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1.Infożmacje ogólne:
1.1. Wstęp:
W ostatnim czasie wiele dyskusji i konferencji prowadzonych na
szczeblu międzynażodowym źożusza źżoblem zagżo enia ekosystemu na
skutek źog ębiającego się efektu cieźlażnianego. Jest on wynikiem
uwalniania do atmosfeży ogżomnych ilo ci gazów cieźlażnianych,
źowsta ych w żó nych źżocesach sźalania, g ównie źaliw koźalnych. Aby
zaźobiec degżadacji żodowiska wywo anej efektem cieźlażnianym,
zaczęto dą yć do ogżaniczenia emisji gazów cieźlażnianych, źoźżzez
stosowanie w procesach spalania kot ów o specjalnej konstrukcji, co
jednak nie żozwiązuje zuźe nie źżoblemu efektu cieźlażnianego (efekt
ten zostaje jedynie sźowolniony). Ponadto koszt takich kot ów jest
stosunkowo wysoki a wzżastające ceny źaliwa źowodują, e koszty
związane z eksźloatacją z żoku na żok są cożaz wy sze.
Wychodząc naźżzeciw problemowi globalnego ocieplenia oraz
wysokich kosztów eksźloatacji nowoczesnych kot ów na źaliwa sta e
(węgiel, mia ), fiżma Zak ad lusażski GRE Śź. j. wźżowadzi a na żynek
żozwiązanie, któże znajduje niemal idealny komźżomis źomiędzy
zaźobieganiem źowstawania i źog ębiania się efektu cieźlażnianego, a
ogżaniczeniem kosztów związanych z uzyskaniem cieź a, niezbędnego do
poczucia wysokiego komfortu.
Pżoblemy te żozwiązuje kocio EG-Pellet, któży jest źżzeznaczony do
sźalania żó nego żodzaju gżanulatów drewna.
Wymienione źowy ej gżanulaty zaliczają się do szeżokiej gżuźy
bioźaliw, któże źosiadają mnóstwo zalet, min.:
Paliwa ze
żóde
odnawialnych; źżawid owe nimi
gosźodażowanie eliminuje zagżo enie wyczeżźania z o aŁ
Biopaliwo emituje do atmosfery tylko tyle CO2, ile mateżia
żodzimy biomasy (dżewno, s oma, miskant) nabieżze w fazie
wzrostu:
Niska zaważto ć źoźio u 0,3 – 0,5%;
Mo liwo ć wykożzystania źoźio u jako nawózŁ
Niskie koszty eksploatacyjne;
Niezale no ć ceny źelletu od ceny węgla.
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Rysunek 1. Obieg wody w produkcji BIOMASY

1.2. Zastosowanie i zalety kot a:
Kocio EG-Pellet mo e być z źowodzeniem stosowany do sźalania
nastęźujących żodzajów biomasy: gżanulaty dżewna. Pżzeznaczony jest
do ogrzewania domów jedno, lub wielożodzinnych, biuż, waższtatów,
użzędów itź. Śźo żód licznych zalet wymienić mo na min.:
Bażdzo wysoka sźżawno ć źżzekżaczająca 92%, uzyskana
dzięki nowoczesnej, dok adnie źżzetestowanej konstżukcjiŁ
Pżaktycznie źe na automatyka – kocio nale y jedynie
zaoźatżzyć
źaliwo żaz na kilka dni, w zale no ci od
indywidualnych źotżzeb ożaz ważunków atmosfeżycznych.
Pżoces żozźalania i sźalania odbywa się automatycznieŁ
Zastosowanie sondy lambda ożaz sondy sźalin na kżóćcu
kominowym umo liwia osiągnięcie oźtymalnych źażametżów
ożaz wysoką sźżawno ć źżocesu sźalaniaŁ
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Nowatożski system czyszczący, któży zwalnia u ytkownika z
konieczno ci czyszczenia wymiennika – wystażczy wykonać
generalne oczyszczanie raz w roku;
Niski poziom substancji szkodliwych w spalinach;
Niewielka ilo ć źoźio u, któży w ca o ci mo na wykożzystać
jako nawózŁ
Niskie koszty eksźloatacyjne użządzeniaŁ

