby sprawdzić jaka jest w danym 
momencie temperatura spalin 
nale y wej ć w menu informacje. 
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Na rysunku obok widzimy, e 
temperatura spalin nie jest 
wi ksza od temperatury kotła  
o 10stopni w zwi zku  
z tym kocioł pracuje w trybie 
„ROZPALANIź”. 
 

 

 

 
 

 

Je eli temperatura spalin jest 
wi ksza od temperatury kotła 
o 10 stopni kocioł przechodzi 
w normalny tryb pracy, co 
ilustruj  zdj cia obok. 

 

 

Wygaszenie kotła 

W przypadku planowanego dłu szego postoju kotła nale y panel sterownika ustawić w tryb „OŻŻ”. 

 

Ponowne uruchomienie po ustaniu pracy urządzenia z powodu braku paliwa: 

 usun ć nagar z palnika; 

 wsypać paliwo do zbiornikaś 
 na panelu sterownika ustawić tryb „OŻŻ”ś 
 podać paliwo do palnika funkcj  r cznego podawania paliwa „TźST”ś 
 podawać paliwo do momentu pokazania si  czystego granulatu na pocz tku palnikaś 
 na panelu sterowania ustawić tryb „ON”, po kilku minutach pojawi si  płomieńś 
 w przypadku braku zapalarki podpalić tradycyjnie rozpałk  do grillaś 
 wł czyć nadmuch w „TźST”ś 
 po rozpaleniu, na panelu sterowania ustawić tryb „ON”. 

 

Automatyczne uruchomienie kotła po wymianie bezpiecznika sprzęgła przecią eniowegoŚ 
 usun ć nagar z palnika; 

 pokr cić limakiem w prawo, w lewo nast pnie sprawdzić czy nie zalega w nim „ciało 
obce” np. kamień, pr t, je eli jest to wyci gn ć i zało yć zawleczk ś 

 wsypać paliwo do zbiornikaś 
 na panelu sterownika ustawić tryb „OŻŻ”; 
 podać paliwo do palnika funkcj  r cznego podawania paliwa, tryb „TźST”ś 
 podawać paliwo do momentu pokazania si  czystego granulatu na pocz tku palnikaś 
 na panelu sterowania ustawić tryb „ON”, po kilku minutach pojawi si  płomieńś 
 w przypadku braku zapalarki podpalić tradycyjnie rozpałk  do grilla; 

 wł czyć nadmuch w „TźST”ś 
 po rozpaleniu, na panelu sterowania ustawić tryb „ON”. 

 

 

 

UWAGA! 

Pami taj o szczelnym zamkni ciu pokrywy podajnika. 
 

 

UWAGA! 

Podczas otwierania drzwiczek nie nale y stać na wprost kotła, mo e doj ć do 
poparzenia. 

 

 

UWAGA! 

Je eli kocioł wyposa ony jest w sond  lambd , to do ustawienia jej charakterystyki 
wskazane jest u ycie analizatora spalin, podczas ustawiania mocy dmuchawy dla 

kolejnych mocy kotła. 

 

 

 

 

UWAGA! 

Ustawienia sterownika podlegaj  dowolnej regulacji ze wzgl du ma ró norodno ć 
istniej cych instalacji centralnego ogrzewania, zapotrzebowania cieplnego budynku jak 

równie  warto ć opałowej paliwa. U ytkownik sam ustawia parametry pracy kotła. 
Czynno ć ta, nie podlega serwisowi. 
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24. Sugerowane nastawy mocy kotła 
(U YTKOWNIK) 

Źla uzyskania prawidłowej, bezawaryjnej i efektywnej pracy kotła zaleca si  eksploatacj  kotła na 
poziomie 80% jego mocy nominalnej oraz temperatur  na kotle minimum 60oC. Zaleca si  równie  
monta  zaworu mieszaj cego. 

 

Tabela 24.1 Sugerowane nastawy sterownika GOLD i PLATINUM do pracy z palnikiem rynnowym 
– paliwo pellet 

 

Moc 
14 16 19 20 28 34 38 50 75 10

0 

15
0 

20
0 

Parametr 

Antyblokada podajnika 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Cykl podajnika (ON+OFF) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Podawanie w cyklu-ON 22 25 29 31 43 53 58 28 42 56 53 70 

Wstępne podanie 25 25 25 25 25 25 25 15 15 15 15 15 

Zapalenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dmuchawa + zapalarka 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

Próba ognia 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 

Moc startowa 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Dopalanie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Moc kotła (kW) 14 16 19 20 28 34 38 50 75 10
0 

15
0 

20
0 

Dmuchawa 100% 12 12 12 12 12 15 15 15 20 25 70 5 

Dmuchawa 80% 11 11 11 11 11 13 13 13 18 22 60 65 

Dmuchawa 60% 10 10 10 10 10 11 11 11 16 20 50 55 

Dmuchawa 40% 9 9 9 9 9 9 9 9 14 18 40 45 

Dmuchawa 20% 8 8 8 8 8 8 8 8 12 16 30 35 

Moc rozpalania 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 12 12 

Dopalanie 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Moc podtrzymania   12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

 

Tabela 24.2 Sugerowane nastawy sterownika GOLD i PLATINUM do pracy z palnikiem 
ekoenergia – paliwo pellet 

Moc 
14 17 25 35 50 75 100 

Parametr 

Antyblokada podajnika 5 5 5 5 5 5 5 

Moc 
14 17 25 35 50 75 100 

Parametr 

Moc trybu testowego 100 100 100 100 100 100 100 

Cykl podajnika (ON+OFF) 20 20 20 20 20 20 20 

Podawanie w cyklu-ON 35 40 45 50 25 30 40 

Wstępne podanie 25 25 25 25 20 20 20 

Zapalenie 0 0 0 0 0 0 0 

Dmuchawa + zapalarka 5 5 5 5 5 5 5 

Próba ognia 3 3 3 3 3 3 3 

Moc startowa 60 60 60 60 60 60 60 

Dopalanie 2 2 2 2 2 2 2 

 

Moc kotła (kW) 14 17 25 35 50 75 100 

Dmuchawa 100% 12 12 12 14 20 20 22 

Dmuchawa 80% 11 11 11 13 18 18 20 

Dmuchawa 60% 10 10 10 12 16 16 18 

Dmuchawa 40% 9 9 9 9 14 14 16 

Dmuchawa 20% 8 8 8 8 12 12 14 

Moc rozpalania 9 9 9 9 9 9 9 

Dopalanie 12 12 12 12 12 12 12 

Moc podtrzymania   12 12 12 12 12 12 12 

 

Tabela 24.3 Sugerowane nastawy sterownika GOLD i PLATINUM do pracy z palnikiem 
ekoenergia/kolanowym – paliwo ekogroszek 

Moc 
14 17 25 35 50 75 100 150 200 

Parametr 

Podtrzymanie postój 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Podtrzymanie praca 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Wybieg dmuchawy 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Cykl podajnika (ON+ OFF) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Podawanie w cyklu (ON) 13 16 20 25 20 25 30 20 30 

Wstępne podanie 10 10 10 20 10 10 20 15 15 
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Zapalenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dmuchawa + zapalarka 5 5 5 0 0 0 0 0 0 

Próba ognia 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Moc startowa 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Dopalanie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Moc kotła (kW) 14 17 25 35 50 75 100 150 200 

Dmuchawa 100% 22 22 22 25 35 40 45 30 40 

Dmuchawa 80% 20 20 20 22 30 37 40 22 35 

Dmuchawa 60% 18 18 18 20 25 34 37 19 32 

Dmuchawa 40% 16 16 16 18 20 31 34 17 28 

Dmuchawa 20% 14 14 12 16 15 28 32 15 25 

Moc rozpalania 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Dopalanie 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Moc podtrzymania   12 12 12 12 12 12 12 12 12 

 

25. U ytkując kocioł nale y pamiętać 
(U YTKOWNIK) 
 kocioł mog  obsługiwać tylko osoby dorosłe, które zapoznały si  z instrukcj  obsługiś 
 zabrania si  przebywania w pobli u kotła dzieci bez obecno ci dorosłychś 
 je eli dojdzie do przedostania si  łatwopalnych gazów czy oparów do kotłowni lub 

podczas pracy, w czasie których podwy szone jest ryzyko powstania po aru czy 
wybuchu (klejenie, lakierowanie itp.), kocioł nale y przed rozpocz ciem tych prac 
wył czyćś 

 podczas czyszczenia nagaru w retorcie, rynnie, kocioł nale y wył czyć (pozycja „OŻŻ”)ś 
 podczas dosypywania paliwa do zbiornika, kocioł nale y wył czyć (pozycja „OŻŻ”)ś 
 do rozpalania kotła nie wolno u ywać cieczy łatwopalnych, kocioł powinien rozpalić si  

automatycznie (przy pomocy zapalarki); 

 podczas czyszczenia kotła, urz dzenie nale y wył czyć (pozycja „OŻŻ”)ś 
 podczas eksploatacji nie wolno kotła w jakikolwiek sposób przegrzaćś 
 na kocioł i w jego bliskim otoczeniu nie wolno kła ć przedmiotów łatwopalnychś 
 podczas wybierania popiołu, materiały łatwopalne nie mog  znajdować si  w odległo ci 

mniejszej ni  150 cm od kotłaś 
 popiół nale y przekładać do naczyń aroodpornych z pokryw ś 
 podczas pracy kotła przy ni szej temperaturze ni  60°C mo e doj ć do roszenia 

wymiennika stalowego i tym samym do korozji w wyniku niskiej temperatury, która skraca 
ywotno ć wymiennikaś dlatego temperatura podczas eksploatacji kotła musi wynosić 

minimum 60°Cś 
 po zakończeniu sezonu grzewczego kocioł oraz przewód dymny nale y dokładnie 

wyczy cićś  
 kotłownia powinna być utrzymywana w stanie czystym i suchym. 

 

UWAGA! 

Produkt nie jest przeznaczony do u ywania przez osoby o obni onej sprawno ci 
fizycznej /psychicznej lub nie posiadaj cych do wiadczenia i wiedzy, je li te osoby nie s  

nadzorowane lub instruowane przez osob  odpowiedzialn  za jej bezpieczeństwo. 
 

 

UWAGA! 

Jakakolwiek samodzielna ingerencja w elektronik  lub w konstrukcj  kotła jest 
zabroniona. 

