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SMART EKO-CARBON
DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

WPROWADZENIE

Szanowny Kliencie

, dzi kujemy za zakup kotła grzewczego firmy METAL-FACH. Mamy nadzieje, e eksploatacja urządzenia spełni Państwa
oczekiwania oraz dostarczy wiele satysfakcji. Kocioł grzewczy został zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami, gwarantującymi
bezpieczne i niezawodne funkcjonowanie. Eksploatacja przy cisłym przestrzeganiu zaleceń zawartych w instrukcji dołączonej do urządzenia, zapewni optymalną
i niezawodną prac kotła centralnego ogrzewania przez wiele lat.
Produkt nie jest przeznaczony do u ywania przez osoby o obni onej sprawno ci fizycznej / psychicznej lub nie posiadających do wiadczenia i wiedzy, je li te osoby są
nadzorowane lub instruowane przez osob odpowiedzialną za jej bezpieczeństwo. Zabrania si obsługi przez dzieci.
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1. Czynno ci wprowadzające

(U YTKOWNIK)
Czynno ci jakie nale y wykonać podczas odbioru kotła METAL-FACH:
 sprawd uwa nie kompletno ć dostarczonego kotła (Tabela 5.1)
oraz czy kocioł nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu;
 porównaj tabliczk znamionową zamontowaną na obudowie kotła
z lewej lub prawej strony ze swoim zamówieniem (Rysunek 1.1);
 uwa nie zapoznaj si z instrukcją obsługi - zawarte są w niej
informacje potrzebne do prawidłowego u ytkowania kotła.
W razie napotkanych problemów prosimy kontaktować si z działem serwisu
lub z autoryzowanym serwisem METAL-FACH Jacek Kucharewicz. Osoby te
posiadają odpowiednie przeszkolenie oraz dost p do oryginalnych cz ci
umo liwiających prawidłowe wykonanie czynno ci serwisowych i monta u kotłów
firmy METAL-FACH Jacek Kucharewicz, potwierdzone certyfikatem wydawanym
w siedzibie przedsi biorstwa.

Symbol

Opis

Tabela 2.1 Piktogramy
Symbol

Opis

Lat gwarancji

Sterownik

Atestowana stal kotłowa

Pompa: C.O.1, C.O.2, C.W.U.,
dodatkowa, cyrkulacyjna

Palnik retortowy

Sonda Lambda

W ownica schładzająca –
układ zamkni ty (opcja
dodatkowa)

Sterownik Fuzzy Logic /
PiD

Sterowanie pogodowe
Ekran dotykowy LCD

Zegar RTC z
programatorem tygodniowym
Dwa obiegi mieszające C.O.1
i C.O.2 z termostatem
pokojowym

Moduł rozszerzający

Internet

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

UWAGA!
Bardzo wa na informacja, zawsze nale y zapoznać si z nią, je eli
wyst puje w danym miejscu.
WSKAZÓWKA!
Warto zapoznać si z tą informacją, ułatwia obsług .

4. Informacje ogólne
Rysunek 1.1 Tabliczka znamionowa

2. Informacyjne piktogramy
(U YTKOWNIK)

(U YTKOWNIK)
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa jest jedną z cz ci produktu, dostarczana
jest razem z zakupionym kotłem centralnego ogrzewania. Dokumentacja
Techniczno-Ruchowa zawiera dane dotyczące budowy i monta u oraz sposobu
u ytkowania kotłów z palnikiem retortowym serii SMART EKO-CARBON.
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Dokładne zapoznanie si z tre cią instrukcji obsługi zapewnienia prawidłowe
i bezpieczne u ytkowanie naszego kotła.
UWAGA!
Zaleca si u ytkownikowi przestrzeganie wszystkich wskazówek
dotyczących urządzenia zawartych w niniejszej Dokumentacji
Techniczno – Ruchowej, Warunkach Gwarancji oraz w powszechnie
obowiązujących przepisach prawnych.
Kotły dostarczane są w stanie zmontowanym. Ustawione i przymocowane są
do palety w sposób trwały. Stosowane są dodatkowe zabezpieczenia w postaci
opakowania foliowego.
W czasie transportu kotła, nale y zabezpieczyć go przed przesuwaniem lub
obrotem na skrzyni ładunkowej samochodu za pomocą oprzyrządowania
zabezpieczającego np. pasów. Transport kotłów, powinien odbywać si zgodnie
z zasadami dotyczącymi przewozu materiałów. Załadunek i rozładunek nale y
przeprowadzić za pomocą urządzeń podno nikowych (wózek widłowy) o ud wigu
wi kszym ni 1000 kg.

5. Wyposa enie kotła

(U YTKOWNIK)
W zakres dostawy wchodzą elementy zarówno podstawowe jak i dodatkowe,
zale nie od zło onego zamówienia. w czasie odbioru nale y dokładnie obejrzeć
wyrób sprawdzając czy nie uległ uszkodzeniu podczas transportu oraz sprawdzić
kompletno ć wyposa enia. Elementy wchodzące w skład podstawowego oraz
dodatkowego wyposa enia opisano poni ej (Tabela 5.1).
Tabela 5.1 Wyposa enie kotła
Jednostka
Podstawowe wyposa enie:
Ilo ć
miar
Kocioł centralnego ogrzewania
szt.
1
Regulator mikroprocesorowy – obsługuje:
 czujnik temperatury kotła
 czujnik temperatury ciepłej wody u ytkowej
 czujnik temperatury podajnika
szt.
1
 czujnik temperatury powrotu
 czujnik temperatury obiegu 1
 czujnik temperatury obiegu 2
 czujnik temperatury pogodowej
Wentylator nadmuchowy
szt.
1

Układ podawania paliwa z palnikiem
Zasobnik na paliwo
Narz dzia do czyszczenia kotła:
 pogrzebacz
 szczotka
 skrobak
Stopki do poziomowania kotła
Dodatkowe wyposa enie:
Moduł SONDA LAMBDA
W ownica schładzająca

*

Dokumentacja:
Dokumentacja techniczno-ruchowa kotła
Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna sterownika
Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna wentylatora
nadmuchowego
Instrukcja obsługi motoreduktora limakowego

kpl.
szt.

1
1

szt.

1

szt.
Jednostka
miar
szt.
szt.
Jednostka
miar
szt.
szt.

4
Ilo ć
1
1
Ilo ć
1
1

szt.

1

szt.

1

UWAGA!
U ytkownik powinien dokładnie zapoznać si z instrukcją obsługi
regulatora, wentylatora oraz podajnika wraz z palnikiem.
UWAGA!
Firma METAL-FACH zastrzega sobie prawo wprowadzania bez
uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposa enia
i specyfikacji oferowanych towarów.

