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Szanowny użytkowniku! 
Dziękujemy za zaufanie do kotła ekologicznego EKO-ENERGY z automatycznym 
podawaniem paliwa. Przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji prosimy o 
dokładne zapoznanie się z niniejszą dokumentacją.  
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE 
 
 

MAR-SPAW Sp. z o.o.  
Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza 

Zakład produkcyjny: 
Tryńcza 409, 37-204 Tryńcza 

 
 

DEKLARUJE 
z pełną odpowiedzialnością, że produkt: 

Kocioł grzewczy z automatycznym zasypem paliwa 
EKO-ENERGY PELLET 

o mocy nominalnej 14-35kW 
są zgodne z wymogami dyrektywy 97/23/EC – urządzenia ciśnieniowe 

 
Potwierdzaniem tego jest znak  

 

 
 

Umieszczony na urządzeniu 
Kategoria urządzenia: I 

Zastosowano procedurę oceny zgodności – Moduł A. 
 

Kotły wyprodukowano w oparciu o dokumentację wytwórcy. 
 
 

Tryńcza, dnia 14 sierpnia 2017 r. 
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1. Wstęp 

Poniższa dokumentacja techniczno ruchowa w skrócie DTR zawiera dane 
dotyczące budowy, działania, instalacji oraz obsługi kotłów wodnych EKO-ENERGY 
PELLET. 

Nieprzestrzeganie przez osobę instalującą kocioł oraz przez użytkownika 
kotła przepisów i wskazówek zawartych w niniejszej dokumentacji zwalnia 
producenta kotłów od wszelkich zobowiązań i gwarancji. 

2. Informacje ogólne 

Przed przystąpieniem do instalowania kotła należy dokładnie zapoznać się z 
załączonymi instrukcjami kotła, podajnika i sterownika oraz sprawdzić czy kocioł 
wyposażony jest kompletnie i nie uległ  szkodzeniu podczas transportu. 

Instrukcja obsługi stanowi integralną i istotną część produktu i będzie musiała 
zostać przekazana użytkownikowi również w przypadku przekazania własności. 
Należy się z nią uważnie zapoznać i zachować ją na przyszłość, ponieważ wszystkie 
uwagi w niej zawarte dostarczają ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa 
podczas montażu, eksploatacji i konserwacji. 

Montaż kotła musi zostać przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi normami 
kraju przeznaczenia, według wskazówek producenta i przez wykwalifikowany 
personel. Niewłaściwy montaż urządzenia może być powodem obrażeń u osób i 
zwierząt oraz szkód na rzeczach, za które producent nie jest odpowiedzialny. 

Kocioł grzewczy może być wykorzystany wyłącznie do celu, dla którego został 
jednoznacznie przewidziany. Jakiekolwiek inne użycie należy uważać za niewłaściwe 
i w konsekwencji niebezpieczne. 

W przypadku błędów podczas montażu, eksploatacji lub prac konserwacyjnych, 
spowodowanych nieprzestrzeganiem obowiązującego prawodawstwa, przepisów lub 
instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji (lub innych, dostarczonych przez 
producenta), producent uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności kontraktowej lub 
pozakontraktowej za powstałe szkody i gwarancja dotyczącą urządzenia traci 
ważność. 

Wszystkie ważniejsze informacje zawarte w instrukcji obsługi wyróżnione są 
znakami mającymi na celu zwrócenie uwagi użytkownika na zagrożenia, które mogą 
wystąpić podczas pracy kotła. Poniżej objaśnione są stosowane w tekście symbole: 

 

 

Niebezpieczeństwo! 
Bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia! 

 

Niebezpieczeństwo oparzenia! 
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Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! 

 

Uwaga! 
Możliwe zagrożenia dla urządzenia lub otoczenia! 

 

Wskazówka! 
Pożyteczne wskazówki i informacje! 

 

Dobór jednostek grzewczych do ogrzewania obiektów wielobudynkowych, 
przeprowadza się na podstawie bilansu cieplnego budynków, ze szczególnym 
uwzględnieniem strat wynikających z przesyłu ciepła do obiektów. 

W tabeli nr 1 zawarto dane techniczne umożliwiające przybliżony dobór kotła. Moc 
kotła należy dobrać z zapasem około 10% w stosunku do faktycznego 
zapotrzebowania, wynikającego z bilansu cieplnego budynku.  

Automatyczne kotły grzewcze EKO-ENERGY PELLET z podajnikiem paliwa 
spełniają wymagania dotyczące emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz wymaganej 
sprawności i zaliczane są do tzw. ekologicznych źródeł ciepła. Kocioł EKO-ENERGY 
PELLET został przebadany przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i 
uzyskał certyfikat potwierdzający spełnienie rygorystycznych wymogów 5 klasy wg 
najnowszej europejskiej normy PN-EN 303-5:2012. 

Zasadnicze cechy kotłów: 
✓ wysoka sprawność i niska emisja pyłów, 
✓ modulowana moc cieplna w szerokim zakresie, 
✓ automatyzacja procesu spalania tj. automatycznie rozpalanie, utrzymywanie 

stałej mocy cieplnej oraz wygaszanie, 
✓ łatwa obsługa i czyszczenie kotła, 
✓ długa żywotność wymiennika kotła wykonanego z blachy kotłowej P265GH, 
✓ wysoka jakość wykonania, 
✓ ekologia potwierdzona certyfikatami, 
✓ duży zasobnik paliwa 
✓ zgłoszony do Urzędu Patentowego innowacyjny turbulizator spalin. 

2.1. Zastosowanie kotła 

Kotły grzewcze EKO-ENERGY PELLET przeznaczone są do podgrzewania wody 
w układzie centralnego ogrzewania do temperatury na wyjściu z kotła nie 
przekraczającej 85°C oraz ciśnieniu roboczym zależnym od systemu zabezpieczeń 
kotła i instalacji grzewczej. 

Kotły typu EKO-ENERGY PELLET przeznaczone są do instalacji w otwartym 
systemie grzewczym, gdzie nadciśnienie nad lustrem cieczy w układzie może wynosić 
nie więcej niż 1,5 bar. W tym przypadku kocioł musi być zamontowany i zabezpieczony 
w układzie otwartym według normy  PN B-02413:1991. 
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Wskazówka! 
Kotły EKO-ENERGY PELLET są dopuszczone do pracy jako źródła 
ciepła w układach grzewczych, w których temperatura wody nie 
przekracza 90°C. Kotły zamontowane w układzie otwartym muszą być 
zabezpieczone według PN-B-02413:1991 - Ogrzewnictwo i 
ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
otwartego. Wymagania. 

 
Kotły EKO-ENERGY PELLET stosowane są w instalacjach centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody, zarówno grawitacyjnych jak i pompowych. Przeznaczone 
są do ogrzewania obiektów mieszkalnych jednorodzinnych oraz mniejszych obiektów 
użyteczności publicznej. 
 

 

Wskazówka! 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012, Dz. 
U. 0/2012, poz. 1468, kotły instalowane w systemie otwartym, zgodnie 
z zaleceniami niniejszej instrukcji obsługi, nie podlegają odbiorowi 
przez Urząd Dozoru Technicznego. Natomiast kotły zainstalowane w 
instalacjach systemu zamkniętego podlegają odbiorowi przez UDT. 

 
Rolę kontroli przebiegu procesu spalania w kotłach EKO-ENERGY PELLET przejmuje 

regulator elektroniczny (sterownik), dzięki czemu nie wymagają one stałej obsługi oraz 
bezpośredniej obserwacji. Jednakże, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymagany jest 
nadzór nad kotłem, w szczególności w sytuacji braku prądu elektrycznego – efektem 
zatrzymania pomp obiegowych może być brak odbioru ciepła, co w konsekwencji może 
doprowadzić do gwałtownego wzrostu temperatury w kotle. Z tego powodu należy wykonać 

obejście grawitacyjne, najlepiej na zaworze różnicowym, który w przypadku braku prądu 
automatycznie odprowadzi nadmiar ciepłej wody z kotła.  

2.2. Paliwo 

Bezproblemowa eksploatacja kotła zależy od zastosowania odpowiedniego paliwa. 
Paliwo dla kotłów centralnego ogrzewania typu EKO-ENERGY PELLET/EKO-
ENERGY PELLET+Z to granulat z trocin pellet - wykonany zgodnie z PN-EN 14961 - 
2: 2011 klasa A1 o następujących parametrach: 

✓ średnica granulatu: Ø 6-8 mm 
✓ długość granulatu: 3,15-40 mm 
✓ wartość opałowa: 16,5-19,0 MJ/kg 
✓ zawartość siarki : maks. 0,03 % 
✓ wilgotność: maks. 10 % 
✓ zapopielenie: maks. 0,7 % 
✓ gęstość nasypowa: >600 kg/m³ 
Przy wyborze paliwa należy zwrócić szczególną uwagę na paliwo pochodzące z 

niepewnych źródeł, na ewentualną zawartość w paliwie zanieczyszczeń 
mechanicznych w postaci kamieni lub innych wtrąceń niepalnych pogarszających 
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jakość spalania oraz awaryjność podajnika. Właściwy dobór typu i gatunku paliwa 
zapewnia:  

✓ bezawaryjną pracę kotła, 
✓ oszczędność paliwa w porównaniu z gorszymi gatunkami, 
✓ ograniczenie emisji szkodliwych związków chemicznych. 

 

 

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów z tworzyw sztucznych do 
rozpalania i palenia na ruszcie paleniska nadmuchowego! 

Zasobnik opału powinien być zasypywany paliwem wolnym od wody, 
nie zawierającym nadmiernych ilości drobnych frakcji lub ciał obcych. 
Zasobnik opału powinien być zawsze szczelnie zamknięty. 

Nie należy dopuszczać do zupełnego opróżnienia zbiornika paliwa. 
Minimalny poziom zapełnienia zasobnika opału wynosi 20% jego 
objętości. 

 
 Kotły EKO-ENERGY PELLET nie posiadają dodatkowego rusztu awaryjnego 
umożliwiającego palenie tradycyjne. Proces spalania może odbywać się tylko i 
wyłącznie na ruszcie palnika pelletowego. 
 
 

 

Wskazówka! 
MAR-SPAW Sp. z o.o. producent kotłów EKO-ENERGY PELLET nie 
ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub nieprawidłowe spalanie 
powstałe wskutek użytkowania niewłaściwego paliwa. 