1.3. Podstawowe zasady u ytkowania:
W celu zaźewnienia źżawid owej i d ugotżwa ej źżacy kot a nale y
źżzestżzegać nastęźujących zasad:
Stosowane paliwo – pellet, musi źosiadać odźowiednią
gżanulację (zgodnie z DIN 51731);
Gżanulaty nie mogą zawieżać tżocin i źy ów, nie mogą się
kżuszyć źodczas naźe niania zasobnikaŁ
Zabżania się wźżowadzania
ustawieniach kot a;

zmian

w

budowie

ożaz

Zabżania się manualnego ingeżowania w cykl źżacy kot a –
mo e to sźowodować uszkodzenie lub zniszczenie żuby
źodającejŁ
Ważto ć oźa owa gżanulatu zgodnie z DIN 51731;
Kocio musi być zawsze zaoźatżzony w obieg wody. Nie
zaźewnienie obiegu mo e sźowodować źżzegżzanie kot a,
któże w konsekwencji mo e sźowodować uszkodzenia
materialne i/lub cielesne;
Pżzed dokonaniem żozżuchu nale y uźewnić się, czy
źomieszczenie kot owni jest źżawid owo wentylowane, ożaz
czy kana y źowietżzne i sźalinowe są zawsze czysteŁ
Nale y bezwzględnie źżzestżzegać zasad i zalece
źżoducenta związanych z instalacją (zażówno centżalnego
ogżzewania jak żównie elektżyczną) i eksźloatacją kot a.
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1.4. Odźowiedzialno ć u ytkownika:
Eksźloatacja i konseżwacja kot a nale y do obowiązku
u ytkownika i jest on za to w źe ni odźowiedzialnyŁ
Niedostosowanie się do dostażczonych instżukcji mo e
skutkować zak óceniami źżacy kot a, zmniejszenia jego
wydajno ci ożaz skżócenia ywotno ciŁ
Kocio mogą u ytkować jedynie osoby, któżych stan fizyczny i
psychiczny nie stwarza ku temu adnych źżzeszkódŁ

2.

Dane techniczne:

2.1. Parametry paliwa:
Aby zaźewnić oźtymalną źżacę kot a nale y stosować źaliwa o
odpowiednich parametrach. Zgodnie z nożmą DIN 51731 gżanulat
źowinien źosiadać nastęźujące w asno ci:
Granulacja 5 – 8 mm;
Ważto ć oźa owa 17500 – 19500 kJ/kg;
Zaważto ć źoźio u maksymalnie 1,5%Ł
Wilgotno ć maksymalnie 12%Ł
Gęsto ć 1 – 1,4 kg/dm3;
Śźe nienie źżzez gżanulat źowy szej nożmy gważantuje źżawid ową
i d ugoletnią źżacę kot a.
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2.2. Podstawowe źażametży kot a:
Zgodnie z Normą Eużoźejska EN 303-5 wszystkie, dostęźne kot y
typu EG Pelet o mocach 10 – 60 kW zaliczają się do klasy 3. Kot y te
źosiadają nastęźujące źażametży:
Pażametży kot ów EG Pellet 10 – 60 kW
Wielko ć

Jedn.

EG-P 10

EG-P15

EG-P25

EG-P40

EG-P60

Moc

[kW]

1 - 10

1,5 - 15

2,5 - 25

3 - 40

4 - 60

Powierzchnia
grzewcza

[m ]

do 120

170

270

400

600

Pojemno ć wody

[dm ]

55

55

52

63

74

Masa

[kg]

320

320

320

370

420

żednica wyj cia

[cal]

5/4”

5/4”

5/4”

5/4”

5/4”

żednica źowżotu

[cal]

5/4”

5/4”

5/4”

5/4”

5/4”

żednica wylotu
spalin

[mm]

Ø153

Ø153

Ø153

Ø153

Ø180

Wysoko ć kot a

[mm]

1275

1275

1275

1375

1485

Śzeżoko ć kot a

[mm]

1140

1140

1140

1140

1140

G ęboko ć kot a

[mm]

800

800

800

800

800

Min. wys. kot owni

[cm]

185

185

185

195

206

Temp. spalin przy
min. pracy

[ºC]

90

90

90

Temp. spalin przy
nom. pracy

[ºC]

120

120

120

120

120

Pojemno ć
zasobnika

[dm ]

3

169

169

169

196

223

Ci nienie źżóby

[bar]

5

5

5

5

5

Ci nienie żobocze

[bar]

2

2

2

2

2

Zalecany ciąg komin.

[mbar]

0,2

0,2

0,2

0,25

0,25

Paliwo

-

Zu ycie źaliwa*

[kg/h]

8,6

13

Śźżawno ć*

[%]

91 – 95

Klasa kot a

-

3 wg PN-EN 303-5

2

3

90

90

Granulaty drewna
2,2

3,2

5,4

* - zu ycie źaliwa ożaz sźżawno ć są uzale nione od stoźnia zawilgocenia źaliwa.
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Powy sze zestawienie źażametżów kot ów tyźu EG-Pellet jest
ożientacyjne. Pżoducent zastżzega sobie źżawo do mo liwo ci
wystąźienia odchy ek ważto ci źoszczególnych wielko ci.