6. Zastosowanie
(U YTKOWNIK/INSTALATOR)
Kotły przeznaczone są do ogrzewania obiektów mieszkalnych typu: domy
jednorodzinne i wielorodzinne, budynki gospodarcze, obiekty u yteczno ci
publicznej, oraz ciepłej wody u ytkowej. Wyposa one są w automatyczny układ
podawania paliwa. Dzi ki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych
kocioł SMART EKO-CARBON osiąga sprawno ć ≤90%. Poprawne działanie
i osiąganie pełnych mo liwo ci kotła jest uzale nione od jako ci wykonanej
4

instalacji, odpowiedniego ciągu kominowego, prawidłowej obsługi i konserwacji
kotła.
UWAGA!
Kotły przeznaczone są do pracy w instalacjach wodnych systemu
otwartego oraz zamkni tego z obiegiem grawitacyjnym lub
wymuszonym, posiadającym zabezpieczenia zgodne z wymaganiami
obowiązującej normy PN-B-02413 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo oraz
układ zamkni ty zgodny z normą PN-EN 12828 Instalacje grzewcze w
budynkach. Projektowanie.

7. Podstawowe elementy budowy
kotłów

(U YTKOWNIK/INSTALATOR)
Korpus wodny wykonany jest jako konstrukcja spawana z atestowanych blach
stalowych P265GH o grubo ci 6mm (dla elementów paleniska) i S235JR o
grubo ci 4mm ( dla elementów płaszcza wodnego)
Automatyczny podajnik dostarcza paliwo do palnika retortowego
umieszczonego w komorze paleniskowej z boku kotła. Nad
palnikiem
umieszczono płyt ceramiczną, w pozostałej cz ci komory paleniskowej
umieszczono stalowe ekrany.
Cz ć konwekcyjną kotła stanowią poziome kanały wodne w których
umieszczone zostały zawirowacze powietrza. Wymiennik kotła zaizolowany jest
wełną mineralna osłoni tą cienko cienną blachą. Izolowany spód kotła nie jest
chłodzony wodą.
Czopuch spalin o rednicy ɸzew = 160mm ( w mocach 15, 20, 25kW) (SMART
ECO-CARBON 30 =180mm) nie posiada przepustnicy.
Popielnik na odpady paleniskowe usytuowany jest pod palnikiem. Stalowe
drzwiczki wyło one są od rodka płytami izolacyjnymi.
Kocioł wyposa ono w króćce: zasilający i powrotny wody kotłowej o rednicy G
1 ½” , króciec spustowy wody o rednicy G ¾”, króciec czujnika regulatora i STB.
Pracą kotła i procesem spalania steruje mikroprocesorowy regulator.

Rysunek 7.1 Podstawowe elementy budowy kotła SMART EKO-CARBON
9. Króciec zasilający z gw. 15. Płyta ceramiczna
Opis rysunku:
G11/2”
16. Głowica palnika
1. Wymiennik
10.
Króciec
powrotny
z
gw.
17.
Szuflada
2. Zespół podajnik- palnik
G
11/2”
popielnika
3. Zasobnik paliwa
11.
Króciec
spustowy
z
gw.
18.
Sterownik
4. Osłona podajnika
G3/4”
19. Przepust
5. Drzwiczki wyczystkowe
12. Czopuch
elektryczny
6. Drzwiczki rewizyjne
13.
Tuleja
osadcza
czujnika
20.
Zespół
7. Drzwiczki popielnikowe
temp. kotła
wyrównania
8. Pokrywa zasobnika
5

14. Tuleja osadcza STB

ci nień
21. W ownica
schładzająca
22. Ekrany stalowe

8. Podstawowe wymiary kotłów
SMART EKO-CARBON
(U YTKOWNIK/INSTALATOR)
UWAGA!
Stopki w kotłach wyst pują:
- od SMART EKO-CARBON 16 do SMART EKO-CARBON 30
Ich wysoko ć to 30 mm.
Rysunek9.1 Wymiary kotła SMART EKO-CARBON
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Tabela 8.1 Wymiary (mm) kotła SMART EKO-CARBON
SMART EKOCARBON 15

SMART EKOCARBON 20

SMART EKOCARBON 25

SMART EKOCARBON 30

A

1250

1250

1300

1300

B

545

545

590

590

TYP

*

*

*

C

1300

1350

1350

1450

D

545

615

710

710

*

*

*

*

*

E

1100

1150

1150

1250

F

375

445

535

535

G

G3/4''

G3/4''

G3/4''

G3/4''

H

G11/2''

G11/2''

G11/2''

I

160

160

160

G11/2''
180

J

G11/2''

G11/2''

G11/2''

G11/2''

*

140

*

140

*
*

*

140

K

140

L

115

*

115

*

115

*

115

M

680

680

680

680

N

610

620

620

620

O

140

140

140

140
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9. Dane techniczne kotłów SMART EKO-CARBON
(U YTKOWNIK/INSTALATOR)

Tabela 10.1 Dane techniczne kotła SMART EKO-CARBON

PARAMETRY

JEDNOSTKA
S.I.

Nominalna moc cieplna

[kW]

SMART EKO-CARBON
16
16

[kW]

Zakres
Powierz h ia

o y kotła
ożliwa do ogrza ia

MODEL KOTŁA
SMART EKO-CARBON SMART EKO-CARBON
20
25
20
25

SMART EKO–CARBON
30
30

4,8 - 16

6 - 20

7,5 - 25

9 - 30

2

150

150-200

200-250

250-300

2

[m ]

Powierzchnia grzewcza

[m ]

1,63

2,0

2,6

3,08

Poje ość wod a
Maksy al e iś ie ie ro o ze
Maksymalna temperatura robocza
Ciś ie ie pró e
Klasa kotła
Spraw ość kotła
Poje ość zaso ika paliwa
Paliwo
Przyłą ze elektry z e

[L]
[bar]
[°C]
[bar]
[-]
[%]
[L]
[-]
[W]

48
1,5
95
4
5

60
1,5
95
4
5

71
1,5
95
4
5

80
1,5
95
4
5

≤90

≤90

≤90

≤90

200

200

200

200

Po ór

Po ór

o y elektry z ej

ocy elektrycznej (chwilowy
maksymalny)
Zakres nastaw regulatora temperatury
Wy aga y iąg ko i owy
O li ze iowy opór przepływowy ΔT [10K]
O li ze iowy opór przepływowy ΔT [20K]
Waga kotła

eko groszek
~230V; 50Hz
230

230

230

230

[W]

415

415

415

415

[°C]
[Pa]
[mbar]
[mbar]
[kg]

20
5,47
1,36
345

20
9,74
2,43
370

23
12,33
3,80
427

30
15,8
4,3
460

60-85 co 1°C
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10.Automatyka zabezpieczająca
i regulacja
(U YTKOWNIK/INSTALATOR)
1) Automatyka kotła umo liwia nastaw :
 temperatury kotła;
 temperatury ciepłej wody u ytkowej;
 pracy podajnika paliwa;
 r cznego sterowania podajnikiem wentylatorem.
2) Czujnik termiczny
Mechaniczne zabezpieczenie STB umieszczone jest w kotle i zabezpiecza
o
system grzewczy przed przegrzaniem. Ustawiony jest on na 95 C. Powy ej tej
temperatury wyłącza wentylator, załączając w tym czasie pompy centralnego
ogrzewania i ciepłej wody u ytkowej, a tak e dwie dodatkowe oraz otwiera zawór
mieszający.