 
3. Opis techniczny kotła 

3.1. Budowa kotła 

Konstrukcja i wykonywanie kotłów EKO-ENERGY PELLET są zgodne z normą PN-
EN 303-5 oraz wymogami zasadniczymi w zakresie bezpieczeństwa określonych w 
stosowanych rozporządzeniach (dyrektywach UE). 

a) Korpus kotła 

Kotły grzewcze EKO-ENERGY PELLET to niskotemperaturowe kotły C.O. z 
automatycznym zespołem podającym paliwo oraz palnikiem pelletowym. Korpus 
wodny w kształcie prostopadłościanu wykonany jest jako konstrukcja spawana z blach 
stalowych (stal kotłowa P265GH) o grubości 6mm (dla elementów posiadających 
kontakt ze spalinami) oraz o grubości 4 mm (dla pozostałych elementów). Proces 
spawania jest realizowany przez wykwalifikowanych spawaczy posiadających 
aktualne uprawnienia spawalnicze.  

b) Izolacja korpusu 
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Przestrzeń między korpusem kotła, a jego obudową wypełniona jest materiałem 
izolacyjnym o grubości 30mm w postaci wełny mineralnej. Dodatkowo kocioł posiada 
izolację ograniczającą starty ciepła przez promieniowanie w postaci niskoemisyjnej 
folii. Obudowa kotła wykonana jest z blach stalowych malowanych proszkowo i 
hydrodynamicznie. 

c) Drzwiczki 

Kocioł wyposażony jest drzwiczki, w których jest zainstalowany palnik pelletowy. 
Drzwiczki te służą również do wyjmowania tacy z popiołem. Wykonane są one z blachy 
kotłowej o grubości 4mm. Wszystkie drzwiczki mające bezpośredni kontakt ze 
spalinami wyposażone są w płyty izolacyjne wysokotemperaturowe zabezpieczające 
je przed nadmiernym nagrzewaniem. Umieszczenie i rozmiar drzwiczek umożliwia 
łatwy dostęp do palnika oraz okresowego czyszczenia komory spalania.  

d) Wyczystki  

Kocioł posiada dwie wyczystki umożliwiające okresową inspekcję oraz 
czyszczenie kanałów spalinowych kotła. Pierwsza wyczystka znajduję się u góry kotła. 
Dostęp do niej  uzyskujemy poprzez podniesienie za rączkę atrapy z blachy a 
następnie odkręcenie czterech śrub i podniesienie klapy izolacyjnej wyczystki. Po 
otwarciu górnej wyczystki uzyskamy dostęp do rurowego wymiennika ciepła do 
którego rur są włożone turbulizator/turbulatory spalin (rysunek 1). 

 

 



 

10 | S t r o n a  
MAR-SPAW Sp. z o. o. | Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza | tel. +48 16 642 23 24 | biuro@mar-spaw.eu | www.mar-spaw.eu  

NIP 7941745196 | REGON 180233807 | KRS 0000281232 | Kapitał zakładowy 663 400,00 zł 

 

Rys. 1. Wyczystka górna. Aby dostać się do kanałów spalinowych należy podnieść atrapę 
z blachy i odkręcić cztery śruby a następnie za stalowy uchwyt podnieść klapę izolacyjną 

wyczystki 

 Druga wyczystka znajduję się we wnętrzu kotła (rysunek 2), umożliwia dostęp 
do komory rozprężnej gdzie opada pył ze spalin. Aby dostać się do kanałów 
spalinowych należy odkręcić cztery śruby a następnie wyjąć klapę od strony komory 
spalania. 

 
 
 
 

 

Rys. 2. Wyczystka dolna. Aby dostać się do kanałów spalinowych należy odkręcić cztery 
śruby a następnie wyjąć klapę  

e) Zespół podający paliwo 

Zespół podający paliwo napędzany jest silnikiem z motoreduktorem. Za podawanie 
paliwa służy rura stalowa wkładana do zasobnika z której przy użyciu ślimaka oraz 
motoreduktora transportowane jest paliwo. Paliwo to następnie poprzez rurę z 
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tworzywa sztucznego osypuje się do palnika pelletowego. Tam przy użyciu kolejnego 
motoreduktora oraz ślimaka paliwo to jest transportowane na ruszt paleniska. 

f) Palnik 

Palnik pelletu umożliwia ekologiczny proces spalania pelletu drzewnego. Palnik 
został zabudowany w drzwiczkach. Sterownik palnika steruje procesem spalania i 
umożliwia automatyczne podawanie paliwa, rozpalanie, utrzymywanie zadanej 
temperatury a następnie wygaszanie. Więcej informacji na temat zastosowanego 
palnika można znaleźć w instrukcji obsługi/DTR palnika.  

g) Zasobnik paliwa  

Zasobnik wykonany jest z blach stalowych o grubości 1mm i malowany jest 
proszkowo lub hydrodynamicznie (rysunek 3). Wyposażony jest w zamykaną pokrywę 
umożliwiającą uzupełnienie pelletu, zsyp w który jest włożona rura zespołu podającego 
paliwo. Pojemność załadowcza podana jest w tabeli nr 1. Zasobnik paliwa powinien 
być zawsze zamknięty. Zasobnik ma możliwość montażu rury podajnika zarówno z 
lewej jak i prawej strony. Zmiana odbywa się poprzez odkręcenie czterech śrub M4 i 
obrócenie zsypu o odpowiedni kąt. 

 

 
 
 

Rys. 3. Zasobnika paliwa wraz ze zsypem. Od góry jest klapa zasypowa, natomiast od 
frontu zsyp 

 

Niedopuszczalne jest uzupełnianie pelletu do zasobnika podczas pracy 
kotła i zespołu podającego paliwo. Grozi trwałym uszkodzeniem lub 
uszczerbkiem na zdrowiu! 
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Zsyp z czasem zapełnia się trocinami i należy go okresowo czyścić. W tym celu 
należy opróżnić zasobnik z pelletu, wyjąć podajnik paliwa i odkręcić cztery śruby 
mocujące zsyp z korpusem zasobnika, a następnie opróżnić go z trocin. 

h) Sterownik kotła 

Mikroprocesorowy sterownik wbudowany w górną część obudowy kotła umożliwia 
zaprogramowanie pracy kotła i podajnika tak, aby na palnik podawana była optymalna 
dawka paliwa potrzebna do utrzymania zadanej przez użytkownika temperatury. 
Szczegółowe informacje na temat działania i obsługi sterownika znajdują się w osobnej 
instrukcji sterownika załączonej do kotła. 

i) Czopuch 

Kocioł posiada czopuch przyspawany do korpusu kotła i skierowany do tyłu kotła 
(rysunek 4). Czopuch wyposażony jest w przepustnicę spalin, umożliwiającą regulację 
ich przepływu, np. w przypadku zbyt wysokiego ciągu kominowego umożliwia jego 
przydławienie. Skierowanie rączki poprzecznie do osi rury czopucha zamyka 
przepustnicę (Z – zamknięcie), skierowanie rączki wzdłuż rury czopucha otwiera 
przepustnicę (O – otwarte) 

 

Rys. 4. Czopuch z przepustnicą spalin. a) skierowanie rączki wzdłuż rury czopucha 
otwiera przepustnicę (O – otwarte) b) skierowanie rączki poprzecznie do osi rury 

czopucha zamyka przepustnicę (Z – zamknięcie) 

 
 
 
 
 
 

3.2. Przekrój kotła  

Kocioł wodny EKO-ENERGY PELLET wyposażony jest w palnik pelletowy 
zamontowany do drzwiczek frontowych kotła. Palnik przymocowany za pomocą dwóch 
śrub i zainstalowany jest na twardym materiale izolacyjnym ograniczającym 
przewodzenie ciepła z drzwiczek do palnika.  

a) b) 
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Rys. 5. Przekrój kotła EKO-ENERGY PELLET 

Rusz palnika pelletowego znajduje się w komorze spalania, która wyłożona jest 
wysokogatunkowym materiałem ceramicznym. Z komory spalania spaliny trafiają do 
pionowego rurowego wymiennika ciepła z turbulizatorami spalin. Następnie spaliny 
trafiają do specjalnie zaprojektowanej komory rozprężnej, która powoduje wytrącenie 
cząstek stałych (pyłu) ze spalin. Spaliny zmieniają kierunek o 180° i wracają do 
rurowego wymiennika ciepła a następnie ochłodzone spaliny trafiają do czopucha. 
Wyczystki, drzwiczki oraz spód kotła są zaizolowane izolacją wysokotemperaturową. 
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3.3. Dane techniczne 

Tabela 1. Podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne kotłów EKO-ENERGY PELLET 
Parametr Jedn. EKO-ENERGY PELLET 

Typ kotła - 14 17 22 28 35 

Moc nominalna kW 14 17 22 28 35 

Moc minimalna kW 4 5 6 8 10 

Zakres mocy kW 4-14 5-17 6-22 8-28 10-35 

Klasa wg PN-EN 303-5:2012       

Powierzchnia grzewcza m2 2,0 2,2 2,7 3,3 3,5 

Straty ciepła do otoczenia dla mocy max. kW 0,42 0,51 0,66 0,84 1,05 

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń1 m2 
do 
140 

do 
170 

do 
220 

do 
280 

do 
350 

Paliwo podstawowe granulat z trocin – pellet drzewny Φ 6-8mm 

Klasa paliwa 
paliwo biogeniczne C1, PN-EN 14961-2: 2011 

klasa A1 

Pojemność zbiornika paliwa  dm3 160 160 200 200 200 

Pojemność zbiornika paliwa 2 kg 96 96 120 120 120 

Zużycie paliwa dla mocy nominalnej 3 kg/h 3,3 4,0 5,2 6,6 8,3 

Stałopalność dla mocy nominalnej 3 h 29 24 23 18 15 

Nominalna sprawność cieplna % 90% 

Dopuszczalne ciśnienie robocze bar układ zamknięty/otwarty  1,5 

Wymagany ciąg spalin Pa 22 23 25 28 31 

Temperatura spalin 

dla mocy 
nominalnej 

°C 80-130 

dla mocy 
minimalnej 

°C 70-100 

Strumień masy spalin 

dla mocy 
nominalnej 

g/s 6,5 11,4 14,8 18,9 23,6 

dla mocy 
minimalnej 

g/s 3,6 3,6 4,5 5,7 7,1 

Temperatura wody na zasilaniu min./max. °C 60/85 

Temperatura wody na powrocie min. °C 55 

Masa kotła z zasobnikiem (bez wody)4 kg 330 330 407 430 430 

Pojemność wodna kotła dm3 90 90 100 87 90 

Opory przepływu wody 
przez kocioł dla mocy 
znamionowej 

ΔT=10K mbar 10 10 7 7 7 

ΔT=20K mbar 15 15 13 13 13 

Wymiary komina 
cmxcm 14x14 14x14 15x15 18x18 18x18 

Φ mm 160 160 170 200 200 

Minimalna wysokość komina m 7 7 7,5 8 9 

Zasilanie V/Hz 230V/50Hz 

Średni pobór mocy W około 60W 

Średnica króćca zasilania i powrotu - 1½” 

Średnica króćca spustowego - ¾” 

Średnica czopucha mm 159 159 159 159 159 
1 Maksymalna powierzchnia ogrzewana została oszacowana dla jednostkowego 
zapotrzebowania na ciepło q = 100W/m2 

2 Dla gęstości nasypowej pelletu 0,6kg/dm3 

3 Zużycie paliwa dla pelletu o wartości opałowej 17MJ/kg 
4 Masa kotła uzależniona jest od wyposażenia 
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Rys. 6. Podstawowe elementy kotła. 1 – korpus stalowy z izolacją termiczną, 2- zasobnik 
paliwa, 3 – klapa zasobnika paliwa, 4- drzwiczki z dostępem do komory spalania, 5 – palnik 
pelletowy, 6 – rura łącząca podajnik paliwa z palnikiem, 7 – zespół podajnika z 
motoreduktorem, 8 – krócieć zasilający, 9 – zabezpieczenie STB, 10 – sterownik, 11 – 
odkręcany zsyp zasobnika, 12 – stopki regulacyjne, 13 – czopuch z przepustnicą spalin, 14 
– wyczystka tylna (pod klapą obudowy), 15 – krócieć spustowy, 16 – skrzynka elektryczna, 
17 – króciec powrotny, 18 – okno z pleksi umożliwiające ocenę poziomu pelletu  
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Rys. 7. Podstawowe wymiary kotłów.  