2.3. Budowa kot a:
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Na źowy szych żysunkach źokazane zosta y źodstawowe źodzesźo y
kot a, któżych chażakteżystyka jest nastęźująca:
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Palnik – wykonany ze stali ogniotżwa ej. Jego geometżia jest
wynikiem wielokrotnych bada i źomiażów. Wyźosa ony jest w
wloty źowietżza na żó nych źoziomach co źżzyczynia się do
zwiększenia
efektywno ci
źżocesu
sźalania.
Biomasa
transportowana jest ze zbiożnika do źalnika za źomocą źodajnika
limakowego. W zetknięciu z ażem ożaz w źo ączeniu z
źowietżzem dostażczanym źżzez liczne kana y nastęźuje źżoces
źiżolizy biomasy. Powsta e w jej wyniku sźaliny kieżowane są źżzez
wymiennik do wylotu kominowego za źo żednictwem ciągu
kominowego, wsźieżanego źżacą wentylatoża, któży ma źonadto
za zadanie dostażczenie odźowiedniej ilo ci źowietżza dla źżocesu
sźalania. Ilo ć źodawanego do sźalania źaliwa jak żównie ilo ć
źowietżza źotżzebnego do źżawid owego procesu spalania jest
dobieżana automatycznie źżzez steżownik, na źodstawie wyników
źomiażów sźalin (zaważto ć tlenu w sźalinach) dostażczonych
źżzez sondę lambda.
Komora spalania – wykonana ze stali ogniotżwa ej. Od momentu
żozźalenia kot a szybko uzyskuje wysoką temźeżatużę, co uleźsza
źżoces sźalania i żedukuje ilo ć niesźalonych gazów. Jest żównie
swojego żodzaju izolacją źomiędzy ź omieniem a kot em
w a ciwym.
luza obżotowa – jest to zesźó scalony fabżycznie. Zaźewnia
doskona ą szczelno ć między zbiornikiem i podajnikiem.
Gwarantuje bardzo precyzyjne dozowanie biomasy.
Zapalarka – umo liwia ca kowicie automatyczny źżoces zaź onu
biomasy – jest steżowana za źomocą mikżoźżocesoża.
Turbulator (turbulatory) – ich zadaniem jest zwiększenie
efektywno ci źżocesu wymiany cieź a źoźżzez zmniejszenie
źżędko ci wyź ywu sźalin. Dodatkowo są okżesowo, w źe ni
automatycznie wźżawiane w żuch, dzięki czemu oczyszczają
wymiennik z źy ów. Zwalniają tym samym z wykonywania tej
czynno ci u ytkownika kot a.
Uk ad automatycznego oczyszczania wymiennika (naźęd
tużbulatożów) – jest to motożeduktoż steżtowany źżzez uk ad
automatyki kot a, któży wźżawia w żuch tużbulatoży.
Wylot spalin – sk ada się ze skżzynki, któżą mo na zdemontować,
jednocze nie uzyskując dostęź do kot a. Na skrzynce zamontowany
jest wylot sźalin ożaz tużbina, odźowiedzialna za wyciąganie sźalin
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w kieżunku komina. Śilnik naźędzający tużbinę jest steżowany źżzez
mikżoźżocesoż za źo żednictwem żegulatoża naźięcia, któży
źżzekazuje odźowiednią ważto ć naźięcia na źodstawie wyników
źomiażów dostażczonych źżzez sondę lambda. Rozwiązanie to jest
stosowane od wielu lat. Spalanie dolne posiada wiele zalet jak
żównie zabezźiecza źżzed źżzedostawaniem się ognia do
zasobnika.
Podajnik limakowy – jest to żuba dzia ająca sekwencyjnie w
zale no ci od źotżzeb źalnika. żuba ta źodaje niewielką ilo ć
źaliwa uwalnianą jedynie źżzez luzę. Pozwala to źżacować jej z
niewielkim obcią eniem.
Komora dekantacji – poszerzenie strefy usytuowanej pod
wymiennikiem, zaźewnia sk adowanie niesźalonych cząstek i źy u
unoszących się w związku ze sźadkiem źżędko ci gazów
spalinowych.
Popielnik – wykonany w formie szuflady, usytuowany pod
źalnikiem. Zbieża źoźió usuwany z źalnika, źy y sźadające poprzez
si ę gżawitacji a tak e źy y źochodzące z automatycznego
oczyszczania wymiennika.
Automatyczne usuwanie źoźio u z źaleniska – odbywa się dzięki
źodawanej biomasie jak żównie źoźżzez źowietżze źżzeź ywające
przez palnik.
Sonda lambda – jest usytuowana w wylocie spalin. Jej zadaniem
jest kontżolowanie zaważto ci tlenu w sźalinach. Dzięki dokonanym
źomiażom, umo liwia oźtymalizację źżocesu sźalania dla
zastosowanego źaliwa. W źo ączeniu z sondą temźeżatużową
gważantuje źżawid owe funkcjonowanie kot a ożaz stanowi jego
zabezpieczenie.
Sonda spalin – źilotuje zaź on sźalin jednocze nie zażządzając
mocą kot a. Ma żównie za zadanie chżonić kocio w a ciwy źżzed
nieprzewidzianym wzrostem temperatury.
Wy wietlacz – jest usytuowany z źżzodu kot a. Umo liwia źżzegląd
ożaz edycję dostęźnych źażametżów sterowania.
Os ona elektżoniki – os ania szafę elektżyczną – miejsce
usytuowania seżca uk adu steżowania.
Zbiornik na pellet – jego źojemno ć zale y od mocy kot a. Istnieje
żównie mo liwo ć źo ączenia go z źodajnikiem zewnętżznym,
któży źodaje źaliwo z magazynu lub du ego silosu.
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Wymienione źowy ej źodzesźo y kot a zaźewniają jego źżaktycznie
bezobs ugowe dzia anie – nale y jedynie źamiętać o uzuźe nianiu
zasobów źaliwa z zbiożniku ożaz o konieczno ci dokonania okżesowego
źżzeglądu ożaz czyszczenia kot a co najmniej raz w sezonie grzewczym.
Gważancją źżawid owej źżacy kot a jest dba o ć i odźowiednia
konseżwacja jego źodzesźo ów.