11.Paliwo
(U YTKOWNIK)
Paliwem do opalania kotłów wyposa onych w podajnik limakowy i palnik
retortowy jest:
 W giel kamienny sortymentu Gr II klasy a1 zgodnie z pkt. 5.3 (tablica
7) normy PN EN 303-5:2012
 warto ć opałowa: > 26MJ/kg;
 wilgotno ć: 11% w stanie roboczym;
 zawarto ć popiołu: 2 - 7 % w stanie roboczym masy w sanie suchym;
 zawarto ć cz ci lotnych: 15-30% w stanie roboczym masy w sanie
suchym;

12.Wymagania dotyczące kotłowni
i monta u kotła

(U YTKOWNIK/INSTALATOR)
W Polsce kotłownie wybudowane na paliwo stałe powinny spełniać wymagania
normy PN-87/B-02411 „Kotłownie wybudowane na paliwo stałe" oraz
Dz. U. 2015.0.1422. Zostały one podzielone na dwa rodzaje:
1) Dla małych kotłowni do 25 kW mocy, powinny być spełnione nast pujące
wymagania:



kocioł powinien być umieszczony mo liwie centralnie w stosunku
ogrzewanych pomieszczeń oraz w wydzielonym pomieszczeniu;
 materiał z jakiego zostanie wykonana podłoga w kotłowni powinien być
niepalny, w przypadku materiału palnego podłoga powinna być pokryta
blachą stalową grubo ci 0,7 mm na odległo ci minimum 50 cm od
kraw dzi kotła; kocioł powinien być umieszczony na fundamencie
wykonanym z materiałów niepalnych, wystającym 0,5 cm ponad
poziom podłogi i o kraw dziowanym stalowymi kątownikami;
 w pomieszczeniu powinno znajdować si o wietlenie sztuczne,
wskazane jest równie o wietlenie naturalne;
 ustawienie koła w pomieszczeniu powinno umo liwić swobodny dost p
do kotła w czasie czyszczenia i konserwacji; odległo ć tyłu kotła od
ciany nie powinna być mniejsza ni 70 cm, boku kotła od ciany nie
mniejsza ni 100 cm, natomiast przodu kotła od ciany przeciwległej
nie mniejsza ni 200 cm;
 wysoko ć w nowym budownictwie powinna wynosić, co najmniej 220
cm, w przypadku istniejących budynków wysoko ć kotłowni to minimum
190 cm, przy zapewnionej poprawnej wentylacji (nawiewno wywiewnej);
 wentylacja nawiewna powinna odbywać si za pomocą niezamykanego
2i
otworu o przekroju minimum 200 cm umieszczonego do maksymalnie
100 cm nad poziomem podłogi;
 wentylacja wywiewna powinna być realizowana kanałem wywiewnym
z materiału niepalnego o przekroju minimalnym 14 x 14 cm z otworem
wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni; kanał wywiewny
powinien zostać wyprowadzony ponad dach i umieszczony w pobli u
komina; na kanale wywiewnym nie mogą znajdować si urządzenia
pozwalające na jego zamkni cie;
 przekrój komina powinien być nie mniejszy ni 20 x 20 cm;
 w podłodze pomieszczenia kotłowni powinien znajdować si wpust
podłogowy;
 optymalnym miejscem składu paliwa jest oddzielne pomieszczenie
znajdujące si w pobli y kotłowni;
 popiół i u el nale y gromadzić w odpowiednich pojemnikach,
umo liwiających codzienne opró niane.
2) Kotłownie o mocy cieplnej od 25 kW powinny spełniać dodatkowo nast pujące
wymagania:
 odległo ć kotła najbardziej oddalonego od komina, przy ciągu
grawitacyjnym, nie mo e przekraczać 50 cm wysoko ci komina;
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skład paliwa i skład u la powinny być zlokalizowane przy hali kotłów
na wysoko ci składowania do 220 cm z wolną przestrzenią nad
paliwem minimum 50 cm;
nale y uwzgl dnić urządzenia i sprz t pozwalające na pionowy
i poziomy transport paliwa i u lu;
pomieszczenia składu paliwa powinno mieć wentylacj zrealizowaną
w sposób naturalny niewymuszony, umo liwiającą jedną pełną
wymian powietrza na godzin w składzie paliwa oraz na trzykrotną
pełną wymian powietrza w składzie u la;
drzwi wej ciowe do kotłowni powinny być niepalne (klasy 0,5
odporno ci ogniowej), szeroko ć minimalna 80 cm, otwierane na
zewnątrz; powinny mieć system zamykania bez klamkowego
umo liwiającego otwieranie si ich na zewnątrz pod naciskiem, do
wewnątrz przy u yciu klamki;
wymagania dotyczące wentylacji są takie jak dla kotłowni o mniejszych
mocach; dodatkowo w kotłowniach, których moc przekracza 400 kW
oprócz wentylacji nawiewno-wywiewnej powinna być wentylacja
mechaniczna, włączana okresowo przy zasypywaniu paliwa
i od u laniu kotłów, zapewniająca minimum 10 pełnych wymian
powietrza na godzin ;
w kotłowni nale y uwzgl dnić o wietlenie naturalne, o wietlające kocioł
od jego frontu, a powierzchnia okien powinna wynosić minimum 1/15
powierzchni podłogi kotłowni; połowa zamontowanych powinna być
otwierana; o wietlenie elektryczne oraz gniazdo elektryczne o napi ciu
nieprzekraczającym 24 V, powinno równie
znajdować si
w pomieszczeniu;
w podłodze powinna znajdować si
studzienka kanalizacyjna
pozwalająca na chłodzenie wody, a jej pojemno ć powinna być równa
3
pojemno ci wodnej najwi kszego kotła, jednak nie wi ksza ni 2 m ;
w pomieszczeniu kotłowni, cieplne przewody powinny być izolowane;
Ustawienie
kotła
z minimalnymi
wymaganymi
odległo ciami
przedstawia schemat kotłowni (Rysunek 13.1).

Rysunek 13.1 Minimalne odległo ci ustawienia kotła w kotłowni
UWAGA!
Mechanicznej wentylacji wyciągowej nie nale y u ywać w kotłowni.
UWAGA!
Zapewnienie dopływu wystarczającej ilo ci wie ego powietrza do
kotłowni umo liwi skuteczne spalanie paliwa.
UWAGA!
Nale y zapobiegać powstawaniu nadmiernej ilo ci dwutlenku w gla
w pomieszczeniu.
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UWAGA!
Wi cej szczegółowych informacji odno nie wymagań dotyczących
budowy kotłowni znajduje si w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 marca 2009 roku.

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

WSKAZÓWKA!
Wy ej wymienione przepisy są wytycznymi, które nale y zweryfikować,
gdy rozporządzenie podlega nowelizacji.

13.Monta kotła

(U YTKOWNIK/INSTALATOR)
Wa nym elementem monta u jest prawidłowe ustawienie i wypoziomowanie
kotła typu SMART EKO CARBON kotły te nie wymagają specjalnych
fundamentów. Poziomowanie kotła ułatwiają regulowane stopki. Kocioł musi stać
pionowo.