 
Tabela 2. Podstawowe wymiary kotłów w mm 

Kocioł A B C D E F G H I J Φ 

14 1080 546 110 600 1195 860 1297 720 814 310 159 

17 1080 546 110 600 1195 860 1297 720 814 310 159 

22 1100 600 100 600 1260 1080 1190 285 670 350 159 

28 1100 600 100 600 1260 1080 1190 285 670 350 159 

35 1100 600 100 600 1260 1080 1190 285 670 350 159 

 

Wymiary: A, E, F, H mogą ulec zmianie w zależności od regulacji stopek oraz 
wzajemnego ustawienia kotła i zasobnika 
 

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych oraz 
dokumentacji kotła związanych z jego stałą modernizacją i udoskonalaniem. 

3.4. Zasada działania 

Kocioł EKO-ENERGY PELLET składa się z następujących głównych zespołów: 
✓ Palnik pelletowy wraz ze sterownikiem, 
✓ Zasobnik paliwa wraz z podajnikiem 
✓ Korpusu kotła służącego do odebrania ciepła ze spalin i przekazania do 

nośnika ciepła jakim jest woda kotłowa. 
Paliwo do palnika transportowane jest z zasobnika przez podajnik, którym steruje 

sterownik kotła. Z zasobnika pellet najpierw wybierany jest rurą stalową przy 
wykorzystaniu ślimaka oraz motoreduktora. Potem paliwo zsypuje się rurą do palnika, 
skąd drugim ślimakiem jest transportowane na ruszt paleniska. Palnik samoczynnie 
dozuje ilość paliwa oraz powietrza niezbędnego do ekologicznego procesu spalania. 
Palnik automatycznie rozpala się, utrzymuje zadaną temperaturę wody oraz wygasza 
się. 
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Podajnik podając nowe paliwo na palnik powoduje samoczynny spadek paliwa 
wypalonego w postaci popiołu do tacy popielnika, w którym dla wygody użytkowania 
umiejscowiona jest wyciągana szuflada. Sprawne palenisko kotła wraz z dobrze 
dobranymi parametrami sterownika pozwala na spalanie takiej ilości paliwa, jaka jest 
niezbędna do utrzymania zadanej przez użytkownika temperatury. Sterownik dokonuje 
ciągłych pomiarów i na ich podstawie odpowiednio steruje pracą podajnika i 
wentylatora. Zaletą pracy kotła jest prosta obsługa polegająca na okresowym 
uzupełnianiu paliwa w zasobniku i usunięciu popiołu z szuflady.  

Gorące spaliny wydobywające się z palnika trafiają do komory spalania, której 
ścianki wyłożone są wysokogatunkową ceramiką umożliwiającą wysokoefektywny i 
ekologiczny proces spalania. Następnie spaliny trafiają do rurowego wymiennika 
ciepła z turbulizatorami spalin. Turbulizacja spalin zwiększa współczynniki 
przejmowania ciepła a tym samym powodują obniżenie temperatury wylotowej spalin 
z czopucha. Następnie spaliny trafiają do komory rozprężnej gdzie następuje proces 
pasywnego odpylania spalin. Po oczyszczeniu spaliny przechodzą przez kolejne rury 
wymiennika ciepła i wlatują do czopucha.   

Po rozpaleniu kocioł nie wymaga stałej obsługi, a jego eksploatacja może odbywać 
się w sposób ciągły przez cały sezon grzewczy. Poza sezonem kocioł może pracować 
z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. 

3.5. Wyposażenie kotła 

Kocioł dostarczany jest do klienta w stanie zmontowanym na palecie. 
1. Standardowe wyposażenie kotła: 

✓ Sterownik elektroniczny; 
✓ Zespół podający paliwo z palnikiem; 
✓ Zasobnik na paliwo 
✓ Szuflada na popiół; 
✓ Narzędzia obsługowe: łopatka, skrobak, pogrzebacz; 

2. Dokumentacje: 
✓ Niniejsza instrukcja obsługi kotła z kartą gwarancyjną; 
✓ Instrukcja obsługi zespołu podającego z palnikiem z kartą gwarancyjną; 
✓ Instrukcja obsługi sterownika z kartą gwarancyjną; 

3.6.  Osprzęt zabezpieczający do kotła 

Kotły EKO-ENERGY PELLET posiadają zabezpieczenia, które zmniejszają ryzyko 
stanu zagrożenia, ale nie zwalniają z obowiązku nadzoru nad kotłem. 

Do podstawowych zabezpieczeń kotła należą: 
✓ Systemy bezpieczeństwa palnika: Czujnik temperatury palnika Czujnik po 

wykryciu temperatury powyżej 90°C, przechodzi z trybu pracy w tryb 
wygaszania, wyłączając podajnik zewnętrzny i ustawiając wentylator na 100% 
mocy. Opatentowana technologia spalania nadciśnieniowego opiera się na 
zjawisku fizycznym, powstałym w podajniku wewnętrznym palnika. W górnej 
części palnika umieszczony jest kominek zasypu, wyposażony w klapkę 
zaporową z przeciwwagą. W przypadku cofnięcia się płomienia klapka zamyka 
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otwór wlotowy paliwa i jednocześnie odcina przedostanie się ognia do zbiornika 
paliwa. Giętka rura zasypowa jest elastycznym łącznikiem pomiędzy 
podajnikiem zewnętrznym a samym palnikiem. Jej głównym zadaniem jest 
dostarczenie paliwa do palnika, dodatkowo pełni również funkcje 
zabezpieczenia przed cofnięciem się płomienia. Pod wpływem wysokiej 
temperatury rura zacznie się odkształcać i rozwijać, co uniemożliwi 
dostarczanie paliwa do palnika. 

✓ Czujnik temperatury STB. W przypadku przekroczenia temperatury alarmowej 
95°C na kotle, zastosowany ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB w 
układzie elektrycznym regulatora elektronicznego odłączy zasilanie wentylatora 
i podajnika. Zabezpieczenie zapobiega zagotowaniu wody w instalacji w 
przypadku przegrzania kotła bądź jego uszkodzenia. W celu ponownego 
włączenia, należy odczekać aż temperatura na kotle spadnie do wartości 
bezpiecznej (40-50°C) następnie odkręcić osłonę znajdującą się na 
ograniczniku STB i wcisnąć delikatnie znajdujący się wewnątrz przycisk. 
Wentylator i podajnik powinny normalnie rozpocząć pracę (rysunek 8). 
 

 

Rys. 8. Lokalizacja czujnika STB 

✓ Armatura zabezpieczająca - składa się z zaworu bezpieczeństwa, manometru i 
odpowietrznika – które należy dodatkowo zakupić i zamontować (nie są 
dostarczane wraz z kotłem). Głównym zadaniem zaworu bezpieczeństwa jest 
ochrona instalacji grzewczej i źródeł ciepła przed przekroczeniem 
dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Zawór bezpieczeństwa musi być 
zamontowany na źródle ciepła lub blisko źródła na przewodzie zasilającym 
instalację w łatwo dostępnym miejscu i powinien zapobiegać przekroczeniu 
maksymalnego ciśnienia pracy. W przypadku przekroczenia ustawionego 
ciśnienia, woda wypływa przez przewód odprowadzający co powoduje 
zmniejszenie ciśnienia w instalacji. Wypływająca z zaworu woda i para musi być 
odprowadzana w bezpieczny sposób.  

4. Transport i przechowywanie 

Kotły dostarczane są w stanie zmontowanym na palecie w opakowaniu foliowym. 
Zaleca się aby w takim stanie opakowania kocioł przetransportować jak najbliżej 
miejsca docelowego montażu, co zminimalizuje możliwość uszkodzenia obudowy 
kotła. Wszystkie pozostałości opakowania należy usunąć tak, aby nie powodowały 
zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Osprzęt, wyposażenie, instrukcje i karty gwarancyjne 

STB 

Panel 
sterownika 

Wyłącznik 
główny 
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są umieszczone w komorze paleniskowej lub w zasobniku paliwa, zapakowane i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Montażu elementów elektrycznych dokonuje uprawniony elektryk. Pozostałe 
podzespoły montuje użytkownik wg załączonych instrukcji. Do podnoszenia i 
opuszczania kotła należy używać odpowiednich podnośników. Przed przewożeniem 
kotła powinno się zabezpieczyć go przed przesunięciami i przechyłami na platformie 
pojazdu za pomocą pasów, klinów lub kloców drewnianych. Kotły należy 
przechowywać w pomieszczeniach nieogrzewanych, koniecznie zadaszonych i 
wentylowanych. Przed instalacją należy sprawdzić kompletność dostawy i jej stan 
techniczny. 
 

 

Wskazówka! 
Kotły należy transportować w pozycji pionowej! 

5. Instrukcja montażu kotła 

Montaż i uruchomienie kotła mogą wykonać tylko osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje. Przed przystąpieniem do podłączenia kotła do instalacji centralnego 
ogrzewania i kanału kominowego należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi 
oraz sprawdzić czy wszystkie podzespoły są sprawne, a kocioł posiada kompletne 
wyposażenie. 
 
 

 

 

Montaż kotła powinna wykonać osoba o właściwych uprawnieniach i 
kwalifikacjach. 
Użytkownik powinien dopilnować, by montażu dokonano zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami. 

 
 

5.1. Wymagania dotyczące kotłowni 

Kotłownia, w której zainstalowany zostanie kocioł centralnego ogrzewania musi 
spełniać wymagania obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju 
przeznaczenia (np. PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo 
stałe. Wymagania). 

 

 

UWAGA! 
Niedopuszczalne jest stosowanie w kotłowni wentylacji wyciągowej 
mechanicznej. 