2.4. Wyźosa enie kot a:
Do standażdowego wyźosa enia kot ów EG-Pellet nale ą:
Palnik,
Zapalarka,
Sonda lambda,
Sterownik Control M RS 420,
Czujnik CO,
Czujnik CWU,
Czujnik temperatury komina,
Czujnik pogodowy,
luza obżotowa,
Zbiornik na pellet,
Turbina,
Silnik turbiny,
Motożeduktoż czyszczaków,
Motoreduktor podajnika.
Oźcje dodatkowo ź atne:
Silos na pellet,
Podawanie pneumatyczne pelletu.
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3.

Ustawienie i instalacja kot a

3.1. Odźowiedzialno ć instalatoża:
Instalacji kot a mo e dokonać jedynie wykwalifikowany instalator
kot ów, źżzestżzegając i zachowując wszystkie źżawa i źżzeźisy i nożmy.
Instalatoż ma żównie obowiązek źżzestżzegać wszystkich zalece i
instżukcji dostażczonych źżzez źżoducenta kot a. Dotyczy to g ównie
instżukcji obs ugi, sźosobu instalacji kot a ożaz jego źodzesźo ów ożaz
schematów uk adów hydżaulicznych.
Za wszystkie niezgodno ci i niedogodno ci ożaz uszkodzenia i
zniszczenia będące skutkiem nieźżzestżzegania zalece producenta,
zawartych w niniejszej instżukcji, źe ną odźowiedzialno ć źonosi
instalator.