4. Za pomocą poziomicy wyrównaj poło enie
kotła.

1. Sprawd czy w zestawie znajdują si cztery
stopki.

2. Przy pomocy poziomicy wypoziomuj
ustawienie kotła wzgl dem podło a. Je eli kocioł
znajduje si w poło eniu poziomym, monta
stopek nie jest wymagany.

UWAGA!
Nieprawidłowo wypoziomowany kocioł mo e ulec uszkodzeniu.
Kocioł nale y ustawić na izolującej ciepło niepalnej podkładce, która z ka dej
strony kotła powinna być wi ksza od podstawy kotła o 2 cm. Je eli kocioł znajduje
si w piwnicy, zalecane jest, aby umieszczony został na co najmniej 5 cm
fundamencie. Wytrzymało ć podło a, jak równie warunki ochrony ppo . są
kluczowymi wytycznymi przy ustawianiu kotła we wła ciwym miejscu, są to mi dzy
innymi:
 20 cm bezpieczna odległo ć od materiałów łatwopalnych;
 40 cm dla materiałów łatwopalnych o stopniu łatwopalno ci C3;
 40 cm je eli stopień palno ci nie jest znany.
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UWAGA!
Niedopuszczalne jest ustawienie kotła
w pomieszczeniu wilgotnym lub mokrym, gdy przyspiesza to zjawisko
korozji, doprowadzając
w krótkim czasie do zniszczenia kotła.
Tabela 14.1 Stopień palno ci mas i materiałów budowlanych
Stopień palno ci mas budowlanych
Masy budowlane i produkty
i produktów
Piaskowiec, beton, cegły, tynk
przeciwpo arowy, zaprawa murarska,
A - Niepalące si
płytki ceramiczne, granit
Deski drewniano cementowe, włókna
B - Trudno palące si
szklane, izolacja mineralna
Bukowe drewno, d bowe drewno,
C1 - Trudno palące si
sklejki
Sosnowe, modrzewiowe i wierkowe
drzewom korek, deski z drzewa
C2 - rednio palące si
tartego, gumowe pokrycia podłóg
Sklejka asfaltowa, masy celuloidowe,
C3 - Łatwo palące si
poliuretan, polistyren, polietylen,
plastik, PCV

UWAGA!
Temperatura powrotu wody z instalacji do kotła centralnego
ogrzewania nie powinna być ni sza ni 45ºC.
UWAGA!
Wymaga si podłączyć kocioł do instalacji grzewczej stosując zawór
czterodrogowy.
Schematy podłączenia kotłów do instalacji grzewczej zgodne z normą
PN - 91/B – 02420.

14.Połączenie kotła z instalacją
grzewczą
(INSTALATOR)
Podłączenie kotła do instalacji centralnego ogrzewania powinna wykonać firma
posiadająca upowa nienie producenta, a fakt prawidłowego podłączenia powinna
być potwierdzony na karcie gwarancyjnej załączonej do niniejszej instrukcji. Kocioł
nale y podłączyć według zaleceń producenta, zgodnie z niniejszą instrukcją.
UWAGA!
Zaleca si wykonanie pierwszego uruchomienia kotła zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej przez
osob posiadającą wa ne uprawnienia-(Informacja na temat osób
uprawnionych do uruchomienia kotła dost pna jest u Producenta - tel.

Rysunek 1514.1 Schemat podłączenia kotła do instalacji grzewczej

12

Tabela 15.1 Oznaczenia u yte na schematach
Oznaczenie
Opis
RO
Rura odpowietrzająca
RW
Rura wzbiorcza
RS
Rura sygnalizacyjna
RP
Rura przelewowa
RB
Rura bezpieczeństwa
T1
Temperatura
P1
Ci nienie

Tco
Tpw
Tpod

Czujnik temperatury centralnego ogrzewania
Czujnik temperatury powrotu do kotła
Czujnik temperatury podajnika

Rysunek 15.3 Podłączenie kotła do instalacji grzewczej

Rysunek 15.2 Schemat podłączenia kotła do instalacji grzewczej
Tabela 14.2 Oznaczenia u yte na schematach
Oznaczenie
Opis
T
Czujnik temperatury
Tk
Czujnik temperatury kotła
Tz
Czujnik temperatury zewn trznej
Tcw
Czujnik temperatury ciepłej wody u ytkowej
13

Rysunek 15.4 Podłączenie kotła do instalacji grzewczej z laddomatem
i buforem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Opis rysunku:
Na zewnątrz budynku
Naczynie wzbiorcze
Regulator pokojowy
Mieszacz
Podgrzewacz
Obwód grzewczy
Ogrzewanie podłogowe
Pompa centralnego ogrzewania (C.O.)
Pompa ciepłej wody u ytkowej (C.W.U.)
Pompa cyrkulacyjna
Pompa dodatkowa P3
Bufor
Laddomat
Pompy obiegu grzewczego1,2,3,4
Termostatyczny zawór mieszający
14

15.Połączenie kotła z instalacją
grzewczą w systemie zamkniętym
(INSTALATOR)
UWAGA!
Wykonana instalacja centralnego ogrzewania w systemie zamkni tym
musi spełniać wymagania normy PN-EN 12828:2006 - Instalacje
grzewcze w budynkach oraz PN-EN 303-5:2012 - Kotły grzewcze na
paliwa stałe z r cznym i automatycznym załadunkiem paliwa.
Wa ne jest aby podczas monta u kotła w instalacji grzewczej zamkni tej, u yć
elementów zabezpieczających instalacj
przed przegrzaniem, nadmiernym
wzrostem ci nienia oraz zastosować sterownik regulujący temperatur podczas
procesu spalania.
W kotłach SMART EKO-CARBON, została zamontowana miedziana
w ownica, która wbudowana jest w wymiennik kotła. W ownicą jest wykonana
z miedzianej, ebrowanej rury.
Tabela 15.1 Przykładowe urządzenia umo liwiające zabezpieczenie instalacji
grzewczej.
Czę ć
Opis
Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa z r cznym
STB
powrotem do pozycji wyj ciowej
o
W ownica schładzająca Schładza instalacj gdy temperatura przekroczy 97 C
Zabezpiecza przed cofaniem płomienia do podajnika
paliwa stałego poprzez zalanie paliwa w sytuacji
Zawór VST 112
nadmiernego wzrostu temperatury
Ci nieniowe naczynie
Zapobieganie nadmiernemu wzrostowi ci nienia
wzbiorcze
W jej skład wchodzi zawór bezpieczeństwa,
Armatura bezpieczeństwa
manometr, odpowietrznik
UWAGA!
Kotły montowane w systemie zamkni tym muszą bezwzgl dnie być
wyposa one we wszystkie urządzenia zabezpieczające (Tabela 15.1).

Schemat zabezpieczenia kotła za pomocą wbudowanej w
z zabezpieczeniem termicznym.