 

W szczególności należy spełnić następujące wymagania: 
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✓ kotłownie należy lokalizować możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych 
pomieszczeń, a kocioł umieścić jak najbliżej komina, 

✓ drzwi wejściowe do kotłowni powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia 
i muszą być wykonane z materiałów niepalnych, 

✓ kotłownia o mocy cieplnej do 25 kW powinna mieć wentylację nawiewną w 
postaci niezamykalnego otworu o powierzchni co najmniej 200 cm2 

✓ kotłownia o mocy cieplnej powyżej 25 kW powinna mieć kanał nawiewny o 
przekroju nie mniejszym niż 50% powierzchni przekroju komina, nie mniej 
jednak niż 20x20 cm, w otworze nawiewnym lub w kanale powinno się 
znajdować urządzenie do regulacji przepływu powietrza, jednak nie 
pozwalające na zmniejszenie przekroju więcej niż do 1/5, z wylotem do 1 m nad 
poziomem podłogi w tylnej części kotłowni, (brak wentylacji nawiewnej lub jej 
niedrożność może powodować takie zjawiska jak: dymienie, niemożliwość 
uzyskania wyższej temperatury), 

✓ kotłownia o mocy cieplnej do 25 kW powinna mieć wentylację wywiewną (kanał 
z materiału niepalnego) pod stropem pomieszczenia o przekroju nie mniej niż 
14x14 cm 

✓ kotłownia o mocy cieplnej powyżej 25 kW powinna mieć kanał wywiewny o 
przekroju nie mniejszym niż 50% powierzchni przekroju komina lecz nie mniej 
niż 14x14 cm (celem wentylacji wywiewnej jest natomiast odprowadzenie z 
pomieszczenia szkodliwych gazów), 

✓ kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach i umieszczony w 
pobliżu komina. Na kanale wywiewnym nie należy lokalizować urządzeń do 
zamykania. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany z materiału 
niepalnego. 

✓ Kotłownia powinna mieć zapewnione oświetlenie dzienne i sztuczne. 
 

 

UWAGA! 
Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyposażenie pomieszczenia 
kotłowni w czujnik tlenku węgla (CO) oraz czujnik dymu. 

 

5.2. Ustawienie kotła 

Kocioł powinien być tak ustawiony, by umożliwić łatwą i bezpieczną obsługę 
paleniska, popielnika, zasyp paliwa oraz czyszczenie kotła. W szczególności należy 
zapewnić dostęp do wyczystki górnej, wyczystek czopucha oraz przewodu 
kominowego w celu okresowego usuwania pozostałości po procesie spalania. 

Kotły typu EKO-ENERGY PELLET nie wymagają specjalnych fundamentów, 
należy jednak pamiętać o dokładnym wypoziomowaniu kotła. Poziomowanie kotła 
ułatwiają regulowane stopki. Zaleca się ustawienie kotła na betonowym podeście o 
wysokości 50 mm. W przypadku umieszczenia kotła w piwnicy zaleca się postawić go 
na podmurówce o wysokości minimum 50 mm. Dopuszczone jest bezpośrednie 
ustawienie kotła na niepalnej posadzce, w przypadku gdy nie ma zagrożenia napływu 
wód gruntowych. 
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Uwaga! 
Kocioł musi być posadowiony na niepalnej posadzce. 

 

Przy ustawianiu kotła należy brać pod uwagę warunki ochrony ppoż.: 
✓ podczas instalacji i eksploatacji kotła należy utrzymywać bezpieczną odległość 

200 mm od materiałów łatwopalnych, 
✓ dla materiałów łatwopalnych o stopniu łatwopalności C , które szybko i łatwo się 

palą nawet po usunięciu źródła zapalenia, odległość ta wzrasta dwukrotnie, tzn. 
do 400 mm, 

✓ jeżeli stopień palności nie jest znany, bezpieczną odległość również należy 
podwoić. 
 

Tabela 3. Stopnie palności przykładowych materiałów 
Stopień palności  Przykłady materiałów 

A-niepalące się 
beton, piaskowiec, granit, cegły, tynk przeciwpożarowy, zaprawa 
murarska, płytki ceramiczne 

B-trudno palące się deski drewniano-cementowe, włókno szklane, izolacja mineralna 

C1 -trudno palące 
się 

bukowe drewno, dębowe drewno, sklejki 

C2 -średnio palące 
się 

sosnowe, modrzewiowe i świerkowe drewno, korek, deski z drzewa 
tartego, gumowe pokrycia podłóg 

C3 - łatwo palące 
się 

sklejka asfaltowa, masy celuloidowe, poliuretan, polistyren, 
polietylen, tworzywa sztuczne, PCV 
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Rys. 9. Ustawienie kotła EKO-ENERGY PELLET w pomieszczeniu kotłowni. 

Absolutnie niedopuszczalne jest narażanie kotłów na przebywanie w mokrych 
lub wilgotnych pomieszczeniach, co przyspiesza zjawisko korozji, doprowadzając w 
bardzo krótkim czasie do zupełnego zniszczenia kotła.  

Odległość przodu kotła od przeciwległej ściany nie powinna być mniejsza niż 2 
m, a boków kotła od ścian nie mniejsza niż 0,5 m. Przykładowe ustawienie kotła 
pokazano na rys. 9. 

W przypadku niedokładnie wypoziomowanego podłoża istnieje możliwość 
montażu stopek regulacyjnych w celu jednoznacznego ustalenia położenia kotła 
względem podłogi. Na wyposażeniu kotła znajdują się 8 szt. stopek regulacyjnych. 
Cztery stopki do korpusu kotła oraz cztery stopki do zasobnika paliwa. Montaż i 
regulacja stopek polega na wkręceniu pręta gwintowanego stopki w przyspawaną 
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nakrętkę do korpusu lub zasobnika a następnie wkręcając odpowiednią liczbę zwoi 
można odpowiednio ustawić kocioł lub zasobnik (rysunek 10). 

 

 

Rys. 10.  Stopki regulacyjne. Stopkę regulacyjną wkręca się w przyspawaną do 
korpusu kotła nakrętkę, a) stopka przed wkręceniem, b) stopka po wkręceniu 

5.3. Podłączenie kotła do komina 

Sposób wykonania przewodu kominowego oraz podłączenia do niego kotła 
powinien być zgodny z wymogami obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów 
kraju przeznaczenia (np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 
Dz.U. Nr 75 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie). Komin musi być przede wszystkim bezpieczny i dlatego muszą 
zostać spełnione wymagania z ustawy o prawie budowlanym, które obejmują: 

- bezpieczeństwo konstrukcji 
- bezpieczeństwo pożarowe 
- bezpieczeństwo użytkowania 
- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska 
- oszczędność energii. 

Aby spełnić te wymagania komin musi być wybudowany z materiałów posiadających 
wymagane dopuszczenia do budowy kominów oraz przez osobę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Sposób wykonania przewodu kominowego (wysokość i przekrój komina) powinien 
być zgodny z wymogami PN-89/B-10425, co ma istotny wpływ na prawidłową pracę 
kotła. Przykładowe wysokości i przekroje komina dla danego typu kotła 
zaprezentowano w tabeli 4. 

 
Tabela 4. Przykładowe wysokości i przekroje komina dla danego typu kotła 

Parametr Jedn. EKO-ENERGY PELLET 

Typ kotła - 14 17 22 28 35 

Moc nominalna kW 14 17 22 28 35 

Moc minimalna kW 4 5 6 8 10 

a) b) 
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Zakres mocy kW 4-14 5-17 6-22 8-28 10-35 

Wymagany ciąg spalin Pa 22 23 25 28 31 

Temperatura spalin 
dla mocy 
nominalnej 

°C 120-130 

Strumień masy spalin 

dla mocy 
nominalnej 

g/s 9,4 11,4 14,8 18,9 23,6 

dla mocy 
minimalnej 

g/s 2,9 3,5 4,5 5,7 7,1 

Wymiary komina 
cmxcm 14x14 14x14 15x15 18x18 18x18 

Φ mm 160 160 170 200 200 

Minimalna wysokość komina m 7 7 7,5 8 9 

 
 Przed podłączeniem kotła do komina należy sprawdzić czy przekrój komina jest 

dostateczny oraz czy komin jest wolny od podłączeń innych obiektów grzewczych.  
 

 

Kocioł musi być podłączony wyłącznie do samodzielnego kanału kominowego 
zapewniającego uzyskanie odpowiedniego ciągu. 

 
Ściany kanału kominowego powinny być gładkie, szczelne, bez przewężeń i 

załamań. Czopuch należy podłączyć do komina za pomocą przyłącza wykonanego z 
blachy o grubości 3mm, które należy nasadzić na wylot czopucha, osadzić w kominie 
i dobrze uszczelnić. Przyłącze powinno lekko wznosić się ku górze przy kominie (kąt 
5°-20°). Wymagany ciąg kominowy dla prawidłowej pracy kotła przedstawiono w tabeli 
4. W przypadku, gdy nie ma możliwości zapewnienia zalecanych parametrów komina 
i ciąg komina jest zbyt niski można zastosować wentylator wyciągowy spalin lub 
nasadę kominową z wbudowanym wentylatorem, która wspomaga i stabilizuje ciąg 
spalin. Jeżeli ciąg kominowy jest za wysoki, powiększając straty cieplne należy 
skorzystać z wbudowanej w czopuch przepustnicy, przysłaniając ją. 

Ważne, aby komin zaczynał się od poziomu podłogi kotłowni, bowiem spaliny 
wydostające się z kotła powinny mieć możliwość odbicia. W dolnej części komina 
powinna znajdować się szczelnie zamknięta wyczystka. Celem uniknięcia powstania 
ciągu wstecznego w przewodzie kominowym, należy jego wysokość wyprowadzić 
ponad kalenicę dachu nie mniej niż 1,5m. Stan techniczny i drożność komina, do 
którego podłączony jest kocioł powinny być sprawdzone i potwierdzone przez 
uprawnionego kominiarza przed podłączeniem kotła, a następnie przynajmniej raz do 
roku. 

 

 

Wskazówka! 
Zwymiarowanie i dobór przewodu kominowego oraz łącznika należy 
powierzyć projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami, a 
wykonawstwo systemu kominowego powinna przeprowadzić 
wykwalifikowana osoba zgodnie z wymogami obecnie 
obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju przeznaczenia. 

 



 

25 | S t r o n a  
MAR-SPAW Sp. z o. o. | Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza | tel. +48 16 642 23 24 | biuro@mar-spaw.eu | www.mar-spaw.eu  

NIP 7941745196 | REGON 180233807 | KRS 0000281232 | Kapitał zakładowy 663 400,00 zł 

 

 

Nowy komin należy osuszyć i wygrzać przed uruchomieniem kotła. 
Stan techniczny komina powinien być sprawdzany co najmniej raz w 
roku przez uprawnionego kominiarza. 

 

Ze względu na niską temperaturę spalin wylotowych przy nominalnej mocy 
cieplnej kocioł może powodować emisję spalin mokrych, osadzanie się sadzy, 
niewystarczający ciąg kominowy. Może to być przyczyną zawilgocenia i korozji 
kominów murowanych. Zalecane jest stosowanie wkładu kominowego. 