 

26. Czyszczenie i konserwacja kotła 
(U YTKOWNIK) 

 

UWAGA! 

Czyszczenie kotła mo e odbywać si  wył cznie przy urz dzeniu wył czonym z sieci 
elektrycznej. 

 

Celem oszcz dnego zu ycia paliwa nale y utrzymywać w czysto ci komor  paleniskow  oraz 
kanały konwekcyjne kotła. w komorze paleniskowej nale y oczyszczać ciany i ruszty przez drzwiczki 
zasypowe i paleniskowe. Wymiennik kotła oraz popielnik równie  podlega systematycznemu 
czyszczeniu. 

Kanały konwekcyjne (przewały) i czopuch nale y czy cić przez wyczystk  na czopuchu kotła 
i u dołu na cianie bocznej. Czyszczenie winno si  odbywać przy u yciu szczotek drucianych na 
przedłu aczach. Czynno ci powy sze nale y wykonywać w czasie okresowego postoju kotła, najlepiej 
co 100 h pracy kotła. Źokładne oczyszczenie kotła nale y wykonać raz w miesi cu. 

W przypadku spalania gorszych gatunków paliw czynno ci te nale y wykonywać cz ciej. 

27. Instrukcja likwidacji kotła po upływie czasu 
jego ywotno ci 
(U YTKOWNIK) 

Przed złomowaniem kotła nale y odł czyć od niego wszystkie elementy elektroniczne. Podlegaj  
one utylizacji na zasadach zgodnych z Źyrektyw  źuropejsk  2002/96/Wź dotycz c  zu ycia sprz tu 
elektronicznego i elektrycznego. w celu prawidłowej utylizacji nale y skontaktować si  z producentem 
elementów elektronicznych według wy ej wymienionej Źyrektywy źuropejskiej. 

Elementy stalowe z jakich wykonany jest kocioł, nale y złomować w wyznaczonych do tego 
miejscach (skup złomu). 

 

 

UWAGA! 

Zu ytego kotła, przeznaczonego do złomowania oraz jego elementów składowych nie 
nale y wyrzucać razem z ogólnymi odpadami. 
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28. Wykaz czę ci zamiennych 
(U YTKOWNIK/INSTALATOR) 

Tabela 28.1 Czę ci zamienne 

Czę ci zamienne Artykuł 
Czujniki Czujniki temperatury do FL310, FL 500 

Czujnik kotła 

Czujnik podajnika 

Czujnik powrotu 

Czujnik CO 

Czujnik CWU 

Czujnik zewn trzny 

Czujnik spalin 

Czujnik foto 

Czujniki temperatury do PLUM 860 

Czujnik kotła 

Czujnik podajnika 

Czujnik powrotu 

Czujnik CO 

Sterowniki Regulator FL 500 (GOLD), PLUM 860 (PLATINUM) 

Regulator FL310 RTC FOTO (2x podajnik), FL 500  

 Zabezpieczenie termiczne STB 

Zapalarka Zapalarka 700W 

Sonda Zestaw Sondy Lamda 

Tulejka do Sondy Lambdy 

Wentylatory Wentylator RMS-108 

Wentylator RMS-120 

Podajnik Motoreduktor z silnikiem 1 obr/min 

Motoreduktor z silnikiem 3 obr/min 

Motoreduktor z silnikiem 1 obr/min 

Motoreduktor z silnikiem 3 obr/min 

Motoreduktor z silnikiem 1 obr/min EkoEnergia 

Motoreduktor z silnikiem 2 obr/min EkoEnergia 

Silnik do podajnika 0,09kW 

Silnik do podajnika 0,18kW 

Silnik do podajnika 0,09kW 

Silnik do podajnika 0,18kW 

Silnik do podajnika 0,09kW EkoEnergia 

Silnik do podajnika 0,18kW EkoEnergia 

limak podajnika Malejka 

limak podajnika 800mm 

limak podajnika 890mm 

limak podajnika inny wymiar 

Czę ci zamienne Artykuł 
limak podajnika źkoźnergia 25kW 

limak podajnika źkoźnergia 35kW 

limak podajnika źkoźnergia 50kW 

limak podajnika źkoźnergia 75kW 

Zawleczka zabezpieczaj ca palnik M5x60, klasa 5,8 

Zawleczka zabezpieczaj ca palnik M5x60, klasa 8,8 

Podajnik kotła EkoEnergia 25kW 

Podajnik kotła źkoźnergia 35kW 

Podajnik kotła źkoźnergia 50kW 

Podajnik kotła źkoźnergia 75kW 

Oprzyrz dowanie Kapilara do czujnika spalin 

Wi zka elektryczna 

Gniazdo wentylatora, podajnika, zapalarki 

Przelotka gumowa 

Wł cznik zasilania 

Gniazdo bezpiecznika 

Bezpiecznik 

Przeka nik interfejsowy 

Uszczelka pod zbiornik 

Uszczelka rewizji 

Uszczelka pod klap  

Uszczelka pod podajnik 

Uchwyt do drzwiczek 

Blacha boczna 1 sztuka 

Blacha górna 1 sztuka 

Drzwiczki 1 sztuka 

 

29. Przykłady awarii urządzenia 
(U YTKOWNIK) 

Zanim wezwiesz serwis zapoznaj si  z najcz ciej zadawanymi pytaniami. 
 

 

UWAGA! 

W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu klient pokrywa koszty robocizny 
i dojazdu (cennik znajduje si  na stronie www.metalfachtg.com.pl). 

 

 Problem mo na zgłosić on-line na naszej stronie internetowej: www.metalfachtg.com.pl/zglos-
problem-online. 

 

INFOLINIA: +48 858 88 00 11
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Na jak długo wystarczy pełny 
zasobnik paliwa? 

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Mo na zało yć, 
e pełny zasobnik paliwa starcza na 3-4 dni pracy kotła. 

Stałopalno ć kotła zale y odŚ 
 kaloryczno ci opałuś stopnia ocieplenia budynku; 

 rodzaju instalacjiŚ ogrzewanie podłogowe, 
grzejniki, bojler; 

 

 czysto ci na wymienniku kotła, zawarto ci 
popiołu w popielniku; 

 temperatury zewn trznejś 
 temperatury w domu; 

 jako ci spalania. 

Jaka jest minimalna 
temperatura kotła? 

Im wy sza tym lepsza, ale minimalna temperatura kotła nie 
powinna być mniejsza ni  60oC. 

Nale y tak wyregulować kocioł, eby przy temperaturze kotła 60oC na spalinach było ok. 140oC. 

B dziemy mieli najlepsz  sprawno ć kotła. B d  zachowane wszystkie warunki spalania. 
Przy takich temperaturach kocioł nie b dzie si  szronił, zawilgacał ze wzgl du na brak skraplania gazów 
spalinowych (temperatura punktu rosy). 

Jaka jest minimalna 
temperatura powrotu? 

Zalecana minimalna temperatura powrotu to 10oC mniej ni  
temperatura zasilania. 

W praktyce bez zastosowania zaworów mieszaj cych czy innych sposobów podmieszania kotła jest to 
praktycznie niemo liwe. Wskazane jest zamontowanie zaworu czterodrogowego, przy takiej instalacji kocioł 
pracuje na krótkim obiegu na wysokiej temperaturze, a instalacja na ka dej zadanej. Ochrona powrotu przy takiej 
temperaturze jest zachowana i mo na powiedzieć, e jest równa temperaturze zasilania kotła. 

Jak jest zabezpieczony kocioł 
przed zamarzni ciem? 

Kocioł przed zamarzni ciem chroni program sterownika, który do 
tego nie dopuszcza. 

Przy temperaturze poni ej 8oC sterownik otwiera zawór mieszaj cy i wł cza pomp  centralnego ogrzewania 
w celu zapobiegni ciu zamarzania wody w instalacji. Źodatkowo wszystkie rury szczególnie nara one na utrat  
ciepła nale y zabezpieczyć dodatkow  izolacj .  Sprawdzać czy w pobli u uło onych rur nie ma wybitych szyb, 
otwartych okien, dziur w cianach itp. 

Jakie tryby pracy ma sterownik 

FL 310 LG RTC i FL 500? 

Sterownik FL 310 LG RTC i FL 500 ma trzy tryby pracy. Lato - czyli grzanie tylko wody u ytkowej. 
R czny - czyli grzanie wody u ytkowej i centralnego ogrzewania. 

W trybie pracy trzeba na kotle i na obiegu grzewczym ustawić temperatur  zadan . 
Pogodowy - czyli grzanie ciepłej wody u ytkowej i centralnego ogrzewania. w tym trybie sterownik wylicza 
temperatur  zadan  na kocioł i obwód grzewczy. 

Źlaczego wyst puje zasmolenie 
kotła? 

Jest kilka przypadków, w których wyst puje zasmolenie kotła np. 
wilgotne paliwo, złe warunki spalania, przewymiarowany kocioł, 
niska temperatura kotła. 

W pierwszym przypadku paliwo wilgotne wytwarza zbyt mał  temperatur  spalin a co za tym idzie skraplanie si  
spalin. w takim wypadku nie tylko kocioł jest zasmolony, ale i komin. 

W drugim przypadku najcz ciej jest po prostu za mało powietrza w komorze spalania. Wystarczy dodać troch  
powietrza i płomień, gazy swobodnie si  dopalaj  nie wytr caj c w gla ze spalin. 
W przypadku przewymiarowanego kotła temperatura jest bardzo szybko uzyskiwana a co za tym idzie kocioł 
b dzie cz ciej stał w postoju, a nie pracował. Skutkiem b dzie nie dopalanie si  gazów w spalinach, czyli 
zasmolenie si  kotła. 
Zbyt niska temperatura kotła to najgorszy z popełnianych bł dów. Je li kocioł jest le podł czony do instalacji to 
on jest termostatem w domu, czyli eby zbić temperatur  w domu trzeba zmniejszyć temperatur  kotła. Zaleca 
si  w tym przypadku montowanie zaworów mieszaj cych. 

Co zrobić jak zagotuje si  woda 
w kotle? 

Nie nale y panikować. Zazwyczaj w sytuacji, gdy zagotujemy 
wod  w kotle nic powa nego nie powinno si  wydarzyć. 
Powodem zagotowania si  kotła jest brak odbioru ciepła, otwarte 
drzwiczki popielnika, podło enie łatwo palnego paliwa np. gazet. 