Rysunek 15.1
ownicy chłodzącej i

UWAGA!
W ownic schładzającą nale y podłączyć bezwzgl dnie do sieci
wodociągowej. ródłem zasilania nie mo e być zestaw hydroforowy,
gdy potrzebuje on prądu do swojego prawidłowego działania.
W ownica zamontowana w płaszczu wodnym jest podłączona do przewodu
z wodą zimną, która przepływa przez niego tylko w przypadku otwarcia si zaworu
termicznego z czujnikiem zanurzonym w płaszczu wodnym kotła po przekroczeniu
zadanej temperatury. Woda przechodzi przez w ownic
i odbiera ciepło
z płaszcza wodnego kotła, po czym odprowadzana jest do studzienki
schładzającej, gdy skierowanie gorącej wody bezpo rednio do przewodów
kanalizacyjnych mogłoby je uszkodzić.
W ownica jest w stanie obni yć temperatur wody w płaszczu kotła o kilka
stopni w ciągu kilkunastu sekund. Je li temperatura wody w płaszczu kotła
15

spadnie poni ej zadanej warto ci, to zawór zamyka dopływ wody do w ownicy.
W tym rozwiązaniu bardzo istotna jest wysoka jako ć wymiennika i zaworu,
pozwalająca na nawet kilkukrotne nast pujące po sobie włączanie i wyłączanie
zabezpieczeń.
W rozwiązaniach z wbudowaną w kocioł w ownicą bezpieczeństwa stosuje
si np. zabezpieczenie termiczne (Rysunek 15.2).




szczelna konstrukcja podajnika paliwa/zabezpieczona krańcówką;
urządzenie wyrównujące ci nienie komory paleniskowej i zasobnika
paliwa
UWAGA!
Ci nienie gazu w naczyniu wzbiorczym powinno być przed u yciem
kotła sprawdzone i odpowiednio wyregulowane. Kontrol pracy
naczynia wzbiorczego nale y przeprowadzać raz do roku.
UWAGA!
Zawór bezpieczeństwa nale y zamontować na ródle ciepła lub w jego
bliskiej okolicy np. na przewodzie zasilającym instalacj , w łatwo
dost pnym miejscu.
UWAGA!
Zawór bezpieczeństwa powinien zapobiegać przekroczeniu
maksymalnego ci nienia pracy nie wi cej ni o 10%.

Rysunek 15.2 Zawór VST 112
Kotły na paliwa stałe z automatycznym podawaniem paliwa nie stwarzają
znaczącego zagro enia niekontrolowanym wzrostem temperatury w instalacji c.o.,
gdy ilo ć paliwa podawana do palnika jest niewielka. Ponadto w razie wzrostu
temperatury zabezpieczenia i działania zostają automatyczne uruchomione bez
udziału u ytkownika.
Gdyby jednak co nie zadziałało poprawnie, sterownik wyłączy podajnik na 30
sek., aby usunąć z niego ar. Je li po dwóch minutach od wykonanej próby
usuni cia aru temperatura podajnika nie zmniejszy si , sterownik dokona kolejnej
próby. Gdy po czterech takich próbach od osiągni cia temperatury 85°C sterownik
nie zdoła obni yć temperatury podajnika, nastąpi zatrzymanie pracy kotła i jego
awaryjne wygaszenie.
Awaryjne urządzenie gaszące, zabezpieczające przed zapłonem paliwa
w zasobniku, mo e być te podłączone do instalacji wodociągowej i w przypadku
przekroczenia zadanej temperatury urządzenie gaszące otwiera zawór wody
i działa niezale nie od zasilania elektrycznego.
Dzi ki odpowiedniej konstrukcji kotłów serii SMART EKO-CARBON
niebezpieczeństwo przedostania si ognia do zasobnika z paliwem jest niewielkie,
przeciwdziałają temu:

16.Wymagania dotyczące naczynia
wzbiorczego
(instalator)
Ka dą instalacj ogrzewania systemu otwartego nale y wyposa yć
w naczynie wzbiorcze, którego zadaniem jest przejmowanie przyrostu obj to ci
wody wypełniającej instalacj
i odpowietrzenie. Naczynie to powinno być
zainstalowane w najwy szym punkcie instalacji w miar mo liwo ci w linii pionowej
nad kotłem (kotłami).
Obj to ć naczynia wzbiorczego mo na oszacować przyjmując pojemno ć
3
jednostkową w odniesieniu do jednego kW wydajno ci cieplnej wynosi 1-2 dm .
Naczynie wzbiorcze wyposa one jest w króciec do przyłączenia wzno nej rury
bezpieczeństwa, opadowej rury bezpieczeństwa oraz rury przelewowej
i połączonego z nią odpowietrzenia.
rednica rury odpowietrzającej i rury przelewowej wynosi, co najmniej:
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[MM]

- wydajno ć kotła [kW]
Najwa niejsze wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających są
nast pujące:
 naczynie wzbiorcze powinno mieć obj to ć około 3,5% obj to ci wody
znajdującej si w instalacji grzewczej łącznie z kotłem;
 ka dy kocioł powinien mieć bezwzgl dnie rur bezpieczeństwa i rur
przelewową;
 instalacja powinna być wyposa ona w rur sygnalizacyjną i wzbiorczą
oraz króciec odpowietrzający naczynie wzbiorcze.
W przypadku ustawienia kilku kotłów, ka dy z nich powinien być wyposa ony
w rur bezpieczeństwa zgodnie z podanymi zasadami według PN-91/B02413 zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Na rurach
bezpieczeństwa i przelewowych nie wolno montować
adnych zaworów
odcinających, a rury oraz naczynie nale y zabezpieczyć przed zamarzaniem.

Kocioł przeznaczony jest do przyłączenia napi cia 230V/50Hz. Instalacja
powinna być wykonana przez osob wykwalifikowaną. Gniazdo przyłączeniowe
230V/10A z uziemieniem powinno być łatwo dost pne. Zasilanie kotła i o wietlenie
kotłowni powinny posiadać inny obwód.
Zakończenie monta u i przeprowadzenie próby grzewczej musi być
zanotowane w Karcie Gwarancyjnej. Wypełniona Karta Gwarancyjna powinna
zostać przesłana na adres producenta przez u ytkownika w celu zarejestrowania
u ytkownika w systemie firmy.
UWAGA!
Pierwszy rozruch kotła musi być przeprowadzony wyłącznie przez
serwis przeszkolony przez producenta, z aktualnym certyfikatem
Autoryzowanego Serwisanta, Dystrybutora firmy METAL-FACH lub
Osob posiadająca uprawnienia SEP do 1,5 kW.

UWAGA!
Wszystkie pompy, mieszacz, przeka nik, zapalarka itp. nie stanowią
wyposa enia sterownika.