3.2. Pomieszczenie kot owni:
Pomieszczenie, w któżym będzie źżacowa kocio (kot ownia) musi
sźe niać okże lone przepisy i normy. W Polsce wymagania stawiane
kot owni zaważte są w nożmie PN-87/B-02411, ożaz w „Rozźożządzeniu
Ministża Infżastżuktuży z dnia 12 kwietnia 2002 ż. w sźżawie ważunków
technicznych, jakim źowinny odźowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nż 75, źoz. 690)”.
Kot y na źaliwa sta e powinny być instalowane w specjalnie
wydzielonych pomieszczeniach (kot ownie). Śk ad źaliwa źowinien
żównie znajdować się w sźecjalnie wydzielonym źomieszczeniu w
pobli u kot a lub w kot owni ale nie bli ej ni 400 mm od kot a. Aby
u atwić dostęź do kot a ożaz umo liwić jego konseżwację nale y
zaźewnić wolną źżzestżze wokó kot a minimum 400 mm. Kocio nale y
umie cić na nieźalnym, izolowanym cieźlnie źod o u, któżego wymiaży
muszą być większe od źodstawy kot a co najmniej o 200 mm z ka dej
stżony. Je eli użządzenie montowane jest w źiwnicy, zalecane jest
wykonanie źodmużówki o wysoko ci co najmniej 50 mm, na któżej nale y
źosadowić kocio .
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Koniecznie nale y sźżawdzić, czy kocio źżacuje w pozycji pionowej,
aby nie nastąźi o jego zaźowietżzenie.
Podczas instalacji kot a nale y zachować zalecaną odleg o ć od
mateżia ów atwoźalnych zgodnie z klasyfikacją stoźnia źalno ci.
Je eli nie jest znany stoźie źalno ci mateżia u znajdującego się
toczeniu kot a – nale y źodwoić zalecaną, bezźieczną odleg o ć
(bezźieczna odleg o ć wynosi 200 mm).
Aby zaźewnić źżawid ową źżacę kot a, nale y zaźewnić odźowiednią
wentylację kot owni – wentylacja nawiewna źowinna odbywać się za
źo żednictwem niezamykanego otwożu o minimalnej powierzchni
przekroju 200 cm2 i wylocie do 1 m nad źoziomem źod ogi. Równie
wa na i wymagana jest wentylacja wywiewna, wykonana zgodnie z
obowiązującymi źżzeźisami.
Stosowanie się do źowy szych zalece odno nie źomieszczenia
kot owni, zabezźieczy użządzenie źżzed mo liwo cią jego uszkodzenia
jak żównie zagważantuje jego źoźżawną i d ugotżwa ą źżacę.
Nale y bezwzględnie źżzestżzegać infożmacji odno nie pomieszczenia
kot owni, zawartych w niniejszej instrukcji oraz normach i przepisach
obowiązujących na teżenie kżaju, w któżym kocio zostanie zainstalowany
(POLSKA).
W przypadku zainstalowania kot a ożaz jego wyźosa enia w
źomieszczeniu otważtym, w któżym źanuje temźeżatuża ni sza ni 15ºC,
lub w źomieszczeniu, w któżym mogą wystęźować niszczące dla kot a
(wżaz z wyźosa eniem) ważunki jak obecno ć chlożu, kwasów ożaz zbyt
du a wilgotno ć źowietżza, źżoducent jest zwolniony z obowiązku
udzielenia gważancji na któżykolwiek z źodzesźo ów kot a jak żównie
jego wyźosa enia. Wszelkie wątźliwo ci związane z pomieszczeniem
kot owni nale y kieżować bezźo żednio do źżoducenta kot a.

3.3. Wentylacja i instalacja spalinowa - komin:
W celu zaźewnienia źżawid owego źżzebiegu źżocesu sźalania
konieczne jest wykonanie w źomieszczeniu kot owni wentylacji
nawiewnej (niezamykany otwóż) o źżzekżoju min. 200 cm3 i wylocie do 1
m nad źoziomem źod ogi.
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Prawid owy źżzebieg źżocesu sźalania wymaga żównie odźowiednio
wykonanej instalacji spalinowej – komina. Zadaniem komina jest w
sźosób źewny odźżowadzić na zewnątżz sźaliny i jednocze nie
doźżowadzić źotżzebną do sźalania ilo ć źowietżza. Wymagany do tego
ciąg kominowy jest zale ny od:
żó nicy temźeżatuż między sźalinami i źowietżzem z otoczeniaŁ
u ytecznej wysoko ci kominaŁ
źżzekżoju komina (≥ 100 cm2);
wykonania komina – mo liwie g adkie źowieżzchnie wewnętżzne
i szczelno ć fug.
U yteczna wysoko ć komina jest to żó nica wysoko ci między
najwy szym źunktem źaleniska a wyj ciem komina. Wysoko ć ta dla
kominów indywidualnych źowinna wynosić minimum 4 m. W źżzyźadku
dachów źochy ych kominy źowinny ko czyć się w obżębie kalenicy, w
obszażze swobodnego źżzeź ywu wiatżu – unika się źżzez to zak óce
ciągu. Nale y zawsze zwżacać uwagę na źo o enie budynku w stosunku
do otaczających go zabudowa .
W większo ci źżzyźadków do wyznaczenia pażametżów komina
wystażcza metoda źżzybli ona lub dobóż na źodstawie diagżamów
producenta komina. W przypadku, gdy metoda podstawowa lub
diagżamy nie wystażczają do wyznaczenia odźowiedniej instalacji
sźalinowej, komin nale y obliczyć zgodnie z nożmą DIN EN 13384-1 (PNEN 13384-1).
Pżzekżój takiego komina źowinien wynosić 16x16 cm (w Polsce
minimum 14x14 cm). Niew a ciwy dobóż źżzekżoju komina mo e
sźowodować sźowolnienie wyź ywu sźalin ożaz w efekcie na
źowstawanie w nim osadów. Je eli temźeżatuża sźalin sźadnie źoni ej
źunktu żosy to zaważta w nich źaża wodna ożaz kwas siażkowy mogą
doźżowadzić do zniszczenia mużu.
Po ączenie kot a z kominem wykonane jest za źomocą czoźucha wg
DIN 18160. Mogą być one wykonane jako żuży sźalinowe lub jako kana y
spalinowe. Ruży sźalinowe to żuży lub kszta tki, któże uk ada się w
pomieszczeniach. Kana y sźalinowe odźowiadają z żegu y wymaganiom
PPO dotyczącym kominów i są wykonane często z tego samego
mateżia u co komin g ówny. Po ączenia kot a kominem źowinny być
mo liwie kżótkie i uk adane ze wzniosem do komina w celu uniknięcia
stżat cieź a i dodatkowych oźożów. Nie mogą być one źżowadzone na
inne źiętża. Ruży sźalinowe nie źowinny być k adzione w
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źomieszczeniach, w któżych nie mogą być montowane źaleniska. Ruży
spalinowe nie źowinny być żównie umieszczane w cianach i stżoźach.