Sterownik w takim przypadku powy ej temperatury 90oC wł cza wszystkie pompy nawet, je li s  wył czone 
i otwiera zawór mieszaj cy celem schłodzenia kotła. 
Je eli s  otwarte drzwiczki to zamkn ć. Je eli jest to kocioł górnego spalania to mo na otworzyć najwy sze 
drzwiczki celem szybszego ostudzenia kotła. 
Kategorycznie nie mo na dopuszczać zimnej wody do instalacji - grozi to wybuchem kotła. 
W przypadku przewymiarowanego kotła temperatura jest bardzo szybko uzyskiwana a co za tym idzie kocioł 
b dzie cz ciej stał w postoju, a nie pracował. Skutkiem b dzie nie dopalanie si  gazów w spalinach, czyli 
zasmolenie si  kotła. 
Zbyt niska temperatura kotła to najgorszy z popełnianych bł dów. Je li kocioł jest le podł czony do instalacji to 
on jest termostatem w domu, czyli eby zbić temperatur  w domu trzeba zmniejszyć temperatur  kotła. Zaleca 
si  w tym przypadku montowanie zaworów mieszaj cych. 

Co to jest krzywa grzewcza? Krzywa grzewcza jest to wykres temperatur zewn trznych do 
temperatury wody centralnego ogrzewania. 

Krzywa grzewcza jest to wyliczona temperatura ogrzewania 

Wykres krzywej grzewczej jest w instrukcji obsługi sterownika. 
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wzgl dem temperatury zewn trznej. 
Dlaczego dmuchawa nie 
pracuje? 

Źmuchawa nie pracuje gdy  mo liwe, e jest wyj ta wtyczka. 

Został przegrzany kocioł, zadziałało zabezpieczenie STB. 
Wło yć wtyczk  od dmuchawy do gniazda. 
Po ostygni ciu kotła wcisn ć przycisk STB. 

Czy dozwolone jest 
dopuszczenie wody do instalacji 
podczas pracy kotła? 

Dopuszczenie wody do instalacji podczas pracy kotła jest 
zabronione. 

Źopuszczanie wody do rozgrzanego kotła stwarza niebezpieczeństwo rozszczelnienia kotła i instalacji. Gdy 
kocioł jest mocno rozgrzany to mo e to doprowadzić do rozszczelnienia lub p kni cia. w przypadku 
przewymiarowanego kotła temperatura jest bardzo szybko uzyskiwana a co za tym idzie kocioł b dzie cz ciej 
stał w postoju, a nie pracował. Skutkiem b dzie nie dopalanie si  gazów w spalinach, czyli zasmolenie si  kotła. 
Zbyt niska temperatura kotła to najgorszy z popełnianych bł dów. Je li kocioł jest le podł czony do instalacji to 
on jest termostatem w domu, czyli eby zbić temperatur  w domu trzeba zmniejszyć temperatur  kotła. Zaleca 
si  w tym przypadku montowanie zaworów mieszaj cych. 
 

Czy wskazane jest 
zamontowanie zaworu 
czterodrogowego z siłownikiem 
? 

Tak, wskazane jest zamontowanie zaworu czterodrogowego 
z siłownikiem. 

Zawór czterodrogowy to urz dzenie spełniaj ce wiele po ytecznych funkcji mi dzy innymiŚ 
 zabezpiecza kocioł przed korozj  niskotemperaturow ś 
 mieszania wody zasilaj cej z powrotem w celu uzyskania stałego czynnika na obwód centralnego 

ogrzewania czy podłogówkiś 
 umo liwia płynn  regulacj  temperatury za pomoc  siłownikaś 
 monta  zaworu daje dodatkowe oszcz dno ci zwi zane z opałemś 
 przede wszystkim chroni nasz kocioł przed korozj  i wydłu a ywotno ć kotła. 

Co to jest priorytet centralnej 
wody u ytkowej (CWU)? 

Priorytet ciepłej wody u ytkowej jest to funkcja w sterowniku, 
która w pierwszej kolejno ci grzeje zasobnik ciepłej wody 
u ytkowej, a potem wł cza centralne ogrzewanie. 

Żunkcja u ywana w miejscach o bardzo du ym zu yciu wody u ytkowej. 

Co to jest odka anie centralnej 
wody u ytkowej (CWU)? 

Odka anie ciepłej wody u ytkowej jest to funkcja w sterowniku, 
która nagrzewa zasobnik centralnej wody u ytkowej do 
temperatury 70oC w celu jej odka enia. 

Żunkcja słu ca do zabicia bakterii Lagionelii w obiegu centralnej wody u ytkowej. Normalnie jest rzadko 
u ywana. Je li w zbiorniku jest utrzymywana temperatura 50oC to taka bakteria si  nie zal gnie. 
Prawdopodobieństwo wyst pienia bakterii jest wtedy, gdy utrzymujemy nisk  temperatur  w zasobniku lub kiedy 
rzadko odkr camy krany z wod . 

Co to jest antyblokada? Antyblokada jest to funkcja, która działa przy pellecie. Słu y ona do podtrzymania aru w palenisku. Kiedy kocioł si  wył czy, osi gnie zadan  temperatur  to, co 
20 minut, je li temperatura nie spadnie zał czy si  antyblokada na 5-10 sekund. Antyblokad  mo na ustawiać 
dowolnie od potrzeb i mocy kotła. Normalnie jest to 5 sekund. 

Dlaczego silnik podajnika 
pracuje, a nie podaje paliwa? 

Silnik podajnika pracuje, a nie podaje paliwa gdy  zerwana jest 
zawleczka lub zu yty jest limak podajnika. 

Wymienić zawleczk . 
Wymienić limak podajnika. 

Czym mo na palić w kotłach 
z podajnikiem rynnowym? 

Palić w kotłach z podajnikiem rynnowym mo na peletem. Pellet o granulacji Φ 6-8 

Źlaczego podajnik nie działa 
i buczy silnik? 

Podajnik nie działa i buczy silnik gdy  prawdopodobnie jest 
zblokowany, ale zawleczka nie została zerwana. 
Powodem mo e być równie  zu yty kondensator silnika. 

Otworzyć okienko wyczystki, wyj ć ąciało obceą, np. kamień. 
Wymienić kondensator silnika. 

Źlaczego silnik podajnika si  
grzeje? 

Silnik podajnika si  grzeje z powodu zu ytego kondensatora. Wymienić kondensator. 
 

Jaka jest przyczyna zrywania 
si  zawleczki? 

Przyczyna zrywania si  zawleczki to granulacja pelletu 
niezgodna z zaleceniami producenta, du o trocin w pellecie, 
mokry opał, spieki na palniku. 

Wymienić pellet. 
Wysuszyć opał. 
Wyczy cić palnik. 

W palniku retortowym paliwo 
pali si  tylko z jednej strony 
paleniska? 

W palniku retortowym paliwo pali si  tylko z jednej strony 
paleniska z powodu zabrudzonej komory powietrzna palnika. 
Brak jest uszczelnienia pod kołnierzem retorty lub wentylator jest 
zabrudzony. 

Wyczy cić komor  powietrzn  palnika. 
Zało yć sznur uszczelniaj cy. 
Wyczy cić wentylator. 

Źlaczego jest złe spalanie Złe spalanie paliwa w kotłach z automatycznym podajnikiem Wyregulować podawanie paliwa i/lub dmuchaw  (patrz tabela nastawień). 
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paliwa w kotłach 
z automatycznym podajnikiem? 

wynika ze złego dobrania czasów podawania. 
le s  dobrane nastawienia dmuchawy. 

Zadzwonić do serwisu. 

Źlaczego robi  si  spieki na 
palniku? 

Spieki na palniku powstaj  w przypadku zbyt du ego 
ustawionego dopływu powietrza. 

Zmniejszyć moc dmuchawy. 

Dlaczego niespalony w giel 
spada do popielnika? 

Niespalony w giel spada do popielnika gdy  ustawione jest za 
du e podawanie w gla. 

Zmniejszyć podawanie o 2-3% i obserwować czy nast puje poprawa. 

Co oznacza alarm – zbyt 
wysoka temperatura spalin ? 

Wyczy ć kocioł oznacza, e wymiennik kotła mo e być brudny. 

Temperatura spalin wy sza ni  280oC. 

Wyczy cić wymiennik kotła. 
Zmniejszyć podawanie paliwa 

Dlaczego niespalony pellet 
spada do popielnika? 

Niespalony pellet spada do popielnika gdy  ustawione jest za 
du e podawanie pelletu lub za du y nadmuch. 

Zmniejszyć podawanie o 2-3% i obserwować, w razie potrzeby czynno ć powtórzyć. 
Zmniejszyć nadmuch o 2-3% i obserwować w razie potrzeby czynno ć powtórzyć. 

Co oznacza alarm - przegrzany 
podajnik? 

Przegrzany podajnik mo e oznaczać otwart  klap  zasobnika 
paliwa. 

Uszkodzon  uszczelk  pod klap  zasobnika. 
Uszkodzon  uszczelk  pod koszem zasypowym. 
Uszkodzon  uszczelk  wyczystek podajnika. 
Uszkodzon  uszczelk  mi dzy palnikiem a rur  podajnika. 
Lu ne ruby na poł czeniach kosza z podajnikiem i palnikiem. 

Zamkn ć klap  zasobnika paliwa. 
Wymienić uszczelk  pod klap  zasobnika. 
Wymienić uszczelk  poda koszem zasypowym. 
Wymienić uszczelk . 
Wymienić uszczelk . 
Źokr cić wszystkie ruby. 

Co oznacza alarm - przegrzany 
kocioł? 

Przegrzany kocioł, temperatura wy sza ni  90oC. 

Zbyt krótki czas potrzymania postój. 
Ostudzić kocioł. 

Co oznacza alarm - uszkodzony 
czujnik spalin? 

Uszkodzony czujnik spalin wskazuje, e temperatura spalin 
przekroczyła 320oC. Uszkodzony jest czujnik temperatury spalin. 

Zmniejszyć podawanie paliwa. 
Wymienić czujnik temperatury spalin. 

Źlaczego dym wydostaje si  
z drzwiczek kotła? 

Źym wydostaje si  z drzwiczek kotła z powodu braku ci gu. Obmurować szczelnie wej cie czopucha do komina. Sprawdzić dro no ć komina oraz jego parametry, czy s  
zgodne z zaleceniami. Uszczelnić wyj cie pieca do przewodu kominowego uniemo liwiaj c zasysanie zimnego 
powietrza. W przypadku zbyt małego przekroju komina mo na zamontować wentylator wyci gowy. 

