EP V
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1.1 INFORMACJA OGÓLNA
Przed przystąpieniem do podłączenia kotła do instalacji grzewczej należy dokładnie zapoznać
się z niniejszą instrukcją oraz sprawdzić, czy wszystkie podzespoły są sprawne, a kocioł
posiada kompletne wyposażenie.
Kotły EP V z podajnikiem ślimakowym są kotłami wodnymi stalowymi opalanymi węglem
kamiennym sortyment groszek energetyczny (Eko-groszek). Przeznaczone są do ogrzewania
domów jednorodzinnych, małych pawilonów handlowych usługowych. Kotły te należą do
tzw. niskotemperaturowych, w których temperatura wody nie może przekraczać 85°C,
maksymalne ciśnienie robocze czynnika grzewczego 0,19 MPa
Integralną częścią dokumentacji kotła EP Vjest instrukcja obsługi elektronicznego
sterownika, oraz zespołu podającego paliwo.

1.2 NORMY I PRZEPISY PRAWNE
Kotły EP Vspełniają wymagania norm europejskich PN-EN 303-5, PN-EN 12809 oraz
przepisów prawa polskiego i stosowanych dyrektyw UE w zakresie bezpieczeństwa
wyrobów.
Podłączenie oraz eksploatacja kotła musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w kraju
przeznaczenia oraz zaleceniami niniejszej instrukcji instalacji i obsługi. W przeciwnym
przypadku producent nie odpowiada za możliwe usterki i nie obejmuje ich gwarancją.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1 BUDOWA KOTŁA EP V
Kotły typu EP Vwykonane są jako stalowe, spawane. Płaszcz wodny kotła wykonany jest z
blachy kotłowej P265GH wewnętrzny o grubości 6 mm, natomiast płaszcz zewnętrzny z
blach o grubości 3-4 mm.
Kotły typu EP V składają się z:
 Korpus wodny kotła- wykonany jest z blach stalowych, spawanych metodą MAG.
 Komora paleniskowa do palenia z podajnikiem – wykonana jest w kształcie
prostopadłościanu. W bocznych płaszczach wodnych wykonano otwory
przyłączeniowe zespołu podającego paliwo.
 Komora popielnikowa- znajduje się za dolnymi drzwiczkami, w środku umieszczona
jest szuflada na popiół.
 Wymiennik ciepła- tworzą go pionowe przegrody stanowiące kanały wodne, ułożone
na przemian.
 Drzwiczki wyczystkowe (górne) – służą do czyszczenia powierzchni grzewczych
wymiennika płytowego.
 Drzwiczki obsługowe (drugie od dołu) – służą do obsługi palnika retortowego, oraz
rusztu awaryjnego , który może być w niej zamontowany.
 Drzwiczki popielnikowe (dolne) – służą do czyszczenia komory popielnikowej z
popiołu.
 Króćce zasilania i powrotu – kocioł wyposażono w króćce zasilania i powrotu które są
umieszczone z tyłu kotła.
 Mufy ½” 2 szt.- służą do zamontowania układu zabezpieczającego kocioł w
przypadku montażu w układzie zamkniętym
 Pokrywa zaślepiająca – zaślepia drugi otwór przyłączeniowy zespołu podającego
paliwo.
 Obudowa kotła z izolacją termiczną – wykonana jest z blachy stalowej malowanej
proszkowo połączonej ze sobą metalowymi wkrętami. Izolację termiczną stanowi
wełna mineralna.
 Regulator temperatury (sterownik) – zamontowany na górnej pokrywie kotła.
Umożliwia zaprogramowanie i utrzymanie określonej temperatury wody wylotowej z
kotła, oraz optymalizuje proces spalania niezależnie od obciążenia kotła.
2.2 BUDOWA ZESPOŁU PODAJĄCEGO PALIWO






Retorta – służy do spalania dostarczonej ilości paliwa.
Motoreduktor – wraz z silnikiem elektrycznym. Zewnętrzne części reduktora
(obudowy) jak również obudowy silnika wykonane są z aluminium. Reduktory
napełniane są fabrycznie olejem syntetycznym, który nie wymaga wymiany przez cały
czas eksploatacji.
Podajnik paliwa- podaje paliwo z zasobnika do dolnej części retorty. Ślimak
transportuje węgiel w rurze.
Zawleczka zabezpieczająca ( bezpiecznik przeciążeniowy)- to mechanizm
zabezpieczający przed uszkodzeniem reduktora w razie zablokowania ślimaka.
Znajduje się w sprzęgle które łączy reduktor ze ślimakiem. Występuje w formie śruby
M 5.






Deflektor- znajduje się nad palnikiem retortowym. Wysokość jego zawieszenia jest
ustalona przez producenta. Służy do utrzymywania płomienia w retorcie oraz
rozbijania płomienia na płaszcz wymiennika. Deflektor jest częścią eksploatacyjną nie
podlegającą gwarancji.
Zbiornik paliwa – znajduje się obok kotła , służy do magazynowania opału,
Wentylator nadmuchowy- dostarcza powietrze do spalania. Ilość dostarczonego
powietrza jest regulowana poprzez regulator temperatury tak, aby zapewnić
optymalne warunki spalania.

2.3 PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr

Jedn.

Nominalna moc cieplna
Wielkość powierzchni do ogrzania1
Sprawność cieplna

kW
m2
%

Szerokość
Szerokość z zasobnikiem
Głębokość
Wysokość
Wymiary podłączeń hydraulicznych
Wymiar wylotu spalin
Zasyp paliwa2
Zużycie paliwa przy mocy
znamionowej
Wymagany ciąg kominowy
Przyłącze elektryczne
Temperatura maksymalna czynnika
grzewczego
Temperatura minimalna czynnika
grzewczego
Maksymalne ciśnienie robocze
Paliwo podstawowe

mm
mm
mm
mm
cal
mm
kg
kg/h

Klasa kotła
Pobór mocy wentylatora i
motoreduktora
Wymiary otworu załadowczego
zasobnik

1

EKO-PLUS z dodatkowym
rusztem
18
25
Do 190
Do 260
Powyżej
Powyżej
85%
85%
580
580
1240
1240
1080
1080
1440
1440
5/4’
5/4’
250
250
280
280
3,6
4,5

Pa
°C

20-30
230V/6A
85 °C

°C

50 °C

bar
-

W
mm

20-30
230V/6A
85 °C
50 °C

1,9
1,9
Węgiel kamienny, sortyment
groszek energetyczny typ 31
lub 31.1, uziarnienie 5-25 mm,
zdolność spiekania RJ<10,
wilgotność do 15%, zawartość
miału do 10%, popiołu <10%,
temp. mięknienia popiołu >
1150°C, siarka<0,6%, wartość
opałowa 26 MJ/kg
V
80
80
580x350

580x350

Maksymalna powierzchnia ogrzewcza została oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepło przy
współczynniku strat q=100-150 w/m2
2
Paliwo podstawowe