17.Połączenie kotła z instalacją
elektryczną
(INSTALATOR)
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Rysunek 17.1 Schemat elektryczny podłączenia kotła – sterownik PLATINUM.
Schemat podłączenia elektrycznego regulatora:
Panel - panel sterujący oraz dodatkowo panel pokojowy ecoSTER200/ecoSTER TOUCH, λ - moduł Sondy Lambda, B - moduł do obsługi dodatkowych obiegów grzewczych,
BT – czujnik temp. kotła typu CT4, FS – czujnik temp. podajnika paliwa typu CT4, CWU – czujnik temp. ciepłej wody u ytkowej, RS - czujnik temp. wody powracającej do kotła
typu CT4, M1/M2 – czujnik temp. obiegu regulowanego mieszacza typu CT4, BH- górny czujnik temp. bufora typu CT4, BL- dolny czujnik temp. bufora typu CT4, WSpogodowy czujnik temp. typu CT6-P, FT- czujnik temp. spalin typu CT2S, TR- uniwersalny termostat mieszacza (zwierno-rozwiewny), H- wyj cie do sterowania kotłem
rezerwowym lub sygnalizacją alarmów, RE- przeka nik (12V, max 80mA) do podłączenia kotła rezerwowego/alarmu, DS- wej cie do czujnika otwarcia klapy zasobnika paliwa
lub drzwi, RMP- wej cie czujnika obrotów RPM, L N PE- zasilanie sieciowe 230V~, GR – listwa uziemiająca, STB – wej cie do ogranicznika temp. bezpieczeństwa, PO –
podajnik główny, W- wentylator, PM- pompa cyrkulacji ciepłej wody u ytkowej, PCO- pompa kotła ładująca bufor, IG- zapalarka, PCW- pompa ciepłej wody u ytkowej,
SM1/SM2- siłownik mieszacza, PM1/PM2- pompa mieszacza, CPU- sterowanie

18

Schemat podłączeń elektrycznych - dodatkowy moduł
B, gdzie:
M3 - czujnik temp. obiegu regulowanego (mieszacza3)
CT4,
M4 czujnik temperatury obiegu regulowanego
(mieszacza 4) CT4,
RM3 - Termostat pokojowy mieszacza 3,
RM4 - termostat pokojowy mieszacza 4,
FS - czujnik poziomu paliwa do obsługi podajnika BU,
H2 - wej cie napi ciowe do sterowania kotłem
rezerwowym lub do sygnalizacji alarmów lub do pompy
cyrkulacji ciepłej wody u ytkowej,
RELAY - przeka nik,
L N PE - zasilanie sieciowe 230V~,
PM 3/4 - pompa mieszacza 3/4,
SM 3/4 - siłownik mieszacza 3/4,
BU - podajnik paliwa z bunkra do zasobnika w kotle,
CPU - sterowanie,
A - regulator ecoMAX 860P2-T moduł A.

Rysunek 177.2 Schemat elektryczny podłączenia kotła.
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18.Podłączenie kotła do komina
(INSTALATOR)
Przewody dymowe
Przewody dymowe mają za zadanie w sposób pewny odprowadzić na zewnątrz
spaliny i zassać powietrze umo liwiające spalanie paliwa. Potrzebny do tego ciąg
kominowy jest zale ny od:
 ró nicy temperatur mi dzy gorącymi spalinami i zimnym powietrzem;
 skutecznej wysoko ci komina;
 przekroju komina nie mniejszy ni 20 x 20 cm;
 wykonania komina (mo liwie gładkie powierzchnie wewn trzne)
i szczelno ci fug;
Skuteczna wysoko ć komina jest to ró nica wysoko ci mi dzy najwy szym
paleniskiem a wyj ciem komina. Skuteczna wysoko ć kominów indywidualnych
musi wynosić co najmniej 4 m, a kominów wspólnych dla paliw stałych i płynnych
co najmniej 5 m. Ró nica wysoko ci mi dzy dwoma paleniskami nie mo e być
wi ksza ni 6,5 m.
W przypadku dachów pochyłych kominy powinny kończyć si w obr bie
kalenicy (najwy szy kant dachu), w obszarze swobodnego przepływu wiatru. Unika
si przez to zakłóceń ciągu. Nale y zawsze zwracać uwag na poło enie budynku
w stosunku do innych budynków.
Dobór komina
W wi kszo ci przypadków do doboru komina wystarcza metoda przybli ona lub
dobór wg diagramów producenta komina. w przypadkach szczególnych
(niekorzystne ci nieniowe i temperaturowe zale no ci, du a obj to ć spalin)
oblicza si kominy zgodnie z normą PN-EN 13384-1+A2:2008.
Kominy dla kotłów na paliwo stałe
Nale y zwrócić uwag , e paleniska na paliwa stałe nominalnej mocy cieplnej
>20 kW i bez wentylatora potrzebują własnego komina. Dla palenisk na paliwo
stałe mogą być u yte jednowarstwowe kominy z cegły. Obecnie stosuje si kominy
trójwarstwowe o gładkiej powierzchni i dobrej izolacji cieplnej.
Czopuch
Kocioł z kominem połączony jest za pomocą czopucha oraz kanału dymowego.
Kanał dymowy są to rury i kształtki, które układa si w pomieszczeniach. Kanały
dymowe odpowiadają wymaganiom PPO dotyczącym kominów i są wykonane
cz sto z tego samego materiału, co komin główny. Przewody dymowe powinny
być wykonane z wyrobów niepalnych. Przewody lub obudowa przewodów
dymowych powinny spełniać wymagania okre lone w Polskiej Normie dotyczącej
badań ogniowych małych kominów. Dopuszcza si wykonanie obudowy z cegły

pełnej grubo ci 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej,
z zewn trznym tynkiem lub spoinowaniem. Łączniki powinny być mo liwie krótkie
i układane ze wzniosem do komina w celu unikni cia strat ciepła i dodatkowych
oporów. Nie mogą być one prowadzone na inne pi tra. Rury spalinowe nie
powinny być kładzione w pomieszczeniach, w których nie mogą być montowane
paleniska, poza tym tak e nie powinny być umieszczane w cianach i stropach. Ze
wzglądu na niską temperatur spalin, w celu zabezpieczenia komina przed
zawilgoceniem i ograniczeniem ciągu powinno si stosować kominowe wkłady
kwasoodporne lub ceramiczne, z odprowadzeniem kondensatu do kratki
ciekowej. Mi dzy kominem, a najbli szym skrajem korony drzew nale y zapewnić
zachowanie odległo ci co najmniej 6 m.

19.Uruchomienie kotła
(U YTKOWNIK/INSTALATOR)