Zgodnie z pkt. 4.4.3 normy PN-EN 303-5:2012 producent podaje informacje 
dotyczącą wykonania komina: 
✓ w przypadku modernizacji istniejących kanałów kominowych oraz dostosowania ich 

do pracy całorocznej kotła zalecany jest system odprowadzania spalin (np. 
JEREMIAS, KOMINUS, itp.) ze stali szlachetnej (kwaso- i żaroodpornej) 
jednościenny lub dwuścienny (w zależności od miejsca montażu). 

✓ w nowobudowanych obiektach dla pracy całorocznej kotła zalecany jest system 
odprowadzenia spalin ceramiczny odporny na działanie kondensatu, izolowany 
termicznie, z przewietrzaniem (np. SCHIEDEL, LEIER, itp.). 

5.4. Połączenie kotła z instalacją grzewczą 

 Kocioł powinien być połączony z instalacją grzewczą za pomocą złączy 
śrubunkowych, niedopuszczalne jest instalowanie kotła poprzez spawanie. Główne 
przyłącza instalacji wodnej zasilanie/powrót nie mogą być zredukowane poniżej 
średnicy króćca zamontowanego na kotle. Przed przystąpieniem do podłączenia kotła 
do instalacji grzewczej należy sprawdzić, czy wszystkie podzespoły kotła są sprawne, 
a kocioł posiada kompletne wyposażenie. Kocioł można podłączyć w układzie 
otwartym zgodnie z wymogami obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów 
kraju przeznaczenia oraz wytycznymi producenta zawartymi poniżej.  
  

 

Wskazówka! 
Zaleca się, aby kocioł został podłączony do układu instalacji grzewczej 
wyposażonej w zawór czterodrogowy z siłownikiem. Zaletą 
proponowanego sposobu podłączenia kotła jest funkcja ochrony kotła 
przed niskotemperaturową korozją, co zapobiega przedwczesnemu 
jego zużyciu. Mieszanie czynnika grzewczego realizowane przez zawór 
czterodrogowy jest związane z koniecznością dostosowania 
temperatury w instalacji w zależności od zmian temperatury 
zewnętrznej. Montaż zaworu mieszającego jest konieczny, jeżeli 
temperatura zadana kotła będzie poniżej 60°C. W celu ochrony przed 
„korozją niskotemperaturową” kotła w zaworze czterodrogowym 
zamontowanym na powrocie następuje podniesienie temperatury 
wody powracającej z instalacji grzewczej w wyniku mieszania z wodą 
podgrzaną w kotle. 

Układ otwarty 
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 Zabezpieczenie instalacji ogrzewczych wodnych systemu otwartego, należy 
wykonać zgodnie z wymogami obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów 
kraju przeznaczenia (PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach - 
Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania). 
 

 

UWAGA! 
Na wznośnej i opadowej rurze bezpieczeństwa oraz rurze cyrkulacyjnej 
nie wolno instalować żadnych zaworów, a rury te oraz naczynie 
wzbiorcze należy zabezpieczyć przed zamarznięciem w nich wody. Kotły 
mogą pracować z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody. 
Jeżeli w instalacji pracującej w systemie otwartym zastosowana jest 
pompa obiegowa na rurze zasilającej/powrotnej powinien być 
zamontowany zawór różnicowy, tak, aby w razie braku dostawy energii 
elektrycznej, czy awarii pompy, zawór mógł się otworzyć a obieg 
samoczynnie mógł zacząć pracować w systemie grawitacyjnym. 

 
 

Podstawowe elementy zabezpieczające kocioł przed nadmiernym wzrostem 
temperatury i ciśnienia: 

1. Sterownik palnika 
2. Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB z ręcznym powrotem do pozycji 

wyjściowej (nastawa fabryczna 95°C). 
3. Ciśnieniowe naczynie zbiorcze. (nie stanowi wyposażenia kotła) 
4. Zawór bezpieczeństwa i manometr lub armatura bezpieczeństwa w skład której 

wchodzi zawór bezpieczeństwa, manometr i odpowietrznik. (nie stanowi 
wyposażenia kotła) 

 

Opracowanie schematu instalacji i dobór parametrów technicznych należy 
powierzyć projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami, a wykonawstwo instalacji 
powinna przeprowadzić wykwalifikowana osoba.  

5.5. Połączenie kotła z instalacją elektryczną 

Instalacja elektryczna i sterownicza kotła przeznaczona jest do zasilania napięciem 
sieciowym 230V/50Hz. Pomieszczenie kotłowni, w której zainstalowany jest kocioł 
powinno być wyposażone w instalację elektryczną 230 V/50 Hz wykonaną w układzie 
TN-C lub TN-S (z przewodem ochronnym lub ochronno-neutralnym) zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Instalacja elektryczna (bez względu na 
rodzaj wykonanej instalacji) powinna być zakończona gniazdem wtykowym 
wyposażonym w styk ochronny. Gniazdo wtykowe powinno być zlokalizowane w 
bezpiecznej odległości od źródeł emisji ciepła. Wadliwa instalacja może spowodować 
uszkodzenie sterownika oraz stanowić zagrożenie dla użytkowników kotłowni. 
Zabrania się stosowania przedłużaczy. Zalecane jest podłączenie urządzenia 
grzewczego na osobnym obwodzie elektrycznym posiadającym zabezpieczenie w 
rozdzielnicy głównej. Sterownik oraz urządzenia z nim współpracujące pracują pod 
napięciem 230V, toteż wszelkie przyłączenia mogą być wykonywane jedynie przez 
osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje (uprawnienia SEP do 1kV). Wszelkie prace 
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należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu i zachowaniu wszelkich należytych 
zasad ostrożności związanych z serwisem urządzeń elektrycznych (należy upewnić 
się, że wtyczka jest wyłączona z sieci!). Próba dokonywania samodzielnych 
zmian/napraw w układzie sterowania grozi porażeniem prądem oraz utratą gwarancji. 

 

 

Niebezpieczeństwo! 
Stosowanie gniazda bez podłączonego zacisku ochronnego grozi 
porażeniem prądem elektrycznym! 

 

 

Niebezpieczeństwo! 
Wszelkie przyłączenia instalacji elektrycznej mogą być wykonywane 
jedynie przez elektryka posiadającego stosowne uprawnienia (SEP do 
1kV). 

 

 

Niebezpieczeństwo! 
Należy zwrócić uwagę, aby przewody zasilające urządzenia pracujące 
pod napięciem znajdowały się z dala od elementów kotła, które w trakcie 
eksploatacji ulegają nagrzewaniu (pokrywa wyczystki górnej, czopuch, 
drzwiczki). 

 

 

Niebezpieczeństwo! 
Zabrania się użytkownikowi zdejmowania pokryw regulatora 
elektronicznego lub wentylatora oraz jakiejkolwiek ingerencji lub 
przeróbek połączeń elektrycznych. 

 

 

Wskazówka! 
Należy wykonać uziemienie ochronne kotła. Połączenie może wykonać 
wyłącznie uprawniony elektryk. 

 

W przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej należy zapewnić zasilanie 
awaryjne dla instalacji grzewczej (sterownik, wentylator, motoreduktor, pompy 
obiegowe, zawory mieszające z siłownikiem) przy pomocy urządzenia dodatkowego: 
UPS z przebiegiem sinusoidalnym na wyjściu lub agregat prądotwórczy. 

6. Obsługa i eksploatacja 

6.1. Napełnianie wodą 

Jakość wody ma zasadniczy wpływ na żywotność kotła i sprawność pracy urządzeń 
grzewczych oraz całej instalacji. Woda o nieodpowiednich parametrach jest przyczyną 
korozji powierzchni wymiany ciepła urządzeń grzewczych, rur przesyłowych oraz 
powoduje ich zakamienianie. Może również doprowadzić do uszkodzenia lub 
zniszczenia instalacji grzewczej. Woda do zasilania kotłów powinna być wolna od 
zanieczyszczeń mechanicznych i organicznych oraz spełniać wymagania PN-
93/C04607. Przestrzeganie wymagań co do jakości wody kotłowej jest podstawą 
ewentualnych roszczeń gwarancyjnych. 
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Woda kotłowa powinna posiadać następujące parametry: 
✓ odczyn pH: 8,0÷9,5 - w instalacjach ze stali i żeliwa; 8,0÷9,0 - w instalacjach z 

miedzi i materiałów mieszanych stal/miedź; 8,0÷8,5 - w instalacjach z 
grzejnikami aluminiowymi; 

✓ twardość całkowita < 20°f 
✓ zawartość wolnego tlenu <0,1mg/l, zalecana <0,05mg/l 
✓ zawartość chlorków <60mg/l. 
Przed przystąpieniem do rozpalania ognia w kotle, należy napełnić instalację wodą. 

Napełnianie kotła i całej instalacji powinno odbywać się przez króciec spustowy kotła. 
Czynność tę należy prowadzić powoli, aby zapewnić usunięcie powietrza z instalacji. 
Ewentualne uzupełnienie wody w instalacji powinno odbywać się w czasie przerw 
pracy kotła. Gdy zachodzi potrzeba, spuszcza się wodę po jej uprzednim ostudzeniu 
przez króciec spustowy kotła, do zlewu lub kratki ściekowej. 
 

 

Wskazówka! 
Przed podłączeniem kotła do starej instalacji c.o. należy dokonać 
płukania w celu usunięcia zalegającego w grzejnikach i rurach szlamu. 

 

 

Uwaga! 
Uzupełnianie wody w instalacji jest wyłącznie konsekwencją strat przez 
wyparowanie. Inne ubytki np.: nieszczelność instalacji są 
niedopuszczalne, grożą wytwarzaniem kamienia kotłowego, co w efekcie 
prowadzi do trwałego uszkodzenia kotła. 

 

 

Uwaga! 
Niedopuszczalne i zabronione jest uzupełnianie wody w instalacji w 
czasie pracy kotła, zwłaszcza gdy kocioł jest silnie rozgrzany, ponieważ 
w ten sposób można spowodować jego uszkodzenie lub pęknięcie. 

6.2. Uruchomienie i eksploatacja 

Rozpalanie paliwa w kotle należy rozpocząć po uprzednim upewnieniu się, że 
instalacja grzewcza napełniona jest wodą oraz nie nastąpiło jej zamarznięcie. Należy 
również sprawdzić, czy nie następują przecieki wody w kotle lub na połączeniach 
gwintowanych. 

 

 

Uwaga! 
Osoba obsługująca kocioł powinna wiedzieć, że niektóre elementy kotła 
są gorące i 
przed ich dotykaniem należy założyć na ręce rękawice ochronne. Należy 
również 
stosować okulary ochronne i nakrycie głowy. 
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Wskazówka! 
Więcej informacji na temat rozpalania można znaleźć w instrukcji 
obsługi palnika i sterownika. 