Źlaczego wyst puje wyciek 
wody z kanałów 
konwekcyjnych? 

Wyst puje wyciek wody z kanałów konwekcyjnych z powodu 
nieodpowiedniego paliwa, lub zbyt du ej wilgotno ci. 
Zbyt niska temperatura spalania. Za mało powietrza. Zamkni ta 
przepustnica spalin. le ustawiony sterownik, złe czasu 
przedmuchu. 

Zmienić paliwo. 

Otworzyć przepustnice powietrza. 
Otworzyć przepustnic  spalin. 
Wyregulować sterownik. 

Dlaczego podczas pierwszych 
rozruchów kocioł ąsi  pocią? 

Podczas pierwszych rozruchów kocioł ąsi  pocią gdy  nast puje 
kondensacja. 

Rozpalamy w kotle do temperatury około 80oC i utrzymujemy j  przez min 6 godzin. żdy zaistnieje potrzeba 
czynno ć t  powtarzamy. 
 

Źlaczego nast puje zbyt 
szybkie spalanie paliwa? 

Nast puje zbyt szybkie spalanie paliwa z powodu: 

 zbyt du ego przekrój kominaś 
 zbyt du ego dopływu powietrza; 

 złego ustawienia sterownika. 

Przymkn ć przepustnice na czopuchu. 
Sprawdzić szczelno ć drzwiczek. 
Wyregulować dopływ powietrza. 
Wyregulować sterownik lub zadzwonić do serwisu. 

Jakie czynno ci wykonuje 
regulator mikroprocesorowy? 

Realizuje on: 

 samoczynne rozpalanie; sterownie pogodowe 

 sterowanie pokojowe (temperatura pokojowa) 

 sterowanie pomp  centralnej wody u ytkowej 
 sterowanie poprzez zegar: pompa cyrkulacyjna, pompa 

dodatkowa, palnik (czas pracy kotła) 
 wygaszanie 

 sterowanie za pomoc  SONŹY LAMBŹA 

 



 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALNIK RYNNOWY



 

40 

30. Instrukcja palnika rynnowego 
(U YTKOWNIK/INSTALATOR) 

Kompletny palnik paliwa stałego składa si  zŚ 
 motoreduktora; 

 stalowego podajnika limakowegoś 
 stalowej j dyszy powietrznej (głowica palnika)ś 
 wentylatora nadmuchowego; 

 zapalarki. 

Palnik rynnowego wraz ze zbiornikiem paliwa oraz wentylatorem sterowanym mikroprocesorowym 
regulatorem, tworzy automatyczny system podawania paliwa z kotłem centralnego ogrzewania. 
Wymiennik ciepła odbiera energi  ciepln  wytworzon  na stalowym palenisku, ogrzewaj c wod  
centralnego ogrzewania. 

31. Zakres stosowania i własno ci palnika 
(U YTKOWNIK/INSTALATOR) 

 

UWAGA! 

Zabrania si  stosowania paliwa zawieraj ce ponad 0,7% popiołu i ponad 10% 
wilgotno ci. 

 

Palnik rynnowy przystosowany jest do pracy z pelletem drzewnym o parametrach (EN 14961-2: 
2011 – klasa A1): 

 rednicaŚ 6 ± 1 mmś 8 ± 1mmś 
 długo ć 3,15 ≤ L ≤ 40ś 
 wilgotno ć ≤ 10%ś 
 zawartosć popiołu ≤ 0,7%ś 
 warto ć opałowa 16,5 – 19 MJ / kg; 

 g sto ć ≥ 600kg/m3; 

 Temp. topnienia popiołu ≥ 1350°C. 

 

UWAGA! 

W przypadku stosowania paliwa o ni szych parametrach na ło u palnika b d  pojawiać 
si  spieki  popiołu. 

 

Odpowiedni wybór typu i gatunku paliwa zapewnia: 

 bezawaryjn  prace palnika wielopaliwowegoś 
 wy sz  sprawno ć pracy palnika i oszcz dno ć paliwa rz du do 15%ś 
 ograniczenie emisji szkodliwych zwi zków chemicznych do atmosfery. 

 

32. Budowa palnika 
(U YTKOWNIK/INSTALATOR) 

Palnik rynnowy na paliwo stałe jest nowoczesnym rozwi zaniem pozwalaj cym na spalanie pelletu 
drzewnego o granulacji 6-8mm. Konstrukcja palnika oparta na spalaniu w rynnie powoduje 
minimalizacj  oporów na całej długo ci podawanego paliwa, dzi ki temu ywotno ć limaka ulega 
znacznemu wydłu eniu. Wszystkie poł czenia kołnierzowe elementów podajnika s  uszczelnione 
poprzez zastosowanie uszczelek.  

Podajnik paliwa przeznaczony jest do podawania paliwa z zasobnika umieszczonego obok kotła do 
palnika. Żunkcj  t  spełnia limak umieszczony w rurze korpusu. limak otrzymuje moment obrotowy 
od tulei reduktora poprzez wałek sprz głowy, z któr  poł czony jest zawleczk , stanowi c  bezpiecznik 
przeci eniowy.  

Źo nap du limaka podajnika paliwa słu y motoreduktor składaj cy si  z zespolonych ze sob  
modułów silnika elektrycznego oraz reduktora. Praca silnika regulowana jest mikroprocesorowym 
sterownikiem kotła, silnik nale y przył czyć zgodnie ze schematem i instrukcj  sterownika kotła. 

 

Opis rysunku: 

1. Palnik 
2. Kształtka 
3. Płyta mocuj ca palnik do kotła 
4. Przekładka stalowa 
5. Przekładka termoizolacyjna 
6. Rewizja limaka 
7. Kołnierz do zasobnika paliwa 

8. Zawleczka 
9. Osłona zawleczki 
10. Motoreduktor 
11. Podpora podajnika 
12. Dmuchawa 
13. Uszczelka dmuchawy 
14. Wyczystka palnika 
15. Zapalarka 
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Rysunek 32.1 Rysunek techniczny palnika rynnowego 

 

Opis rysunku: 

1. Palnik 
2. Kształtka szamotowa 
3. Płyta mocuj ca palnik do kotła 
4. Przekładnia stalowa 
5. Przekładnia termoizolacyjna 
6. Rewizja limaka 
7. Kołnierz do zasobnika paliwa 

 

8. Zawleczka 
9. Osłona zawleczki 
10. Motoreduktor 
11. Podpora podajnika 
12. Dmuchawa 
13. Wyczystka palnika 
14. Zapalarka 
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W dolnej cz ci obudowy umieszczona jest stopka podporowa umo liwiaj ca poziomowanie 
podajnika. Zakres jej regulacji to około 

2 cm. 

Palnik rynnowy posiada komor  powietrzn  stanowi c  rozpr nie dla powietrza dostarczanego 
przez dmuchaw  b d c  integraln  cz ci  palnika. 

Palnik rynnowy posiada tulej  umo liwiaj ce zastosowanie zapalarki do paliwa o mocy 700W. Płyta 
monta owa palnika wielopaliwowego słu y do zamontowania go przy kotle centralnego ogrzewania. 
Poł czenie podajnika z korpusem kotła nale y uszczelnić doł czon  do zestawu uszczelk  - 
w przypadku jej braku nale y u yć aroodpornego silikonu 

o wytrzymało ci - min. 1250°C. 
Palnik posiada odpowiednio umieszczone otwory powietrza wtórnego  dzi ki czemu udało si  

w znacznym stopniu wyeliminować szkodliwe zwi zki zawarte w spalinach jednocze nie podnosz c 
sprawno ć procesu spalania.  

Płyta promiennikowa - czyli tak zwany deflektor spalin, jako dodatkowy podzespół palnika nie jest 
wymagana. w palniku wielopaliwowym funkcj  t  spełnia sklepienie szamotowe palnika. Jego głównym 
zadaniem jest dopalenie zwi zków chemicznych powstałych podczas procesu spalania paliwa. 

Palnik zaopatrzony jest w mufk  1/2 cala oraz rurk , które umo liwiaj  podł czenie do nich zaworu 
termostatycznego, czyli tak zwany STRA AK. Ma on za zadanie zalanie wod  tl cej si  w podajniku 
biomasy uniemo liwiaj c przedostanie si  aru do zasobnika. Sam system jest niezale ny do zasilania 
pozostałych systemów sterownika oraz kotła. Składa si  on z zaworu zamontowanego na górnej cz ci 
podajnika w miejscu umo liwiaj cym bezpieczne i pewne powstrzymanie cofaj cego si  aru (mufka 
1/2”) oraz z czujnika wsuni tego w rurk , przymocowan  cał  powierzchni  do podajnika paliwa. 

Jako zawór, zalecany jest zestaw VST 112  o parametrach: 

 maks. ci nienie robocze 10 barś 
 temperatura wody 5 do 110°Cś 
 temperatura otwarcia 95°Cś 
 histereza 6 °Cś 
 temperatura otoczenia 0 do 125°Cś 
 przepływ 2,4 m3/h przy ci nieniu wody 1 bar i temperatura czujnika 110°C. 

33. Wymagania eksploatacyjne 
(U YTKOWNIK) 

Monta  oraz demonta  podajnika oraz poszczególnych podzespołów powinien odbywać si  bez 
u ycia siłyś niedopuszczalna jest wibracja i napr enia, a cały zespół powinien być starannie 
wypoziomowany. Przył czeniowe powierzchnie monta owe powinny być gładkie i czyste. Źługotrwałe 
przeci enie jest niedopuszczalne, przed nadmiernym przeci eniem chroni zawleczka. Wszelkie 
czynno ci przy podajniku takie jak konserwacja, czyszczenie powinny si  odbywać przy odł czonym 
zasilaniu elektrycznym. 

 

 

WSKAZÓWKA! 
Pomieszczenie, w którym montowany jest podajnik paliwa stałego powinno być 
wentylowane, bez ródeł intensywnego ciepła (grzejniki, piecyki elektryczne itp.) 

umieszczonego w pobli u. Temperatura 

w pomieszczeniu nie powinna być ni sza ni  0°C oraz nie wy sza ni  40°C. 

34. Instalacja podajnika w kotle i rozruch 
(INSTALATOR) 

 

UWAGA! 