UWAGA!
Ustawienia sterownika podlegają dowolnej regulacji ze wzgl du na
ró norodno ć istniejących instalacji centralnego ogrzewania,
zapotrzebowania cieplnego budynku jak równie warto ci opałowej
paliwa. U ytkownik sam ustawia parametry pracy kotła. Czynno ć ta
nie podlega serwisowi.
Przed przystąpieniem do rozpalenia ognia w kotle nale y sprawdzić czy
instalacja c.o. wykonana została prawidłowo i czy jest prawidłowo napełniona
wodą – a do przelania rurą przelewową z naczynia wzbiorczego.
Do napełnienia całej instalacji bąd uzupełnienia ubytków, najodpowiedniejszą
byłaby woda zmi kczona/ woda uzdatniona chemicznie, destylowana lub
deszczówka.
Ponadto nale y sprawdzić czy palnik retortowy jest oczyszczony z pozostało ci
nie spalonego paliwa, popiołu i u la z poprzedniego palenia oraz czy został
usuni ty popiół z popielnika.
W okresie rozpalania nale y zamknąć wszystkie drzwiczki. Po osiągni ciu
stabilnego płomienia przełączyć regulator na prac automatyczną, powodując
uruchomienie automatycznego podajnika paliwa I wentylatora.
Ustawić ądaną temperatur pracy kotła, zwykle 70-80 ºC. Od tego momentu
kocioł b dzie pracował automatycznie, stosownie do nastaw jakie u ytkownik
ustawi na regulatorze post pując zgodnie z instrukcją obsługi regulatora,
przeznaczonej dla u ytkownika i dołączonej do niniejszej instrukcji.
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Okresowo przez drzwiczki wziernikowe , skontrolować proces palenia. Popiół i
u el ze spalonego paliwa stopniowo spada do pojemnika w popielniku,
powodując samoczyszczenie si palnika. W przypadku zawieszenia si kawałka
u la mi dzy cianką kotła a palnikiem, nale y usunąć go gracką lub hakiem.
Regulator zabezpiecza kocioł przed: przekroczeniem dopuszczalnej
temperatury wody w kotle, cofni ciem si aru do podajnika paliwa oraz wyłącza
cały układ w przypadku braku paliwa.
Na rurze podajnika, mi dzy palnikiem retortowym a zbiornikiem paliwa
umieszczony jest czujnik reagujący w przypadku cofni cia si aru z palnika do
podajnika. W takim przypadku nast puje natychmiastowe wyłączenie wentylatora i
uruchomienie w sposób ciągły pracy podajnika a do wypchni cia z podajnika i
palnika retortowego do popielnika palącego lub tlącego si w gla.
U ytkownik kotła winien dokładnie zapoznać si
z instrukcją obsługi
mikroprocesorowego regulatora przeznaczonego dla u ytkownika.
Przy uruchamianiu pracy kotła zimnego lub po raz pierwszy, mo e wystąpić
zjawisko „ pocenia si kotła". Sprawiające wra enie przecieku. W takim wypadku
nale y przeprowadzić intensywny proces palenia (70-80ºC)celem wysuszenia i
wygrzania kotła oraz przewodu komina nawet przez 2-3 doby.
Dla zwi kszenia ywotno ci kotła zaleca si utrzymanie temperatury 180
ºC spalin powy ej temperatury otoczenia a temperatura wody w kotle nie powinna
być ni sza ni 60 ºC. Utrzymanie w tej sytuacji odpowiednio niskiej temperatury w
grzejnikach w okresie jesienno-wiosennym mo na uzyskać mi dzy innymi
poprzez:
prawidłowy dobór kotła do wielko ci ogrzewanych pomieszczeń;
stosowanie mi dzy zasilaniem a powrotem wody zaworów mieszających trój
lub czterodro nych, sterowanych r cznie lub automatycznie.
Zachowanie ciągło ci procesu palenia wymaga okresowego uzupełniania
zbiornika w paliwo. Cz stotliwo ć uzupełniania zale y od intensywno ci procesu
palenia i nale y ustalać indywidualnie w oparciu o do wiadczenie. Przeci tnie
uzupełnianie nast puje co 1-3 dni. Z taką samą cz stotliwo cią opró niać
pojemnik popielnikowy.
Zbyt mała ilo ć paliwa w zbiorniku powoduje pylenie przy otwarciu pokrywy w
czasie pracy kotła. Brak paliwa powoduje trwałe zatrzymanie procesu spalania i
wymaga ponownego rozpalenia w kotle.
Celem oszcz dnego zu ycia paliwa nale y utrzymywać w czysto ci komor
paleniskową oraz kanały konwekcyjne kotła. W komorze paleniskowej nale y
oczyszczać ciany, opłomki przez drzwiczki wyczystkowe i rewizyjne.

UWAGA!
Pami taj o szczelnym zamkni ciu pokrywy podajnika.
UWAGA!
Podczas otwierania drzwiczek nie nale y stać na wprost kotła,
mo e doj ć do poparzenia.

20.U ytkując kocioł nale y pamiętać

(U YTKOWNIK)
 kocioł mogą obsługiwać tylko osoby dorosłe, które zapoznały si
z instrukcją obsługi;
 zabrania si przebywania w pobli u kotła dzieci bez obecno ci
dorosłych;
 je eli dojdzie do przedostania si łatwopalnych gazów czy oparów do
kotłowni lub podczas pracy, w czasie których podwy szone jest ryzyko
powstania po aru czy wybuchu (klejenie, lakierowanie itp.), kocioł
nale y przed rozpocz ciem tych prac wyłączyć;
 podczas czyszczenia nagaru w retorcie, rynnie, kocioł nale y wyłączyć
(pozycja „STOP”);
 podczas dosypywania paliwa do zbiornika, kocioł nale y wyłączyć
(pozycja „STOP”);
 do rozpalania kotła nie wolno u ywać cieczy łatwopalnych, kocioł
powinien rozpalić si automatycznie (przy pomocy zapalarki);
 podczas czyszczenia kotła, urządzenie nale y wyłączyć (pozycja
„STOP”);
 podczas eksploatacji nie wolno kotła w jakikolwiek sposób przegrzać;
 na kocioł i w jego bliskim otoczeniu nie wolno kła ć przedmiotów
łatwopalnych;
 podczas wybierania popiołu, materiały łatwopalne nie mogą znajdować
si w odległo ci mniejszej ni 150 cm od kotła;
 popiół nale y przekładać do naczyń aroodpornych z pokrywą;
 podczas pracy kotła przy ni szej temperaturze ni 60°C mo e doj ć do
roszenia wymiennika stalowego i tym samym do korozji w wyniku
niskiej temperatury, która skraca ywotno ć wymiennika; dlatego
temperatura podczas eksploatacji kotła musi wynosić minimum 60°C;
 po zakończeniu sezonu grzewczego kocioł oraz przewód dymny nale y
dokładnie wyczy cić;
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kotłownia powinna być utrzymywana w stanie czystym i suchym.

UWAGA!
Produkt nie jest przeznaczony do u ywania przez osoby o obni onej
sprawno ci fizycznej /psychicznej lub nie posiadających do wiadczenia
i wiedzy, je li te osoby nie są nadzorowane lub instruowane przez
osob odpowiedzialną za jej bezpieczeństwo.
UWAGA!
Jakakolwiek samodzielna ingerencja w elektronik lub w konstrukcj
kotła jest zabroniona.

21.Czyszczenie i konserwacja kotła
(U YTKOWNIK)

UWAGA!
Czyszczenie kotła mo e odbywać si wyłącznie przy urządzeniu
wyłączonym z sieci elektrycznej.
Celem oszcz dnego zu ycia paliwa nale y utrzymywać w czysto ci komor
paleniskową oraz kanały konwekcyjne kotła. w komorze paleniskowej nale y
oczyszczać ciany i ruszty przez drzwiczki zasypowe i paleniskowe. Wymiennik
kotła oraz popielnik równie podlega systematycznemu czyszczeniu.
Kanały konwekcyjne (przewały) i czopuch nale y czy cić przez wyczystk na
czopuchu kotła i u dołu na cianie bocznej. Czyszczenie winno si odbywać przy
u yciu szczotek drucianych na przedłu aczach. Czynno ci powy sze nale y
wykonywać w czasie okresowego postoju kotła, najlepiej co 100 h pracy kotła.
Dokładne oczyszczenie kotła nale y wykonać raz w miesiącu.
W przypadku spalania gorszych gatunków paliw czynno ci te nale y
wykonywać cz ciej.