 

Kocioł pracuje w trybie ciągłym, czyli bez wygaszania, toteż jego rozpalanie 
odbywa się stosunkowo rzadko. Przed rozpaleniem kotła należy napełnić zasobnik 
paliwa. Przy załadunku opału do zasobnika należy upewnić się, że w zasypywanym 
paliwie nie znajdują się kamienie, elementy metalowe, bryły paliwa itp. mogące 
zablokować mechanizm podajnika. Następnie należy załączyć regulator elektroniczny 
w tryb pracy ręcznej na okres czasu, po którym podajnik przetransportuje część 
zasypanego paliwa z kosza zasypowego na palenisko. Wtłoczoną warstwę paliwa 
sterownik rozpali sam po przez rozżarzenie grzałki i włączenie wentylatora. W tym 
trybie pracy kotła należy na regulatorze nastawić wartość temperatury zadanej (temp. 
wody w kotle). W przypadku zgaśnięcia ognia w kotle w czasie rozpalania należy 
oczyścić palenisko, przewietrzyć kanały kotła i proces rozpalania rozpocząć ponownie. 
Po jednorazowym rozpaleniu kocioł pracuje w zasadzie bezobsługowo, a proces 
spalania odbywa się w sposób ciągły. Dalsza obsługa ogranicza się do uzupełniania 
zasobnika paliwa i opróżniania komory popielnikowej z nagromadzonego popiołu. 

Nastawy regulatora elektronicznego należy wyregulować w zależności od 
aktualnych temperatur zewnętrznych oraz spalanego paliwa. Wartości nastaw należy 
dobrać (kontrolując stan i obraz ognia w palenisku) tak, aby: 

✓ palenisko nie wygasło – na skutek podawania zbyt małych porcji paliwa w 
długich odstępach czasu; 

✓ podajnik nie zrzucał z paleniska niedopalonych kawałków pelletu; 
Czerwony, dymiący ogień wskazuje na to, że dopływ powietrza jest zbyt mały. 

Jasny, biały ogień wskazuje na to, że dopływ powietrza jest zbyt duży. Prawidłowy 
ogień jest wtedy, kiedy obserwujemy czysty, intensywnie żółty płomień. Nastawy 
należy korygować nie więcej niż o 5-10% jednorazowo. Potrzeba około 20-30 minut 
zanim skutek zmiany nastawy parametrów pracy podajnika(i/lub regulacji natężenia 
nadmuchu) odzwierciedli się w stanie palącego się paliwa.  

W trybie pracy automatycznej regulator elektroniczny dokonuje pomiarów 
temperatury wody w kotle i na jej podstawie odpowiednio steruje pracą podajnika 
paliwa oraz wentylatora nadmuchowego. Jednocześnie regulator steruje pracą pompy 
C.O., C.W.U. oraz dwóch pomp dodatkowych. 
 

 

Uwaga! 
Należy regularnie, przynajmniej raz na dobę otwierać drzwiczki 
paleniska i sprawdzać stan płomienia. Przy ewentualnym rozpoznaniu 
stanów nienormalnych należy wyregulować prawidłowo proces 
spalania. Eksploatacja kotła przy temperaturze powyżej 60°C skutecznie 
zapobiega tworzeniu się kondensatu oraz przyspieszonej korozji kotła. 

 

W czasie rozpalania może wystąpić dymienie do pomieszczenia kotłowni lub 
roszenie (pocenie) kotła. Po rozgrzaniu się kotła i przewodu kominowego powyższe 
niekorzystne zjawiska powinny ustąpić. W przypadku nowego kotła, w zależności od 
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warunków atmosferycznych i temperatury wody w kotle zjawisko to może trwać nawet 
kilka dni. 

W trakcie normalnej eksploatacji kotła proces obsługi polega na okresowym 
uzupełnianiu paliwa w zasobniku oraz wybieraniu popiołu. Czas obsługi trwa (w 
zależności od wielkości kotła) 15-30 minut.  

Zatrzymanie pracy kotła może nastąpić w wyniku braku opału w zasobniku 
paliwa, bądź zablokowania podajnika na skutek obecności niepożądanych 
przedmiotów: kamieni, brył paliwa, elementów metalowych itp. 

 

 

Uwaga! 
Przy otwieraniu drzwiczek nie należy stać na wprost kotła, gdyż grozi to 
poparzeniem. 

6.3. Czyszczenie kotła 

W celu oszczędnego zużycia paliwa oraz uzyskania deklarowanej mocy i 
sprawności cieplnej kotła niezbędne jest utrzymanie w należytej czystości komory 
spalania i kanałów konwekcyjnych. Czyszczenia kanałów konwekcyjnych, w których 
osiadają lotne popioły należy dokonywać systematycznie, co 3 - 7 dni. Do tego celu 
służą narzędzia, w które wyposażony jest kocioł. Po wygaszeniu i ostygnięciu kotła 
należy wyczyścić komorę spalania oraz kanały spalinowe poprzez otwory wyczystne 
oraz drzwiczki na ścianie przedniej kotła. Przed przystąpieniem do czyszczenia 
wymiennika należy przez otwór wyczystki górnej wyjąć turbulator spalin. Przy pomocy 
dostępnych narzędzi należy oczyścić jego powierzchnię z pyłu/sadzy. Należy ostrożnie 
oczyścić znajdujące się wewnątrz komory spalania panele ceramiczne. Wyczystki po 
czyszczeniu należy szczelnie zamknąć. Poprzez wyczystke dolną należy usunąć 
okresowo wytrącający się pył/popiół. Kocioł wyposażony jest w szufladę popielnicową 
umieszczoną w dolnej części urządzenia, którą trzeba regularnie opróżniać z 
pozostałości po procesie spalania (popiół, pył, żużel). 

 

 

Uwaga! 
Nie stosowanie się do w/w zaleceń może powodować nie tylko duże 
straty cieplne, ale również utrudniać obieg spalin w kotle, co z kolei 
może być przyczyną dymienia z kotła. 

 

 

Uwaga! 
Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonywać z zachowaniem 
szczególnej ostrożności i mogą to robić tylko osoby dorosłe. Należy 
dopilnować, aby podczas czyszczenia kotła w pobliżu nie znajdowały się 
dzieci. 

 

 

Uwaga! 
Do obsługi kotła należy używać rękawic i okularów ochronnych oraz 
nakrycia głowy. 
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Nie stosowanie się do w/w zaleceń dotyczących czyszczenia kotła, może 
powodować nie tylko duże straty ciepła, ale również utrudniać obieg spalin w kotle, co 
z kolei może być przyczyną dymienia z kotła. W przypadku stosowania paliwa o 
właściwościach powodujących jego zlepianie podczas spalania, może dojść do 
utworzenia spieczonej bryły na ruszcie komory paleniskowej. W takiej sytuacji należy 
wytworzoną bryłę zepchnąć do szuflady popielnicowej. Prawidłowa obsługa i 
systematyczna konserwacja przedłuża żywotność kotła i towarzyszących mu 
urządzeń. 

 
 

6.4. Wyłączenie kotła z pracy 

Po zakończeniu sezonu grzewczego lub w przypadkach planowanego wyłączenia 
kotła należy wyłączyć sterownik i pozwolić na całkowite wypalenie się znajdującej się 
na ruszcie dawki paliwa. Po wygaszeniu i ostudzeniu kotła należy go dokładnie 
oczyścić, pamiętając bezwzględnie o komorze paleniskowej, popielnikowej i ciągu 
konwekcyjnym oraz dokonać konserwacji wewnętrznych przegród komory 
paleniskowej oraz wszystkich elementów ruchomych (np. poprzez przesmarowanie 
olejem). 

 

 

Wskazówka! 
Po zakończonym sezonie grzewczym kocioł należy dokładnie oczyścić 
i zakonserwować. Nie należy spuszczać wody z instalacji, gdy nie ma 
takiej konieczności, ponieważ woda znajdująca się w instalacji 
skutecznie chroni kocioł i armaturę przed korozją. 

 

Na okres przerwy w sezonie grzewczym nie należy spuszczać wody z kotła i 
instalacji. Na czas postoju kotła woda z instalacji centralnego ogrzewania może być 
spuszczona jedynie w przypadku prac remontowych lub montażowych. Woda 
znajdująca się w instalacji w czasie przerw w paleniu skutecznie chroni kocioł i 
instalację przed korozją. 

6.5. Obsługa i konserwacja podajnika i palnika 

Podajnik został tak skonstruowany, że nie wymaga skomplikowanej obsługi ani 
kosztownej konserwacji, jednak prawidłowa jego praca (ma to wpływ na sprawność i 
ekonomię spalania kotła) wymaga przestrzegania pewnych zasad przy obsłudze 
podajnika oraz wykonywania okresowo pewnych czynności. 

✓ Należy otwierać drzwiczki paleniska i sprawdzać stan płomienia. 
✓ Usuwać co jakiś czas spiek jeżeli pojawia się obficie w palenisku palnika. 
✓ Sprawdzać regularnie poziom paliwa w zasobniku . 
✓ Sprawdzać czy w zasobniku i rurze osłonowej podajnika nie wystąpiła 

akumulacja pyłu lub innych odpadów i usunąć je. 
✓ Sprawdzać stan dysz powietrza oraz czy otwory wylotowe powietrza są drożne. 
✓ Od czasu do czasu należy oczyścić podajnik z kurzu lub resztek pelletu czy 

popiołu. 
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✓ Regularnie czyścić obudowę palnika używając suchej ściereczki. 
✓ Do czyszczenia nie należy używać żadnych rozpuszczalników, gdyż mogą one 

uszkodzić pierścienie uszczelniające i uszczelki. 

6.6. Warunki bezpiecznej eksploatacji 

Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa eksploatacji kotłów jest wykonanie 
instalacji zgodnie z PN-91/B-02413 i BN-71/8864-27. Ponadto w celu zachowania 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa podczas eksploatacji kotła należy przestrzegać 
poniższych warunków: 

✓ Kocioł mogą obsługiwać tylko osoby dorosłe, które zapoznały się z niniejszą 
instrukcją obsługi. 

✓ Zabrania się przebywania dzieci w pobliżu kotła bez obecności dorosłych. 
✓ Należy utrzymywać w należytym stanie technicznym kocioł i związaną z nim 

instalację, a w szczególności dbać o szczelność instalacji c.o. oraz szczelność 
zamknięć drzwiczek i otworów wyczystkowych. 

✓ Należy utrzymywać porządek w kotłowni i nie składować w niej żadnych 
przedmiotów nie związanych z obsługą kotła. 

✓ Na kotle i w jego bliskim otoczeniu nie wolno umieszczać materiałów 
łatwopalnych. 

✓ Jeżeli dojdzie do przedostania się łatwopalnych gazów czy oparów do kotłowni 
lub istnieje takie ryzyko na skutek wykonywanych prac (klejenie, lakierowanie 
itp.), należy natychmiast wyłączyć kocioł. 

✓ W czasie pracy kotła temperatura wody grzewczej nie powinna przekraczać 
90°C. 

✓ Przy przegrzaniu kotła należy otworzyć wszystkie zamknięte dotąd odbiorniki 
ciepła, szczelnie zamknąć drzwiczki kotła i wyłączyć wentylator. 

✓ W okresie zimowym nie należy stosować przerw w ogrzewaniu, by nie dopuścić 
do zamarznięcia wody w instalacji lub jej części. Zamarznięcie szczególnie rury 
bezpieczeństwa (przelewowej) jest bardzo groźne, gdyż może spowodować 
zniszczenie kotła. Zabronione jest rozpalanie w kotle w przypadku niedrożnej 
instalacji. 