Instalacj  podajnika w kotle mo e wykonać wył cznie grupa instalacyjna upowa niona 
do monta u lub remontu urz dzeń instalacji energetycznych. Wykonanie monta u 

podajnika przez nieupowa nione osoby b dzie przyczyn  utraty gwarancji. 
 

Podczas monta u kotła z podajnikiem nale y szczególn  uwag  zwrócić na nast puj ce czynno ciŚ 
 wał limaka nale y dokładnie wypoziomowaćś 
 wszelkie poł czenia rubowe nale y dobrze dokr cić, by nie poluzowały si  w czasie 

eksploatacji; 

 wło yć wtyczk  do gniazda zasilania pr dem znajduj cego si  

 w dolnej cz ci kotłaś 
 podczas monta u palnika wielopaliwowego nale y doszczelnić płyt  monta ow  

silikonem aroodpornym o wytrzymało ci temperaturowej 1250°C. 

35. Monta  oraz wymiana bezpiecznika sprzęgła 
przecią eniowego 
(U YTKOWNIK/INSTALATOR) 

Palnik rynnowy jest urządzeniem niewymagającym skomplikowanych operacji związanych 
z eksploatacją. Został tak zaprojektowany, aby bezobsługowo podawać paliwo do strefy 
spalania zarówno pellet jak i biomasę. w przypadku zastosowania paliwa o zbyt du ych 
ziarnach, lub zawierającego zbyt du o niepo ądanego odpadu, istnieje prawdopodobieństwo 
zerwania ruby ograniczającej wielko ć momentu obrotowego do 125Nm i uszkodzenie 
motoreduktora. w takiej sytuacji następuje utrata gwarancji. 

 

 

UWAGA! 

Wymiana zerwanej zawleczki nie jest napraw  gwarancyjn  i wymiany dokonuje 
u ytkownik według schematu. Czynno ć wymiany zerwanej zawleczki nie powoduje 

utraty gwarancji na wyrób. Przed przyst pieniem do wymiany zawleczki nale y 
bezwzgl dnie odł czyć zasilanie elektryczne kotła i wszystkie czynno ci wykonywać 

z nale yt  staranno ci  i zachowaniem reguł ostro no ci. 
 

Bezpiecznikiem sprz gła przeci eniowego ograniczaj cego wielko ć momentu obrotowego do 
125 Nm jest handlowa ruba z łbem walcowym i gniazdem sze ciok tnym ŹIN 6912 M5 X 50 o klasie 
wła ciwo ci mechanicznych 5.8. Źo motoreduktora doł czone s  3 sztuki zawleczek. 
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źlement zabezpieczaj cy 

( ruba zabezpieczaj ca). 

 
 

1. Zdejmij plastikow  osłonk  chroni c  mechanizm. 

 

2. Wybij zu yty element zabezpieczaj cy 

z motoreduktora. 

 

3. Oczy ć element 
z zanieczyszczeń, drobin, jakie mogły pozostać po 

zu ytej rubie zabezpieczaj cej. 

 

4. Włó  nowy element zabezpieczaj cy. 

 

5. Zabezpiecz nakr tk  rub  zabezpieczaj c . 
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6. Prawidłowo zamontowany element zabezpieczaj cy. 

 

7. Po wymianie elementu załó  plastikow  osłon . 

 

36. Eksploatacja podajnika 
(U YTKOWNIK) 

 

UWAGA! 

Nastawy korygować nie wi cej ni  5 - 10% jednorazowo, by nie rozregulować 
prawidłowych nastawień. 

 

Podczas eksploatacji podajnika szczególn  uwag  nale y zwrócić na: 

 ilo ć powietrza dostarczanego przez wentylator nadmuchu powinna być dostosowana do 
intensywno ci spalania paliwaś 

 nale y przede wszystkim kontrolować stan i obraz ognia w palenisku: 
- czerwony dymi cy ogień wskazuje na to, e dopływ powietrza jest zbyt małyś 
- jasny, biały ogień wskazuje na to, e dopływ powietrza jest zbyt du yś 
- poprawny ogień jest wtedy, gdy obserwujemy czysty, intensywnie ółty płomień. 

37. Instrukcja obsługi podajnika 
(U YTKOWNIK/INSTALATOR) 

Co tygodniowe czynno ci, jakie nale y wykonać przy podajniku: 

 otwierać drzwiczki ogniowe i sprawdzać stan płomieniaś 

 usuwać, co jaki  czas popiółś je eli w kotle pojawiaj  si  cz sto, znaczne ilo ci popiołu, 
konieczne jest wyregulowanie proporcji masy paliwa i nadmuchu powietrza. Je eli 
regulacja nie pomaga nale y sprawdzić, czy typ u ywanego paliwa posiada zalecane 
wła ciwo ciś 

 sprawdzić poziom paliwa w zbiorniku zasypowym; 

 wyczy cić rur  z resztek pellet lub biomasy, opró nić zasobnik, wyczy cić palenisko, 
przedmuchać palnik, odkr cić wentylator, usun ć popiółś 

 zdemontować motoreduktor wraz ze limakiem, wyci gaj c zawleczk  bezpieczeństwa 
odł czyć limak od motoreduktoraś aby zapobiec zatarciu si  wy ej wymienionych 
elementówś 

 przesmarować smarem stałym do ło ysk trzpień limaka oraz wewn trzn  tulej  
motoreduktora; 

 podczas wykonywaniu prac przy podajniku pami taj, e istniej  miejsca szczególnie 
niebezpieczneś nale  do nich komora pod zbiornikiem oraz obracaj cy si  wałek 
limaka przy reduktorze. 

 

UWAGA! 

Podczas nieprawidłowego wykonywaniu prac przy podajniku istnieje niebezpieczeństwo 
uszkodzenia ciała. 

 

 

UWAGA! 

W przypadku nieodł czenia podajnika od pr du, podczas co tygodniowych czynno ci, 
mo e on uruchomić si  automatycznie. 

 

38. Konserwacja podajnika 
(U YTKOWNIK) 

Okresowo nale y oczy cić podajnik z kurzu lub resztek paliwa czy popiołu. Regularnie czy cić 
obudow  silnika. Reduktory wypełnione s  olejem syntetycznym umo liwiaj cym ich prac  przez cały 
okres eksploatacji, wymagane jest jedynie czyszczenie zewn trzne. 

 

UWAGA! 

Do czyszczenia nie nale y u ywać adnych rozpuszczalników, gdy  mog  one 
uszkodzić pier cienie uszczelniaj ce i uszczelki.  

Konserwacja silnika powinno wykonywać si  zgodnie z Źokumentacj  Techniczno-
Ruchow  na silnik. 

 

39. Wymiana zapalarki 
(U YTKOWNIK/INSTALATOR) 

 

UWAGA! 

Przed przyst pieniem do wymiany zapalarki nale y odł czyć kocioł od ródła zasilania 
wyci gaj c przewód zasilaj cy z gniazda sieciowego. 
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1. Odł cz kabel zasilaj cy zapalarki. 

 

2. Odkr ć rub  kontruj c . 

 

3. Odkr ć ruby trzymaj ce zapalark . 

 

4. Wyci gnij ostro nie uszkodzon  zapalark . 

 

5. Zamontuj now  zapalark  

w miejscu zu ytej. 

 

6. Źokr ć wszystkie ruby 

i podł cz kabel zasilaj cy. Sprawd  czy urz dzenie dział. 

 

40. Instrukcja likwidacji palnika rynnowego po 
upływie jego ywotno ci 
(U YTKOWNIK) 

Informacje dotycz ce likwidacji palnika rynnowego po upływie jego ywotno ci znajduj  si  
w rozdziale „Instrukcja likwidacji kotła po upływie czasu jego ywotno ci”. 
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41. Mo liwe zaburzenia w pracy palnika 
rynnowego 
(U YTKOWNIK) 

Tabela 41.1 Przykłady awarii palnika rynnowego 

Usterka Mo liwa przyczyna Sposób naprawy 

Nie zał cza si  palnik Brak zasilania lub wył czony 
sterownik kotła 

Sprawdzić zasilanie i wył cznik 
główny sterownika 
elektronicznego 

Zadziałał bezpiecznik 
motoreduktora 

Sprawdzić i wymienić w razie 
potrzeby 

Zadziałał przeka nik przeci enia Zresetować przeka nik 
przeci eniowy 

Zadziałał wył cznik termiczny 
silnika 

Sprawdzić wył cznik i ustalić 
przyczyn  jego zadziałania 

Podajnik limakowy jest 
pusty 

(brak paliwa) 

Zadziałał przeka nik przeci enia Zresetować przeka nik 
przeci eniowy 

Brak paliwa w zasobniku lub paliwo 
zawiesił si  nad podajnikiem 

Sprawdzić poziom paliwa 
w zasobnika i nad otworami do 
pobierania paliwa 

Rozł czone sprz gło limaka 
z motoreduktorem 

Wymienić wkładk  sprz gła 
i zł czyć sprz gło ponownie 

Nie obraca si  limak 
podajnika w palniku mimo 
pracy motoreduktora 

Zadziałał bezpiecznik 
motoreduktora 

Sprawdzić i wymienić w razie 
potrzeby 

Rozł czone sprz gło limaka 
z motoreduktorem 

Wymienić wkładk  sprz gła 
i zł czyć sprz gło ponownie 

Nieoczyszczony limak przed 
zakończeniem pracy kotła 

Wymontować limak, oczy cić, 
zawiadomić producenta 

Wyst puje cz ste cinanie 
klina zabezpieczaj cego 
limak 

Wspornik motoreduktora 
niestabilnie przytwierdzony do 
podło a 

Poprawić i zapewnić trwałe 
zamocowanie 

Złe wycentrowanie wspornika 
motoreduktora wzgl dem limaka 

Sprawdzić osiowo ć monta u 
i ewentualnie wycentrować 

Wyst puje dymienie 
z zasobnika 

Wyst puje nieszczelno ć całego 
układu 

Sprawdzić czy prawidłowo 
domkni ta jest klapa podajnika, 

 Sprawdzić uszczelki i ruby 
podajnika wraz z palnikiem, 
w razie potrzeby dokr cić 
obluzowane elementy 

Nadpalony koniec limaka 
w retorcie 

Nieprawidłowa regulacja spalania Wyregulować prawidłowe 
spalanie w kotle zgodnie 
z instrukcj  obsługi kotła 

 

UWAGA! 