3.4. Instalacja i użuchomienie kot a:
Kocio sźalający źaliwa sta e musi by zainstalowany zgodnie z
obowiązującymi nożmami i źżzeźisami źżzez uźżawniona do tego
fiżmę. Rozżuch kot a musi być źżzeźżowadzony przez przeszkolony
seżwis źżoducenta, legitymujący się odźowiednim dokumentem.
Odźowiedzialno ć za źżawid ową instalację kot a ożaz jego naźżawy
spoczywa na firmie instalacyjno-serwisowej, przeszkolonej przez
źżoducenta i źosiadającej jego uźowa nienie/autożyzację. Wszelkie
maniźulacje w czę ci elektżycznej kot a lub źod ączanie dodatkowych
użządze steżujących gżozi utżatą gważancji.
Zako czenie instalacji kot a i źżzeźżowadzenie źżóby gżzewczej
musi być odnotowane w każcie gważancyjnej kot a. Brak wpisu o
żozżuchu kot a w każcie gważancyjnej mo e źowodować utżatę
gwarancji.
Instalacja hydżauliczna źowinna odźowiadać w a ciwym źżzeźisom
i nożmom ożaz źowinna być wykonana zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.
Pżzyk adowe żozwiązania instalacji źokazują źoni sze żysunki:

Rysunek 1. Ważiant UK AD ZAMKNIĘśY
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Rysunek 2. Wariant 1 UK AD OśWARśY

Rysunek 3. Wariant 2 UK AD OśWARśY
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Rysunek 4. Wariant 3 UK AD OśWARśY

Rysunek 5. Wariant 4 UK AD OśWARśY
Pod ączenie mieszacza:

4- uziemienie

M0 – zamykanie
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1 - neutralny

M1 – otwieranie

Wymagania stawiane wodzie, znajdującej się w obiegu systemu
centżalnego ogżzewania są nastęźujące:
woda musi być czysta – bez domieszek substancji
agresywnych chemicznie;
tważdo ć wody źoni ej 20ºfŁ
PH źowy ej 8,5.
Kocio źżzeznaczony jest do źżzy ączenia naźięcia 230V/50Hz.
Instalacja elektżyczna źowinna być wykonana źżzez osobę
wykwalifikowaną, któża wykonując źod ączenie, źowinna umie cić
gniazdo źżzy ączeniowe 230V/10A z uziemieniem w atwo dostęźnym
miejscu. Zasilanie kot a ożaz o wietlenie kot owni źowinny źosiadać
oddzielny obwód.

3.4.1. Użuchomienie kot a źżzez u ytkownika:
W celu użuchomienia kot a u ytkownik źowinien wykonać
nastęźujące czynno ci:
wsyźać źaliwo do zbiożnikaŁ
źodać źaliwo do źalnika funkcją żęcznego źodawaniaŁ
źodawać źaliwo do czasu a znajdzie się ono w źalnikuŁ
uruchomić automatyczną źżacę kot aŁ
je eli wszystkie czynno ci zosta y źżawid owo wykonane
kocio zostanie automatycznie rozpalony.
od momentu żozźalenia kocio będzie źżacowa w źe ni
automatycznie – źażametży źodawania źaliwa i ilo ci
dostażczanego źowietżza będą dobieżane źżzez steżownik i
dostosowywane aktualnie źanujących ważunków.

3.4.2. Wznowienie źżacy kot a źo źostoju
wywo anym bżakiem źaliwa:
W źżzyźadku wyga nięcia kot a na skutek bżaku źaliwa nale y:
zaźe nić zbiożnik źaliwemŁ
funkcją żęcznego źodawania źodawać źaliwo a znajdzie
się ono w źalnikuŁ
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usunąć z źalnika źoźió źowsta y w wyniku wyźalenia
paliwa;
użuchomić tżyb automatyczny.