✓ Napełnienie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi być prowadzone 
ostrożnie i musi być dokonane wodą gorącą, tak, aby nie doprowadzić do 
zamarznięcia wody w instalacji w czasie napełniania. 

✓ W przypadku awarii instalacji i stwierdzenia braku wody w kotle nie należy jej 
uzupełniać gdy kocioł jest silnie rozgrzany, gdyż może to spowodować awarię 
kotła. 

✓ Zabroniona jest ingerencja w części elektryczne i konstrukcyjne kotła oraz jego 
osprzętu. 

✓ Wszelkie przewody należy prowadzić z dala od źródeł ciepła (drzwiczki, 
czopuch kotła, itp.). 

✓ Należy stosować paliwo zalecane przez producenta od koncesjonowanych 
dostawców (najlepiej z atestem). 

✓ Popiół należy wybierać do żaroodpornych naczyń z pokrywą. 
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✓ Po zakończeniu sezonu grzewczego kocioł oraz przewód dymny należy 
dokładnie wyczyścić. Kotłownia powinna być utrzymywana w stanie czystym i 
suchym. Należy wyjąć paliwo z kotła, podajnika i zasobnika, a kocioł i zasobnik 
powinno się pozostawić z uchylonymi drzwiczkami i pokrywami. 

✓ Zabrania się wkładania ręki do przestrzeni roboczej podajnika w czasie pracy 
kotła –grozi to trwałym uszkodzeniem ręki. 

✓ Podczas otwierania drzwiczek nie należy stać na wprost kotła – grozi to 
poparzeniem 

✓ Podczas pracy kotła pokrywa zasobnika powinna być szczelnie zamknięta – 
nieszczelność grozi cofnięciem płomienia do zasobnika i powstaniem pożaru. 

✓ Wykonanie instalacji elektrycznej może być dokonane przez uprawnionego 
elektryka. 

✓ Podczas zaniku napięcia elektrycznego wymagany jest nadzór nad kotłem. 
✓ Zabrania się gaszenia kotła poprzez zalanie paleniska wodą. 
✓ Wszelkich czynności związanych z obsługą kotła należy dokonywać w 

rękawicach i okularach ochronnych oraz w nakryciu głowy z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. 

✓ Wszystkie usterki kotła niezwłocznie usuwać. 
 

 

Wskazówka! 
Kocioł należy regularnie oczyszczać z sadzy i substancji smolistych – 
każdy osad na ściankach kanałów konwekcyjnych zakłóca właściwy 
odbiór ciepła z wymiennika, co obniża sprawność urządzenia i 
zwiększa zużycie paliwa. 

6.7. Stany nieprawidłowej pracy kotła i sposoby ich usuwania 

Tabela 5. Stany nieprawidłowej pracy kotła i sposoby ich usuwania 

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZNYNA SUGEROWANA NAPRAWA 

Ustawiona na 
sterowniku 

temperatura nie 
jest osiągana 

Niska wartość opałowa paliwa 
Zastosować paliwo o 
wymaganych parametrach 

Zbyt duży ciąg kominowy 
Zdławić ciąg kominowy 
przepustnicą wbudowaną w 
czopuch 

Złe nastawy parametrów 
spalania 

Wyregulować nastawy 
sterownika  

Nieprawidłowo wykonana 
instalacja 

Sprawdzić instalację C.O. 

Nieprawidłowo dobrany kocioł do 
budynku 

Wykonać audyt energetyczny 
budynku 

Zanieczyszczony wymiennik  Wyczyścić kocioł 

Uszkodzony czujnik temperatury Wymienić czujnik temperatury 

Brak paliwa w zasobniku Uzupełnić paliwo w zasobniku 

Z drzwiczek lub 
wyczystek ulatnia 

się dym 

Nieprawidłowo zamknięte 
drzwiczki 

Wyregulować zamek i zawias 
drzwiczek 

Zanieczyszczenie sznura Oczyścić sznur 

Uszkodzony sznur 
uszczelniający 

Wymienić sznur uszczelniający 
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Zbyt niski komin Podwyższyć komin 

Zbyt mały przekrój komina Powiększyć przekrój komina 

Zapchany komin Wyczyścić komin 

Zanieczyszczony kocioł Wyczyścić kocioł 

Zbyt duży bieg wentylatora Zmniejszyć bieg wentylatora 

Nagły wzrost 
ciśnienia i/lub 
temperatury 

Zamknięte zawory Otworzyć zawory 

Wentylator nie wyłącza się po 
osiągnięciu zadanej temperatury 

Zresetować sterownik kotła i 
ponowić jego pracę, jeżeli nadal 
się nie wyłącza wezwać serwis 

Niedrożna instalacja CO Udrożnić instalację CO 

Znacznie wyższa 
temperatura wody 

w kotle ponad 
temperaturę 
nastawioną 

Zbyt duży ciąg kominowy przy 
zbyt dużej wartości opałowej 
paliwa 

Zastosować w kominie regulator 
ciągu lub paliwo o wymaganych 
parametrach  

Zbyt częste i zbyt długie 
przedmuchy między 
załączeniami podajnika 

Zwiększyć czas pomiędzy 
przedmuchami, zmniejszyć czas 
przedmuchu 

Krótkie wybuchy 
gazów 

Za niska nastawa temperatur w 
kotle 

Podwyższyć temperaturę 

Brak odbioru ciepła z kotła 

Zwiększyć odbiór ciepła z kotła 
np. poprzez odkręcenie 
zaworów na wszystkie grzejniki 
i/lub puszczenie ciepła na 
zasobnik CWU 

Złe nastawy parametrów 
spalania 

Wyregulować nastawy 
sterownika 

Zwirowania powietrza w kominie 
Zamontować nasadkę 
kominową 

Mocne 
przegrzewanie się 

komina 

Zbyt duży ciąg kominowy 

Zmierzyć ciąg kominowy i 
ewentualnie go przydławić, 
dokonać temperatury spalin 
powinna być zgodna z tabelą 1. 

Nieprawidłowe ustawienie kotła 
względem komina 

Zastosowanie się do zaleceń 
DTR i instrukcji montażu kotła 

Zbyt duże zużycie 
paliwa 

Nieprawidłowo wykonana 
instalacja CO 

Sprawdzić instalację CO 

Nieprawidłowo dobrany kocioł do 
budynku 

- 

Zbyt mała wartość opałowa 
paliwa 

Zastosować paliwo o 
wymaganych parametrach 

Złe nastawy parametrów 
spalania 

Wyregulować nastawy 
sterownika 

Niska sprawność kotła z powodu 
dużej straty kominowej 

Zbyt wysoka temperatura spalin 
czopucha spowodowana zbyt 
dużym ciągiem lub zbyt dużą 
ilością powietrza potrzebnego 
do procesu spalania 

Złe spalanie paliwa Paliwo złej jakości 
Zastosować paliwo o 
wymaganych parametrach 
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Zbyt mała ilość powietrza 
doprowadzona do procesu 
spalania 

Wyregulować ilość powietrza 
wymaganą do procesu spalania 

Osadzanie się 
nagaru na 

wymienniku 
ciepła, tworzące 

się spieki 

Paliwo złej jakości 
Zastosować paliwo o 
wymaganych parametrach 

Zbyt wilgotne paliwo 

Wysuszyć/zmienić paliwo, 
przechowywać paliwo w 
suchym i ogrzewanym 
pomieszczeniu 

Nieprawidłowe spalanie paliwa 
Wyregulować nastawy 
sterownika 

Wydostawanie się 
wody z kotła 

Tzw. pocenie kotła, jest to 
naturalne zjawisko powstałe nas 
skutek różnicy temperatur 

Przy rozruchu kotła i po 
każdorazowym jego postoju 
należy „wygrzać kocioł” tzn. 
nastawić temperaturę na 70°C i 
utrzymywać taką temperaturę 
przez parę godzin 

Zbyt niska nastawa temperatur w 
kotle 

Podwyższyć nastawę 
temperatury  

Zbyt wilgotne paliwo 

Wysuszyć/zmienić paliwo, 
przechowywać paliwo w 
suchym i ogrzewanym 
pomieszczeniu 

7. Utylizacja kotła 

Zastosowane w produkcji kotła elementy zostały wykonane z materiałów, które 
swój stan skupienia oraz aktywność chemiczną zmieniają w temp. znacznie 
przewyższającej temperatury możliwe do osiągnięcia przy normalnej pracy kotła. 
Materiały zastosowane do wykonania urządzenia nie emitują szkodliwych dla 
otoczenia substancji nawet w warunkach przewyższających warunki normalnej pracy 
kotła. 

W celu utylizacji kotła należy zużyte urządzenie oddać do specjalistycznej jednostki 
utylizacji, zgodnie z obecnie obowiązującymi szczegółowymi przepisami kraju 
przeznaczenia. Elementy zabezpieczające kocioł na czas transportu: folia, worki, 
tworzywa sztuczne należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów. Kocioł 
wyposażony jest w sprzęt elektroniczny podlegający selektywnej zbiórce zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Konstrukcja stalowa kotła podlega zbiórce 
odpadów – złom stalowy. Przed złomowaniem należy odłączyć sterownik, wentylator, 
motoreduktor oraz przewody zasilające. Materiały izolacyjny (np. wełna mineralna, 
szczeliwo, izolacja termiczna) należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki 
odpadów. Miejsce zbiórki odpadów powinno być określone przez odpowiednie służby 
miejskie lub gminne. 

8. Warunki gwarancji 
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1. Producent udziela kupującemu gwarancji na kocioł EKO-ENERGY PELLET na 
zasadach i warunkach określonych w niniejszej gwarancji. Potwierdza to 
pieczęcią zakładu. 

2. Producent gwarantuje sprawne działanie kotła, jeżeli będzie on zainstalowany i 
eksploatowany zgodnie ze wszystkimi warunkami i zaleceniami zawartymi w 
DTR.  

3. Łącznie z warunkami gwarancji kupującemu zostaje wydana Dokumentacja 
Techniczno-Ruchowa (DTR), w której określone są zasady prawidłowej 
eksploatacji kotła. Należy obowiązkowo zapoznać się z DTR. 

4. Termin udzielenia gwarancji liczony jest od dnia wydania przedmiotu umowy 
kupującemu (wpisany w karcie gwarancyjnej i potwierdzony przez dokument 
zakupu) i wynosi: 
✓ 5 lat na sprawne funkcjonowanie kotła 
✓ 2 lata na podzespoły elektroniki i automatyki montowane w kotłach a 

produkowane przez innych producentów: 
• Sterownik 
• Palnik 

• Motoreduktor 

• Automatyczny układ podawania paliwa i jego części (szczegóły gwarancji 
udzielonej przez producentów) 

5. Gwarancją nie są objęte elementy zużywające się: 
o Śruby, nakrętki, rączki 
o Szczeliwo (elementy uszczelniające), uszczelki gumowe w klapie 

zasobnika opału 
o Kondensator (patrz. wentylator nadmuchowy, motoreduktor) 
o Turbulator spalin (zawirowywacze) 
o Płyty ceramiczne 

6. Naprawa kotła lub zmiany jego konstrukcji, izolacji, dokonywane przez nabywcę 
lub inne osoby postronne w okresie gwarancji unieważnia warunki gwarancji. 

7. Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej obsługi, niewłaściwego 
Przechowywania, nieumiejętnej konserwacji niezgodnej z zaleceniami DTR 
(Dokumentacji Techniczno-Rozruchowej) oraz innych przyczyn nie 
wynikających z winy producenta – powoduje utratę gwarancji. 

8. Należy stosować jedynie oryginalne części zamienne oferowane przez MAR-
SPAW. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe 
funkcjonowanie kotła w przypadku zastosowania niewłaściwych części. 

9. Sznur uszczelniający znajdujący się w drzwiczkach i wyczystkach nie podlega 
gwarancji. Jest to materiał eksploatacyjny do regularnej wymiany. 

10. W okresie trwania gwarancji producent zapewnia bezpłatne dokonanie naprawy 
przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. 

11. Zgłoszenie usunięcia wady w ramach naprawy gwarancyjnej powinno być 
dokonane natychmiast po stwierdzeniu wystąpienia wady 

12. Zgłoszenie reklamacyjne należy zgłaszać na adres producenta. 
13. W przypadku, gdy reklamujący dwukrotnie uniemożliwi dokonanie naprawy 

gwarancyjnej, mimo gotowości gwaranta do jej wykonania, to uważa się, że 
reklamujący zrezygnował z roszczenia zawartego w zgłoszeniu reklamacyjnym. 
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14. Dopuszcza się wymianę kotła w przypadku stwierdzenia przez gwaranta, że nie 
można dokonać jego naprawy. Gwarant może odmówić wykonania naprawy, 
gdy nie jest zapewniony dostęp montażowy do kotła. 

15. W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu klient pokrywa koszty 
przyjazdu i pracy serwisanta. Zanim wezwiecie Państwo serwis prosimy 
zapoznać się z rozdziałem „Stany nieprawidłowej pracy kotła”. Zawsze służymy 
radą i pomocą udzieloną przez telefon. 

16. Karta gwarancyjna prawidłowo wypełniona, z podpisem i pieczęcią sprzedawcy 
oraz odnotowaną datą sprzedaży, stanowi jedyną podstawę do bezpłatnego 
wykonania naprawy. Wymagane jest przechowywanie dokumentacji 
techniczno- rozruchowej, karty gwarancyjnej przez cały okres eksploatacji kotła. 

17. Niniejsza dokumentacja techniczno-rozruchowa, karta gwarancyjna muszą być 
przekazane wraz z kotłem w przypadku odstąpienia własności innej osobie. 

18. W sprawach nieuregulowanych powyższymi warunkami mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

19. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać: 
✓ dane z tabliczki znamionowej: typ, wielkość (nominalna moc cieplna), numer 

seryjny / rok produkcji kotła 
✓ data i miejsce zakupu 
✓ model sterownika i palnika (patrz. DTR podzespołów zamontowanych w 

urządzeniu) 
✓ opis uszkodzenia kotła 
✓ dokładny adres i numer telefonu Właściciela kotła 

 
UWAGA: Producent ma prawo do wprowadzania ewentualnych zmian konstrukcyjnych 
kotła w ramach postępu technologicznego i modernizacji wyrobu. Zmiany te mogą być 
nieuwidocznione w niniejszej dokumentacji DTR, przy czym zasadnicze, opisane cechy 
wyrobu będą zachowane. 
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Karta gwarancyjna 

Zgodnie z podanymi warunkami udziela się gwarancji na kocioł grzewczy typu EKO-
ENERGY PELLET/ EKO-ENERGY PELLET+Z eksploatowany zgodnie z instrukcją obsługi. 

Typ kotła: 
 
 

Typ zamontowanego palnika: 
✓ Pellas 

……………………………………………. 

✓ Kipi…………………………………………

……… 

✓ Venma………………………………………

……. 

✓ Inny…………………………………………

……… 

Nr fabryczny kotła: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………… 
Data, podpis i pieczęć producenta 

Nominalna moc cieplna kotła: 
 
 
 

Rok produkcji: 
 
 
 

 
 
 

 
 

……………………………………………
……… 

Podpis i pieczęć sprzedawcy 

 
 

 
 

 
…………………………………………………… 

Data sprzedaży 

Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszą Dokumentacją Techniczno – Ruchową, w 
szczególności z przepisami bezpieczeństwa oraz zasadami instalacji, eksploatacji i 
konserwacji kotła, a także dokumentacjami jego podzespołów. 
 
Użytkownik potwierdza że: 

✓ Kocioł dostarczono kompletny, 
✓ Przy rozruchu przez firmę serwisową kocioł nie wykazał żadnej wady, 
✓ Otrzymał instrukcję obsługi/DTR kotła i palnika wraz z wypełnioną kartą gwarancyjną 
✓ Był zaznajomiony z obsługą i utrzymaniem kotła. 

 
………………………………………………. 

Data i podpis użytkownika 
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Przeprowadzone naprawy gwarancyjne oraz konserwacje 

l.p. Data 
Opis uszkodzenia, naprawione elementy, opis 

wykonywanych czynności 
uwagi 

pieczęć i 
podpis serwisu 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     
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Protokół reklamacyjny 

Sporządzony w dniu _______________w związku z reklamacją nr __________________ 
Przedmiot reklamacji: 
Typ kotła: ____________________________ 
Nr seryjny kotła:_______________________ 
Data produkcji kotła:___________________ 
Data zakupu kotła:_____________________ 
Zgłaszający: 
Imię i nazwisko:________________________ 
Dokładny adres:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Nr tel.:_______________________________ 
Dokładny opis stwierdzonych wad jakościowych lub usterek wynikających w winy 
producenta:_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Inne uszkodzenia:__________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszający wnosi zgłoszenie reklamacyjne z tytułu (zaznaczyć właściwe): 

Naprawa gwarancyjna □  Naprawa płatna □ Naprawa pogwarancyjna płatna □ 

Żądania zgłaszającego:______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Usunięcie wady kotła – wypełnia serwis 
Data przekazania usterki serwisantowi:__________________________________________ 
godz.____________________ 
Nazwisko i imię serwisanta:____________________________________________________ 
Sposób załatwienia usunięcia wady_____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Porada (opis)_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Zakończenie reklamacji 
Nazwisko i imię serwisanta:_____________________________ 
Zasadność reklamacji:__________________________________ 
Data usunięcia usterki:_________________________________ 
Czas trwania naprawy:_________________________________ 
 
Usterka (wada) została usunięta, kocioł pracuje prawidłowo. Usunięcie usterki kwituję własnoręcznym podpisem. Oświadczam, że zapoznałem się 
z warunkami gwarancji na podstawie, których zgłaszam zakłócenie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
procesu reklamacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 833) . 
 

__________________                         ____________________                        
____________________ 
      (miejscowość, data)            (podpis zgłaszającego reklamacje)                           (podpis 
przyjmującego reklamację) 
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Protokół reklamacyjny 

Sporządzony w dniu ___________________w związku z reklamacją nr _____________ 
Przedmiot reklamacji: 
Typ kotła: ____________________________ 
Nr seryjny kotła:_______________________ 
Data produkcji kotła:___________________ 
Data zakupu kotła:_____________________ 
Zgłaszający: 
Imię i nazwisko:________________________ 
Dokładny adres:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Nr tel.:_______________________________ 
Dokładny opis stwierdzonych wad jakościowych lub usterek wynikających w winy 
producenta:_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Inne uszkodzenia:__________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszający wnosi zgłoszenie reklamacyjne z tytułu (zaznaczyć właściwe): 

Naprawa gwarancyjna □  Naprawa płatna □ Naprawa pogwarancyjna płatna □ 

Żądania zgłaszającego:______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Usunięcie wady kotła – wypełnia serwis 
Data przekazania usterki serwisantowi:_________________________ godz._____________ 
Nazwisko i imię serwisanta:____________________________________________________ 
Sposób załatwienia usunięcia wady_____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Porada (opis)_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Zakończenie reklamacji 
Nazwisko i imię serwisanta:_____________________________ 
Zasadność reklamacji:__________________________________ 
Data usunięcia usterki:_________________________________ 
Czas trwania naprawy:_________________________________ 
 
Usterka (wada) została usunięta, kocioł pracuje prawidłowo. Usunięcie usterki kwituję własnoręcznym podpisem. Oświadczam, że zapoznałem się 
z warunkami gwarancji na podstawie, których zgłaszam zakłócenie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
procesu reklamacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 833) . 
 

__________________                         ____________________                        
____________________ 
      (miejscowość, data)            (podpis zgłaszającego reklamacje)                           (podpis 
przyjmującego reklamację) 
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Protokół reklamacyjny 

Sporządzony w dniu ___________________w związku z reklamacją nr ______________ 
Przedmiot reklamacji: 
Typ kotła: ____________________________ 
Nr seryjny kotła:_______________________ 
Data produkcji kotła:___________________ 
Data zakupu kotła:_____________________ 
Zgłaszający: 
Imię i nazwisko:________________________ 
Dokładny adres:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Nr tel.:_______________________________ 
Dokładny opis stwierdzonych wad jakościowych lub usterek wynikających w winy 
producenta:_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Inne uszkodzenia:__________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszający wnosi zgłoszenie reklamacyjne z tytułu (zaznaczyć właściwe): 

Naprawa gwarancyjna □  Naprawa płatna □ Naprawa pogwarancyjna płatna □ 

Żądania zgłaszającego:______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Usunięcie wady kotła – wypełnia serwis 
Data przekazania usterki serwisantowi:_________________________ godz._____________ 
Nazwisko i imię serwisanta:____________________________________________________ 
Sposób załatwienia usunięcia wady_____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Porada (opis)_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Zakończenie reklamacji 
Nazwisko i imię serwisanta:_____________________________ 
Zasadność reklamacji:__________________________________ 
Data usunięcia usterki:_________________________________ 
Czas trwania naprawy:_________________________________ 
 
Usterka (wada) została usunięta, kocioł pracuje prawidłowo. Usunięcie usterki kwituję własnoręcznym podpisem. Oświadczam, że zapoznałem się 
z warunkami gwarancji na podstawie, których zgłaszam zakłócenie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
procesu reklamacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 833) . 
 

__________________                         ____________________                        
____________________ 
      (miejscowość, data)            (podpis zgłaszającego reklamacje)                           (podpis 
przyjmującego reklamację) 
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Serwis kotłów: 
 

MAR-SPAW Sp. z o.o. 

Tryńcza 127 

37-204 Tryńcza 

 

www: mar-spaw.eu 

e-mail: serwis@mar-spaw.eu 

tel.: +48 695 530 020 

 