Przestrzeganie powy szej instrukcji wydłu a czas niezawodnej pracy podajnika. 
Informacja o wszelkich wadach fabrycznych powinna być przekazana zaraz po ich 

wykryciu i najlepiej w formie pisemnej. 
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Warunki gwarancji 
(U YTKOWNIK) 

 

O wiadczenie U ytkownikaŚ 
 

Niniejszym o wiadczam, e kocioł (zwany dalej równie  „urz dzeniem”) został dostarczony mi 
zgodnie z zamówieniem, nowy oraz kompletny. Sprzedawca zaznajomił mnie z działaniem urz dzenia 
i przekazał komplet dokumentacji (w tym w szczególno ciŚ Źokumentacj  Techniczno-Ruchow  
zawieraj c  m.in. instrukcj  monta u oraz obsługi urz dzenia, warunki gwarancji). Przyjmuj  do 
wiadomo ci zalecenie producenta, by urz dzenie poddawać regularnym corocznym przegl dom 
technicznym, które nale y potwierdzać w karcie gwarancyjnej.  

 

 

 

 

……………………………………………………………. 
Data i czytelny podpis U ytkownika   

 

 

 

Zakres gwarancji: 

 

1. Odpowiedzialno ć z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwi cych 
w urz dzeniu w momencie jego wydania U ytkownikowi.  

2. żwarancji na urz dzenie udziela producent (zwany równie  „żwarantem”)Ś Jacek 
Kucharewicz prowadz cy działalno ć gospodarcz  pod firm  Metal Żach Jacek Kucharewicz, 
16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 66, NIPŚ 545-100-10-62, REGON 050073833, telefon +48 85 
711 94 56. 

3. Z tytułu gwarancji U ytkownik uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy urz dzenia o ile wady 
urz dzenia ujawni  si  w okresie gwarancji. w przypadku stwierdzenia przez Gwaranta 
niemo liwo ci naprawy urz dzenia lub jego cz ci żwarant zastrzega sobie prawo wymiany 
urz dzenia lub jego cz ci na nowe. 

 

Okres gwarancji:  

 

Na urz dzenie (kocioł) – 2 lata od daty sprzeda y jednak nie dłu ej ni  36 miesi cy od daty jego 
produkcji z wyj tkiemŚ 

a) wymiennika – na który gwarancja wynosi 5 lat od daty sprzeda yś 
b) elementów ruchomych, eliwnych, mechanicznych, limaka – na które gwarancja wynosi 

1 rok od daty sprzeda yś 
c) elementów eksploatacyjnych (m.in. sznur uszczelniaj cy, uszczelki, wernikulit, szamot), 

elementów elektrycznych, ruby zabezpieczaj cej sprz gło limaka, zawleczek – które nie podlegaj  
gwarancji. 

 

Warunki skorzystania z gwarancji: 

 

1. Zamontowanie urz dzenia zgodnie z Źokumentacj  Techniczno-Ruchow  (w szczególno ci 
poł czenie kotła z prawidłowo wykonan  instalacj , wykonanie pierwszego uruchomienia 
zgodnie z wytycznymi producenta urz dzenia, zastosowanie urz dzeń zabezpieczaj cych 
kocioł przed powrotem zimnej wody (zawór czterodrogowy z siłownikiem, loddomat, itp.) 

2. Odesłanie na adres Producenta kopii prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej, podpisanej 
i opiecz towanej przez sprzedawc  w terminie 30 dni od dnia sprzeda y urz dzenia 

3. Przedstawienie w momencie składania reklamacji prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej 
(podpisanej i opiecz towanej przez sprzedawc ) i uprawdopodobnienie okoliczno ci zakupu 
urz dzenia (np. paragon, faktura). w przypadku utraty przez U ytkownika karty gwarancyjnej 
duplikat nie b dzie wydawany. 

4. Stosowanie si  przez U ytkownika do zaleceń zawartych w Dokumentacji Techniczno-
Ruchowej urz dzenia. 

5. Wykonanie pierwszego uruchomienia kotła, w terminie 6 miesi cy od daty zamontowania 
urz dzenia przez instalatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Techniczno-
Ruchowej, przez osob  posiadaj c  wa ne uprawnienia (Informacja na temat osób 
uprawnionych do uruchomienia kotła dost pna jest u Gwaranta - +48 85 711 94 56), 
potwierdzenie tego faktu w karcie gwarancyjnej oraz przesłanie raportu z uruchomienia do 
żwaranta. Pierwsze uruchomienie kotła jest usług  odpłatn  i jego koszt pokrywa U ytkownik.  

6. Źokonywanie corocznych przegl dów urz dzenia, zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, przez firmy specjalistyczne posiadaj ce odpowiednie 
uprawnienia (przykładowa lista firm specjalistycznych dost pna jest u Producenta - pod 
numerem 
+48 85 711 94 56 i odnotowywanie ich wykonywania w karcie gwarancyjnej.  Przegl d 
urz dzenia jest usług  odpłatn .  

Wykonywanie serwisu urz dzenia (np. regulacji urz dzenia, czyszczenia, pomiarów, analiz spalin) 
przez firmy specjalistyczne posiadaj ce odpowiednie uprawnienia (przykładowa lista firm 
specjalistycznych dost pna jest u Producenta – pod numerem +48 85 711 94 56), zgodnie 
z wytycznymi 

7. zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i odnotowywanie usług serwisowych 
w karcie gwarancyjnej. Zgłaszanie konieczno ci interwencji serwisowych U ytkownik mo e 
dokonywać u Gwaranta (Infolinia +48 858 880011, www.metalfachtg.pl/zglos-problem-online). 
Usługa serwisowa jest odpłatna. 

8. Wykonywanie napraw gwarancyjnych wył cznie przez firmy specjalistyczne posiadaj ce 
odpowiednie uprawnienia (lista firm specjalistycznych dost pna jest u Gwaranta - tel. +48 85 
711 94 56), i odnotowywanie ich w karcie gwarancyjnej.  

9. Stosowanie cz ci zamiennych i materiałów eksploatacyjnych spełniaj cych parametry 
okre lone przez producenta. Zalecane jest stosowania cz ci oryginalnych. 

10. Gwarancja obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

żwarancja nie obejmuje wad urządzenia wynikłych zŚ 
 

1. Nieprzestrzegania przez U ytkownika warunków zawartych w Dokumentacji Techniczno – 
Ruchowej i zawartych w niej m.in. instrukcji w zakresie transportu, monta u, obsługi, 
eksploatacji oraz konserwacji urz dzeniaś 

2. Nieodpowiedniego jego składowania i transportu przez U ytkownikaś 
3. Uszkodzenia podzespołów urz dzenia poprzez zastosowanie niewła ciwego napi cia 

elektrycznego przez U ytkownika. w przypadku zasilana urz dzenia bezpo rednio lub 
po rednio przez agregaty pr dotwórcze, systemy lub urz dzenia UPS U ytkownik powinien 
skonsultować parametry urz dzeń zasilaj cych z producentem;  

4. Wad urz dzenia spowodowanych przez poł czon  z urz dzeniem wadliw  instalacj  
grzewcz ś 
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5. Przegrzania kotła przez U ytkownikaś 
6. Podł czenia przez U ytkownika kotła do systemu zamkni tego, bez zastosowania 

odpowiedniego urz dzenia schładzaj cegoś 
7. Zastosowania przez U ytkownika niewła ciwego, złej jako ci paliwaś 
8. Samowolnego dokonania przeróbek w urz dzeniu przez U ytkownika. 
 

 

Procedura reklamacyjna: 

 

1. W razie stwierdzenia nieprawidłowej pracy urz dzenia, przed dokonaniem zgłoszenia 
reklamacyjnego nale y upewnić si , czy wszystko zostało wykonane zgodnie z Źokumentacj  
Techniczno – Ruchow . 

2. Zgłoszenie konieczno ci naprawy urz dzenia z tytułu gwarancji U ytkownik powinien dokonać 
niezwłocznie, najlepiej w terminie 7 dni od daty zauwa enia wady. Zgłoszenia mo e 
dokonywać bezpo rednio u Sprzedawcy lub u Gwaranta (Infolinia +48 858 880011, 
www.metalfachtg.pl/zglos-problem-online). 

3. Zaleca si  powstrzymanie od korzystania z wadliwego urz dzenia. 
4. U ytkownik zobowi zany jest zapewnić swobodny dost p do urz dzenia (w szczególno ci 

umo liwiaj cy zdj cie obudowy urz dzenia, dost p do zaworów). 
5. Naprawy gwarancyjne b d  wykonywane przez żwaranta lub specjalistyczn  firm  wskazan  

przez Gwaranta. 
6. Wykonanie obowi zków wynikaj cych z gwarancji nast pi w terminie 14 dni roboczych, licz c 

od dnia udost pnienia urz dzenia (w miejscu jego zamontowania) przez U ytkownika.  
7. Źat  udost pnienia urz dzenia U ytkownik ustala z Gwarantem.  
8. Zale nie od zakresu naprawy mo e ona być wykonana u U ytkownika, w miejscu monta u 

urz dzenia, albo w zakładzie żwaranta lub firmy specjalistycznej dokonuj cej czynno ci 
w imieniu Gwaranta. 

9. Wykonan  napraw  z tytułu gwarancji nale y potwierdzić w karcie gwarancyjnej.   
10. żwarancja ulega przedłu eniu o czas, w ci gu którego wskutek wady urz dzenia obj tego 

gwarancj  u ytkownik nie mógł korzystać z urz dzenia. 
11. żwarancja nie wył cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupuj cego wynikaj cych 

z przepisów o r kojmi za wady rzeczy sprzedanej.  
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Potwierdzenie wykonania przeglądu, naprawy gwarancyjnej, usługi serwisowejŚ   
L.p. Data wykonania Opis wykonanych czynno ci Podpis i pieczęć wykonawcy 

1.  

   

2.  

   

3.  

   

4.  

   

5.  

   

6.  

   

7.  

   

8.  

   

9.  

   

 

 

 



 

50 

10.  

   

11.  

   

12.  

   

13.  

   

14.  

   

15.  

   

16.  

   

17.  

   

18.  

   

19.  

   

20.  
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Deklaracja zgodno ci 
1. Producent: 

METAL-FACH Jacek Kucharewicz 

Ul. Sikorskiego 66 

16-100 Sokółka 

NIP 545-100-10-62 

2. Nazwa wyrobu i przeznaczenie. 

Kocioł stalowy centralnego ogrzewania na paliwo stałe z automatycznym zasypem paliwa. 