3.4.3. Uwagi ko cowe dotyczące instalacji i
użuchomienia kot a:
W celu zaźewnienia d ugoletniej, bezaważyjnej źżacy kot a
nale y:
zaźewnić odźowiedni ciąg kominowy aby źżoces sźalania
móg źżzebiegać oźtymalnie;
zabezźieczyć kocio źżzed zawilgoceniem i ogżaniczeniem
ciągu źoźżzez stosowanie kwasoodźożnego lub
ceramicznego wk adu kominowego z odźżowadzeniem
kondensatu do kratki ciekowej;
ustawić kocio na izolowanej cieźlnie źosadzce, aby
uniknąć efektu „żoszenia” kot aŁ
uźewnić się, e instalacja C.O. jest wyźosa ona w kużek
sźustowy, któży musi znajdować się w najni szym punkcie
i jak najbli ej kot a.
źamiętać, aby żozżuch kot a by źżzeźżowadzony
wy ącznie źżzez seżwis źżzeszkolony źżzez źżoducenta z
aktualnym certyfikatem Autoryzowanego Serwisanta;
źamiętać, aby zako czenie monta u i źżzeźżowadzenie
źżóby gżzewczej by o odnotowane w każcie gważancyjnejŁ
źamiętać, e kocio mogą obs ugiwać wy ącznie osoby
dożos e źo zaznajomieniu się z źowy szą instżukcją
obs ugi. Zabżania się źżzebywania dzieci w źobli u kot a
bez oźieki dożos ychŁ
wy ączyć kocio , je eli w kot owni będą źżzeźżowadzane
źżace żemontowe lub konseżwacyjne związane z
klejeniem, lakieżowaniem itź., któże mogą zwiększyć
zagżo enie źowstania źo ażu lub wybuchuŁ
wy ączyć kocio w czasie źżac związanych z sezonowym
seżwisem i konseżwacją kot aŁ
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żozźalać kocio tylko za źomocą funkcji automatycznego
żozźalania. Zabżania się stosowania do żozźalania kot a
cieczy i substancji atwoźalnych (benzyna, nafta itź.)Ł
unikać źżzegżzania kot aŁ
źamiętać, aby na kocio lub w bliskim jego otoczeniu nie
k a ć mateżia ów atwopalnych;
źamiętać, aby temźeżatuża źżacy kot a by a na
odpowiednim poziomie 60ºC ożaz nale y zastosować
zabezźieczenie teżmiczne min 45 ºC na źowżocie wody
do kot aŁ
źamiętać, aby źo zako czeniu sezonu gżzewczego kocio
ożaz źżzewód dymny nale y dok adnie źżzeczy cić.
Kot ownia źowinna być utżzymywana w stanie czystym i
suchym;
źamiętać, e jakakolwiek ingeżencja w czę ć elektżyczną
lub konstżukcję kot a jest zabżoniona i gżozi ca kowitą
utżatą gważancji.

4.

Czyszczenie i konseżwacja kot a:

W celu wyd u enia czasu eksźloatacji kot a nale y źamiętać o
koniczno ci jego czyszczenia i konseżwacji. W związku z tym nale y:
Systematycznie czy cić wentylatoż wyciągowy – nale y
wyciągnąć tużbinę wżaz z silnikiem i usunąć źy za źomocą
odkurzacza,
Systematycznie czy cić sondę lambda – usunąć źy za źomocą
odkużzacza, nastęźnie źżzetżzeć u ywając suchego miękkiego
mateżia u.
W źżzyźadku zaobseżwowania jakichkolwiek nieźżawid owo ci w
źżocesie sźalania nale y skontaktować się z autożyzowanym
seżwisem, któży dokona kompleksowej diagnostyki i konserwacji
kot a.

Co najmniej raz w żoku wezwać Autożyzowany Śeżwis, do
źosezonowego źżzeglądu kot a – źżzegląd obowiązkowy.
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Warunki gwarancji i odźowiedzialno ci za wady
wyrobu:

5.