 

Typ CLASSIC SEG, CLASSIC SEG PLUS, CLASSIC SEG BIO…………………………………….Nr fabryczny…………………………………………….. rok produkcji 20……………………………………… 

 

Dokumenty odniesienia: 
1. /Ustawa z dnia 19 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodno ci i nadzoru rynku (Źz. U.  poz. 542). 

     Źyrektywa kompatybilno ci elektromagnetyczna -2014/30/UE 

2. /Rozporz dzenie Ministra żospodarki z dnia 21 pa dziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Źz. U. nr 199, poz. 1228) ze zmian  

     opublikowan  w Dz. U. 2011 nr 124 poz. 701. Dyrektywa 2006/42/WE Maszyny. 

Dokumentacja techniczna: 

1. Norma PN-EN 303-5Ś2012 Kotły grzewcze na paliwa stałe z r cznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. 
2. PN źN ISO 12100Ś2012 Bezpieczeństwo maszyn Poj cia podstawowe, ogólne zasady projektowania Cz ć 1Ś Podstawowa terminologia, metodyka. 
3. PN EN 1708-1Ś2010 Spawanie Podstawowe rozwi zania stalowych poł czeń spawanych Cz ć 1Ś źlementy ci nieniowe. 
4. PN EN ISO 9606-1:2014-02 Spawalnictwo Egzaminowanie spawaczy Stale. 
5. PN EN 60335-1Ś2012 źlektryczny sprz t do u ytku domowego i podobnego Bezpieczeństwo u ytkowania Cz ć 1Ś Wymagania ogólne. 
6. PN EN 60335-2-102:2006/A1:2010 - źlektryczny sprz t do u ytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo u ytkowania – Cz ć 2-102Ś Wymagania szczegółowe dotycz ce urz dzeń spalaj cych gaz, olej 

i paliwa stałe, maj cych poł czenia elektryczne. 
7. PN EN 61000-6-2:2008 - Kompatybilno ć elektromagnetyczna (źMC) -- Cz ć 6-2Ś Normy ogólne -- Odporno ć w rodowiskach przemysłowych 
8. PN EN 61000-6-3Ś2008/A1Ś2012 Kompatybilno ć elektromagnetyczna (źMC) -- Cz ć 6-3: Normy ogólne -- Norma emisji w rodowiskachŚ mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym. 

 

 

Wyrób oznaczony jest znakami 02-07-2014.  

 

 

Osoba zatwierdzaj ca dokumentacj Ś               Miejscowo ćŚ Sokółka, Źnia 28.05.2014                Włodzimierz Lewko 

                                                                                                    (imi  i nazwisko oraz podpis) 

 

           Miejscowo ćŚ Sokółka, Źnia 28.05.2014                Jacek Kucharewicz 

                                                                                                    (imi  i nazwisko oraz podpis) 
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Karta gwarancyjna na kotły stalowe, kotły wodne c.o. 
 

O mocyŚ ………………………………………..………. [kW] 
 

TypŚ ………………………………………………………. NumerŚ ……………………….……………………..…………. 
 

 

Data produkcji kotłaŚ ……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………………………………………………………..………. 
 

 

Źata sprzeda y kotłaŚ ……………………………………….……………………………………….……………………………………….………………………………………………………………………………………….…. 
 

 

Imi  i nazwisko kupuj cegoŚ ……………………………………….……………………………………….……………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
 

 

AdresŚ ……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………………………………….. 
 

 

 

 

………………………………………. 
Data zakupu i piecz ć 

 

 

………………………………………. 
Akceptuj  warunki gwarancji 

Podpis klienta 

 
 

Dane osobowe przekazywane w niniejszym formularzu przetwarzane s  przez Jacek Kucharewicz prowadz cy działalno ć gospodarcz  pod firm  Metal Żach Jacek Kucharewicz, 16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 
66, NIP: 545-100-10-62, telefon +48 85 711 94 w celu realizacji postanowień zawartych w warunkach gwarancji - zgodnie z ustaw  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 
r. poz. 1182). U ytkownik ma prawo dost pu do tre ci swoich danych osobowych, do ich poprawiania, wniesienia danie zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania danych 
w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelk  korespondencj  dotycz c  przetwarzania danych osobowych nale y kierować na adresŚ Metal Fach Jacek Kucharewicz, 16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 66. Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne. Zgodnie z ustaw  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolityŚ Źz. U. 2014 r. poz. 1182) informujemy, e dane osobowe podane w niniejszym 
formularzu, b d  obj te ochron  przed dost pem osób nieuprawnionych. 
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Zgłoszenie reklamacyjne kotła 

Źane klientaŚ ………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………….……………… 

                 (imi  i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy) 

 

Nr. dokumentu zakupu: z dniaŚ …………………………………………………………… 

 

Nr. dokumentu uregulowania nale no ciŚ ………………………………………………. 
 

Podpis sprzedawcyŚ ………………………………………………………………………… 

 

Seria i nr. fabryczny wyrobuŚ …………………………………….………………………… 

 

………………………………….………….…………………………………………………... 
 

Źokładna nazwa reklamowanego produktuŚ …………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                   

Okres gwarancji na wad Ś     obejmuje               nie obejmuje 

 

Szczegółowy opis usterkiŚ ………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
Warunki rozpoczęcia procedury naprawy reklamacyjnejŚ 

1. Potwierdzenie przez punkt sprzeda y uregulowania nale no ci za reklamowany produkt stanowi podstaw  do rozpocz cia procedury reklamacyjnej. 
2. Karta gwarancyjna stanowi jedyn  podstaw  bezpłatnego wykonania naprawy. 
3. Zgłaszaj cy reklamacj  zobowi zuje si  do zwrotu kosztów poniesionych przez firm  MźTAL ŻACH Jacek Kucharewicz w przypadku nieuzasadnionego wezwania ekipy serwisowej, b d  nie dopełnienie punktów 

1 lub 2 (ka da rozpocz ta godzina pracy serwisanta 70 zł netto, dojazd 1 zł netto/km w obie strony). 
4. Czytelny podpis zgłaszaj cego potwierdza zapoznanie si  z podstawowymi warunkami procedur reklamacyjnych. 

 

…………………………………………………………………………                               ………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis zgłaszaj cego reklamacj )                                              (podpis przyjmuj cego reklamacj ) 
 

O wiadczam, e zapoznałem si  z warunkami gwarancji na podstawie, których zgłaszam reklamacj  oraz wyra am zgod  na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu reklamacji zgodnie 
z ustaw  z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.833). 

 

………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis zgłaszaj cego reklamacj ) 
 

Producent zobowi zuje si  do wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie do 14-tu dni od daty otrzymania u ytkownika pisemnego zgłoszenia uszkodzenia na druku reklamacyjnym producenta. 
 

 
Dane osobowe przekazywane w niniejszym formularzu przetwarzane s  przez Jacek Kucharewicz prowadz cy działalno ć gospodarcz  pod firm  Metal Żach Jacek Kucharewicz, 16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 66, 

NIP: 545-100-10-62, telefon +48 85 711 94 w celu realizacji postanowień zawartych w warunkach gwarancji - zgodnie z ustaw  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. 

poz. 1182). U ytkownik ma prawo dost pu do tre ci swoich danych osobowych, do ich poprawiania, wniesienia danie zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania danych 

w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelk  korespondencj  dotycz c  przetwarzania danych osobowych nale y kierować na adresŚ Metal Żach Jacek Kucharewicz, 16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 66. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne. Zgodnie z ustaw  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) informujemy, e dane osobowe podane w niniejszym 

formularzu, b d  obj te ochron  przed dost pem osób nieuprawnionych.
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Raport z pierwszego uruchomienia kotła 

(KOPIA DLA WŁA CICIELA) 
 

W celu weryfikacji zakupu i uznania wa no ci gwarancji, nale y w ci gu 30 dni od daty pierwszego 
uruchomienia wysłać raport. Czynno ć te mo na wykonać poprzezŚ 

1. E-mail - w którym zostanie zamieszczony skan lub zdj cie raportu. 
2. List - w którym wysłana zostanie kopia raportu dla firmy MźTAL-FACH Jacek 

Kucharewicz, adres przedsi biorstwa znajduje si  na końcu Źokumentu Techniczno - 
Ruchowego. 
 

Kotłownia Spełnia Nie spełnia Komentarz 

Zachowane s  warunki zawarte w ŹTR 
w rozdziale: 

„16.Wymagania dotycz ce kotłowni oraz 
monta u kotła”.  

   

Zachowane s  warunki zawarte w ŹTR 
w rozdziale: 

„22.Podł czenie kotła do komina”. 

   

Układ centralnego ogrzewania. Spełnia Nie spełnia Komentarz 

Zachowane s  warunki zawarte w ŹTR 
w rozdziale:  
„18. Podł czenie kotła z instalacj  
grzewcz ”. 

   

Zachowane s  warunki zawarte  
w DTR w rozdziale: 

„20.Wymagania dotycz ce naczynia 
wzbiorczego”. 

   

Nie istnieje inne ródło ogrzewania. 
Je eli istnieje czy  
i jak wpływa na prac  kotła? 

   

Ochrona układu przed zamarzni ciem. 
 

 

   

Podłączenie elementów z instalacją 
elektryczną 

Spełnia Nie spełnia Komentarz 

Zachowane s  warunki zawarte w ŹTR 
w rozdziale: 

„20.Podł czenie kotła z instalacja 
elektryczn ”.  

   

Test osprzętu Spełnia Nie spełnia Komentarz 

Czujniki umiejscowione s  we wła ciwym 
miejscu. 

 

   

Odczyty czujników s  zgodne  
z rzeczywistym stanem. 

   

Wła ciwy jest kierunek obrotów 
wentylatora. 

   

Otwarcie klapki wentylatora przy u yciu 
siły nadmuchu. 

   

Wła ciwy jest kierunek obrotu limaka 

. 

   

Rozruch kotła Spełnia Nie spełnia Komentarz 

Zachowana jest szczelno ć podł czenia 
hydraulicznego kotła do instalacji. 

   

Test systemu STRA AK (je eli jest 
zainstalowany). 

   

Sprawdzenie podł czenia podajnika  
paliwa z kotłem. 

   

Zasypanie zbiornika paliwa opałem. 
 

   

Sprawdzenie podawanie w gla przez 
podajnik. 

   

Rozpalenie kotła zgodnie  
z rozdziałem „23.Uruchomienie kotła” 

   

Wst pna regulacja ustawień parametrów 
pracy kotła. 

   

Ostateczna regulacja ustawień 
parametrów pracy kotła. 

   

 

Dane osobowe przekazywane w niniejszym formularzu przetwarzane s  przez Jacek Kucharewicz 
prowadz cy działalno ć gospodarcz  pod firm  Metal Żach Jacek Kucharewicz, 16-100 Sokółka, 
ul. Sikorskiego 66, NIP: 545-100-10-62, telefon +48 85 711 94 w celu realizacji postanowień zawartych 
w warunkach gwarancji - zgodnie z ustaw  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolityŚ Źz. U. 2014 r. poz. 1182). U ytkownik ma prawo dost pu do tre ci swoich danych 
osobowych, do ich poprawiania, wniesienia danie zaprzestania przetwarzania danych oraz 
wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelk  
korespondencj  dotycz c  przetwarzania danych osobowych nale y kierować na adresŚ Metal Żach 
Jacek Kucharewicz, 16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 66. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
Zgodnie z ustaw  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 
2014 r. poz. 1182) informujemy, e dane osobowe podane w niniejszym formularzu, b d  obj te 
ochron  przed dost pem osób nieuprawnionych. 
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VI. Ustawione parametry pracy kotła (rozdział „13. Sugerowane nastawy mocy kotła”) 
KociołŚ 
 

 Tryb pracy kotłaŚ        Temp. docelowa:                     Histereza kotłaŚ   
  

Hasło systemoweŚ 

 

Palnik: 

 

 Paliwo:                                       Podtrz. post:                               Podtrz. praca:                          Wybieg dmuch.:                       Antyblokada:                                   Moc tryb testowy: 

 

 Podawanie 100%Ś                     Wst pne podanieŚ                     ZapalanieŚ                                Źmuch.+Zapala.Ś                      Próba ogniaŚ                                   Moc startowaŚ                          
  

Dopalanie: 

Nawiew: 

  

 Dmuch 100%:                  Dmuch 80%:                     Dmuch 60%:                             Dmuch 40%:                        Dmuch 20%:                                   Moc rozp.: 

 

                                                                                                                                                                                                                                         Moc podtrzym.: 

VII. Potwierdzenie przeszkolenia 
u ytkownika w zakresie TAK NIE Komentarz 

 Data uruchomienia 

 

……………………….. 

Nazwa kotła 

 

……………………….. 

Moc kotła (kW) 
 

……………………….. 

Nr fabryczny 

 

……………………….. 
Instrukta  bezpiecznej obsługi kotła dla 
u ytkownika zawarty został w rozdziale 

„25. U ytkuj c kocioł nale y pami tać”  

    

 

……………………………………………………. 
(IMI  I NAZWISKO SźRWISANTA) 

 

 

 

……………………………………………………. 
(ADRES) 

 

 

 

……………………………………………………. 
(PIźCZ Ć ŻIRMOWA) 

 

 

……………………………………………………. 
(IMI  I NAZWISKO WŁA CICIźLA KOTŁA) 

 

 

 

……………………………………………………. 
(ADRES) 

 

 

 

……………………………………………………. 
NUMER KONTAKTOWY 

Instrukta u obsługi regulatora kotła 

i regulacji procesu spalania  

 

   

Ustawienia obrotów wentylatora  

 

 

   

Konserwacji kotła rozdział 
„26. Czyszczenie i konserwacja kotła” 

   

Wymaganej jako ci paliwa rozdział 
„15. Paliwo”  

 

    

 

 

 

……………………………………………………. 
(PODPIS) 

 

 

 

 

……………………………………………………. 
(PODPIS) 

Post powanie w przypadkach 
awaryjnych rozdział 
„29. Przykłady awarii urz dzenia”  
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Raport z pierwszego uruchomienia kotła 

(KOPIA DLA FIRMY METAL-FACH JACEK KUCHAREWICZ) 
 

W celu weryfikacji zakupu i uznania wa no ci gwarancji, nale y w ci gu 30 dni od daty pierwszego 
uruchomienia wysłać raport. Czynno ć te mo na wykonać poprzezŚ 

1. E-mail - w którym zostanie zamieszczony skan lub zdj cie raportu. 
2. List - w którym wysłana zostanie kopia raportu dla firmy MźTAL-FACH Jacek 

Kucharewicz, adres przedsi biorstwa znajduje si  na końcu Źokumentu Techniczno - 
Ruchowego. 
 

Kotłownia Spełnia Nie spełnia Komentarz 

Zachowane s  warunki zawarte w ŹTR 
w rozdziale: 

„16.Wymagania dotycz ce kotłowni oraz 
monta u kotła”.  

   

Zachowane s  warunki zawarte w ŹTR 
w rozdziale: 

„22.Podł czenie kotła do komina”. 

   

Układ centralnego ogrzewania. Spełnia Nie spełnia Komentarz 

Zachowane s  warunki zawarte w ŹTR 
w rozdziale:  
„18. Podł czenie kotła z instalacj  
grzewcz ”. 

   

Zachowane s  warunki zawarte  
w DTR w rozdziale: 

„20.Wymagania dotycz ce naczynia 
wzbiorczego”. 

   

Nie istnieje inne ródło ogrzewania. 
Je eli istnieje czy  
i jak wpływa na prac  kotła? 

   

Ochrona układu przed zamarzni ciem.    

Podłączenie elementów z instalacją 
elektryczną 

Spełnia Nie spełnia Komentarz 

Zachowane s  warunki zawarte w ŹTR 
w rozdziale: 

„21.Podł czenie kotła z instalacja 
elektryczn ”.  

   

Test osprzętu Spełnia Nie spełnia Komentarz 

Czujniki umiejscowione s  we wła ciwym 
miejscu. 

 

   

Odczyty czujników s  zgodne  
z rzeczywistym stanem. 

   

Wła ciwy jest kierunek obrotów 
wentylatora. 

   

Otwarcie klapki wentylatora przy u yciu 
siły nadmuchu. 

   

Wła ciwy jest kierunek obrotu limaka. 
 

   

Rozruch kotła Spełnia Nie spełnia Komentarz 

Zachowana jest szczelno ć podł czenia 
hydraulicznego kotła do instalacji. 

   

Test systemu STRA AK (je eli jest 
zainstalowany). 

   

Sprawdzenie podł czenia podajnika  
paliwa z kotłem. 

   

Zasypanie zbiornika paliwa opałem. 
 

   

Sprawdzenie podawanie w gla przez 
podajnik. 

   

Rozpalenie kotła zgodnie  
z rozdziałem „23.Uruchomienie kotła” 

   

Wst pna regulacja ustawień parametrów 
pracy kotła. 

   

Ostateczna regulacja ustawień 
parametrów pracy kotła. 

   

 

Dane osobowe przekazywane w niniejszym formularzu przetwarzane s  przez Jacek Kucharewicz 
prowadz cy działalno ć gospodarcz  pod firm  Metal Żach Jacek Kucharewicz, 16-100 Sokółka, 
ul. Sikorskiego 66, NIP: 545-100-10-62, telefon +48 85 711 94 w celu realizacji postanowień zawartych 
w warunkach gwarancji - zgodnie z ustaw  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolityŚ Źz. U. 2014 r. poz. 1182). U ytkownik ma prawo dost pu do tre ci swoich danych 
osobowych, do ich poprawiania, wniesienia danie zaprzestania przetwarzania danych oraz 
wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelk  
korespondencj  dotycz c  przetwarzania danych osobowych nale y kierować na adresŚ Metal Żach 
Jacek Kucharewicz, 16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 66. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
Zgodnie z ustaw  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 
2014 r. poz. 1182) informujemy, e dane osobowe podane w niniejszym formularzu, b d  obj te 
ochron  przed dost pem osób nieuprawnionych. 
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VI. Ustawione parametry pracy kotła (rozdział „13. Sugerowane nastawy mocy kotła”) 
KociołŚ 
 

 Tryb pracy kotłaŚ        Temp. docelowa:                     Histereza kotłaŚ   
  

Hasło systemoweŚ 

 

Palnik: 

 

 Paliwo:                                       Podtrz. post:                               Podtrz. praca:                          Wybieg dmuch.:                       Antyblokada:                                   Moc tryb testowy: 

 

 Podawanie 100%Ś                     Wst pne podanieŚ                     ZapalanieŚ                                Źmuch.+Zapala.Ś                      Próba ogniaŚ                                   Moc startowa:                          

  

Dopalanie: 

Nawiew: 

  

 Dmuch 100%:                  Dmuch 80%:                     Dmuch 60%:                             Dmuch 40%:                        Dmuch 20%:                                   Moc rozp.: 

 

                                                                                                                                                                                                                                         Moc podtrzym.: 

VII. Potwierdzenie przeszkolenia 
u ytkownika w zakresie TAK NIE Komentarz 

 Data uruchomienia 

 

……………………….. 

Nazwa kotła 

 

……………………….. 

Moc kotła (kW) 
 

……………………….. 

Nr fabryczny 

 

……………………….. 
Instrukta  bezpiecznej obsługi kotła dla 
u ytkownika zawarty został w rozdziale 

„25. U ytkuj c kocioł nale y pami tać”  

    

 

……………………………………………………. 
(IMI  I NAZWISKO SźRWISANTA) 

 

 

 

……………………………………………………. 
(ADRES) 

 

 

 

……………………………………………………. 
(PIźCZ Ć ŻIRMOWA) 

 

 

……………………………………………………. 
(IMI  I NAZWISKO WŁA CICIźLA KOTŁA) 

 

 

 

……………………………………………………. 
(ADRES) 

 

 

 

……………………………………………………. 
NUMER KONTAKTOWY 

Instrukta u obsługi regulatora kotła 

i regulacji procesu spalania  

 

   

Ustawienia obrotów wentylatora  

 

 

   

Konserwacji kotła rozdział 
„26. Czyszczenie i konserwacja kotła” 

   

Wymaganej jako ci paliwa rozdział 
„15 Paliwo”  

 

    

 

 

 

……………………………………………………. 
(PODPIS) 

 

 

 

 

……………………………………………………. 
(PODPIS) 

Post powanie w przypadkach 
awaryjnych rozdział 
„29. Przykłady awarii urz dzenia”  

   

 
 