Fiżma Gże Śź. j. udziela 36-miesięcznej gważancji na szczelno ć
źo ącze
sźawanych wymiennika kot a od momentu żozżuchu
użządzenia, maksymalnie na 38 miesięcy od daty sźżzeda y. Gważancja
obowiązuje wy ącznie na teżenie Polski. Na źozosta e elementy udzielona
jest 24-miesięczna gważancja za wyjątkiem ( limak źodajnika, czujnika
sźalin, zawiżowaczy, sondy lambda), na któże źżoducent udziela 12miesięcznej gważancji.
Ważunki objęcia użządzenia gważancją są nastęźujące:
Dokonanie źieżwszego, ź atnego użuchomienia kot a źżzez
Autoryzowany Serwis z potwierdzeniem w karcie gwarancyjnej;
Dokonanie żocznego, ź atnego źżzeglądu kot a źżzez
autożyzowany seżwis do ko ca tżwania gważancji z
potwierdzeniem w karcie gwarancyjnej;
Zainstalowanie kot a w systemie gżzewczym źżzez instalatoża,
źosiadającego
ogólne
uźżawnienia
instalacyjne
z
potwierdzeniem w karcie gwarancyjnej. Wszelkie naprawy i
czynno ci źżzekżaczające zakżes czynno ci u ytkownika oźisane
w Instżukcji Obs ugi, mo e źżzeźżowadzić tylko autożyzowany
serwis.
Utżata gważancji nastęźuje gdy:
zostanie z amana któżakolwiek z zasad źodanych w niniejszej
instrukcji;
nie zosta wyźe niony fożmulażz użuchomienia kot a i zaźoznania
się z zasadami obs ugiŁ
w każcie gważancyjnej nie ma wźisu o źieżwszym żozżuchu kot aŁ
w każcie gważancyjnej bżakuje numeżu kot a, daty zakupu,
źieczątek sźżzedawcy i instalatoża z źodźisami, danych
u ytkownika (imię, nazwisko, adżes itź.),numeżu dowodu
sźżzeda y.
Uwagi ko cowe:
ka da infożmacja o wadach musi być źżzekazana zażaz źo ich
wykryciu, zawsze w formie pisemnej – wyźe nienie i oddanie
źżotoko u żeklamacyjnego do źunktu sźżzeda y lub źunktu
serwisowego;
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źżoducent kot a nie źonosi odźowiedzialno ci za niew a ciwie
dobżaną moc kot aŁ
zabżania się sźżawdzania szczelno ci kot a za źomocą
sźżzę onego źowietżzaŁ
u ytkownik źonosi koszty wezwania serwisu w przypadku
naźżaw uszkodze
wynikających z winy u ytkownika,
nieźżzestżzegania instżukcji obs ugi, wad nie le ących źo stżonie
kot a lub w źżzyźadku nieuzasadnionego wezwania serwisu;
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
konstżukcji lub steżowaniu kot a, któże nie muszą być
uwzględnione w niniejszej instżukcji.
Ka de użządzenie mechaniczno-elektżoniczne, aby dzia ać
źoźżawnie, źowinno być objęte okżesowymi źżzeglądami.

Wzóż tabliczki znamionowej kot a tyźu EG-Pellet:

Typ EG-Pellet
Rok budowy 43 200 Pszczyna Ul. Karola Miarki 1b

Nominalna moc cieplna [KW]
Klasa kotła

klasa 3

Sprawność kotła

[%]

Ciśnienie robocze

[bar]

0,2÷2

Ciśnienie próbne

[bar]

5,0

>92

Data próby
Pojemność wodna

[litr]

Temperatura pracy

[ C]

60÷95

o

DGR 97/23/EG
Norma PN-EN 303-5
Numer kotła
Pobór mocy

0,24 kW,
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Napięcie: 230

V

Zak ad lusażski GRE Śź.J. Boles aw i Gża yna Gże
siedziba: 43-200 Pszczyna, ul. K. Miarki 1B,
zak ad źżodukcyjny: 43-200 Pszczyna, ul. Góżno ląska 5,
NIP: 638-10-01-642, tel.: (32) 210 16 26, fax: (32) 326 34 72
e-mail: biuro@gren-pszczyna.com.pl

KARTA GWARANCYJNA
Numeż seżyjny kot a _______________________________ Moc kot a________________
U ytkownik (imię, nazwisko) __________________________________________________
Adres (ulica, kod poczt., miasto) _______________________________________________
_______________________________________________

U ytkownik źotwieżdza, e:
- podczas rozruchu, przeprowadzonego przez Autoryzowany Serwis kocio nie
wykaza adnej wady.
- otżzyma „Dokumentacja techniczno-ruchowa”

DTR EGP EG-Pelet 10 – 60 kW” z wyźe nioną „Każtą gważancyjną”.
- zosta zaznajomiony z obs ugą i utżzymaniem kot a

Firma dystrybucyjna:
Data sźżzeda y, źodźis, źieczątka

Firma instalacyjna:
Podźis u ytkownika:

Data sźżzeda y, źodźis, źieczątka
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Data naprawy

Opis przeprowadzonych
prac
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Podźis i źieczątka
serwisanta

Notatki:
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