22.Instrukcja likwidacji kotła po
upływie czasu jego ywotno ci

Europejską
2002/96/WE
dotyczącą
zu ycia
sprz tu
elektronicznego
i elektrycznego. w celu prawidłowej utylizacji nale y skontaktować si
z producentem elementów elektronicznych według wy ej wymienionej Dyrektywy
Europejskiej.
Elementy stalowe z jakich wykonany jest kocioł, nale y złomować
w wyznaczonych do tego miejscach (skup złomu).
UWAGA!
Zu ytego kotła, przeznaczonego do złomowania oraz jego elementów
składowych nie nale y wyrzucać razem z ogólnymi odpadami.

23.Wykaz czę ci zamiennych
(U YTKOWNIK/INSTALATOR)
Tabela23.1 Czę ci zamienne
Czę ci zamienne
Artykuł
Czujniki
Czujnik kotła
Czujnik podajnika
Czujnik CWU
Sterowniki
Regulator PLUM 860xx
Wentylatory
Wentylator DM 80
Wentylator RMS-120
Sonda
Zestaw Sondy Lambda
Tulejka do Sondy Lambdy
Podajnik
Motoreduktor z silnikiem
Silnik do podajnika
limak podajnika
Oprzyrządowanie
Przelotka gumowa
Uszczelka pod zbiornik
Uszczelka rewizji
Uszczelka pod klap
Uszczelka pod podajnik
Uchwyt do drzwiczek

(U YTKOWNIK)
Przed złomowaniem kotła nale y odłączyć od niego wszystkie elementy
elektroniczne. Podlegają one utylizacji na zasadach zgodnych z Dyrektywą
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24.Przykłady awarii urządzenia
(U YTKOWNIK)
Zanim wezwiesz serwis zapoznaj si z najcz

ciej zadawanymi pytaniami.

UWAGA!
W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu klient pokrywa
koszty robocizny i dojazdu (cennik znajduje si na stronie
www.metalfachtg.com.pl).
Problem mo na zgłosić on-line na
www.metalfachtg.com.pl/zglos-problem-online.

naszej

stronie

internetowej:

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

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

Jaka
jest
minimalna
temperatura kotła?

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

Jaka
jest
minimalna
temperatura powrotu?

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

Jak jest zabezpieczony
kocioł
przed
zamarzni ciem?

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

Dlaczego
podczas
pierwszych
rozruchów
kocioł „si poci” ?
Dlaczego nast puje zbyt
szybkie spalanie paliwa?

Podczas pierwszych rozruchów kocioł „poci si ”
gdy wyst puje zjawisko kondensacji.

Dlaczego
wyst puje
zasmolenie kotła?

o

program

Na stepuje zbyt szybkie spalanie paliwa z powodu:
- zbyt du ego przekroju komina;
- zbyt du ego dopływu powietrza
- złego ustawienia sterownika
Jest kilka przypadków, w których wyst puje
zasmolenie kotła np. wilgotne paliwo, złe warunki
spalania,
przewymiarowany
kocioł,
niska
temperatura kotła.

Wyja nienie
Stałopalno ć kotła zale y od:
 kaloryczno ci opału;
 stopnia ocieplenia budynku;
 rodzaju instalacji: ogrzewanie podłogowe, grzejniki, bojler;
 czysto ci na wymienniku kotła, zawarto ci popiołu w popielniku;
 temperatury zewn trznej;
 temperatury w domu;
 jako ci spalania.
o
Nale y wyregulować kocioł tak, aby przy temperaturze kotła 60 C, temperatura spalin
o
wynosiła ok. 140 C.
B dziemy mieli najlepszą sprawno ć kotła.
B dą zachowane wszystkie warunki spalania.
Przy takich temperaturach kocioł nie b dzie si szronił, zawilgacał ze wzgl du na brak
skraplania gazów spalinowych (temperatura punktu rosy).
W praktyce bez zastosowania zaworów mieszających czy innych sposobów pod
mieszania kotła jest to praktycznie niemo liwe.
Wskazane jest zamontowanie zaworu czterodrogowego, przy takiej instalacji kocioł
pracuje na krótkim obiegu na wysokiej temperaturze, a instalacja na ka dej zadanej.
Ochrona powrotu przy takiej temperaturze jest zachowana i mo na powiedzieć, e jest
równa temperaturze zasilania kotła.
o
Przy temperaturze poni ej 8 C sterownik otwiera zawór mieszający i włącza pomp
centralnego ogrzewania w celu zapobiegni ciu zamarzania wody w instalacji. Dodatkowo
wszystkie rury szczególnie nara one na utrat ciepła nale y zabezpieczyć dodatkową
izolacją.
Sprawdzać czy w pobli u uło onych rur nie ma wybitych szyb, otwartych okien, dziur
w cianach itp.
Rozpalamy w kotle do temperatury około 80°C i utrzymujemy ją przez minimum 6 godzin.
Gdy zaistnieje potrzeba czynno ć tą powtarzamy.
Przymknąć przepustnice na czopuchu.
Sprawdzić szczelność drzwiczek.
Wyregulować dopływ powietrza.
Wyregulować sterownik lub zadzwonić do serwisu
W pierwszym przypadku paliwo wilgotne wytwarza zbyt małą temperatur spalin a co za
tym idzie skraplanie si spalin. W takim wypadku nie tylko kocioł jest zasmolony, ale
i komin.
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Pytanie

Odpowiedz

Co zrobić jak zagotuje si
woda w kotle?

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

Co
to
jest
grzewcza?

Krzywa grzewcza jest to wykres temperatur
zewn trznych do temperatury wody centralnego
ogrzewania.
Krzywa grzewcza jest to wyliczona temperatura
ogrzewania wzgl dem temperatury zewn trznej.
Dmuchawa nie pracuje gdy mo liwe, e jest wyj ta
wtyczka.
Został przegrzany kocioł, zadziałało zabezpieczenie
STB.
Dopuszczenie wody do instalacji podczas pracy
kotła jest zabronione.

krzywa

Dlaczego dmuchawa nie
pracuje?

Czy
dozwolone
jest
dopuszczenie wody do
instalacji podczas pracy
kotła?

Wyja nienie
W drugim przypadku najcz ciej jest po prostu za mało powietrza w komorze spalania.
Wystarczy dodać troch powietrza i płomień, gazy swobodnie si dopalają nie wytrącając
w gla ze spalin.
W przypadku przewymiarowanego kotła temperatura jest bardzo szybko uzyskiwana a co
za tym idzie kocioł b dzie cz ciej stał w postoju, a nie pracował. Skutkiem b dzie nie
dopalanie si gazów w spalinach, czyli zasmolenie si kotła.
Zbyt niska temperatura kotła to najgorszy z popełnianych bł dów. Je li kocioł jest le
podłączony do instalacji to on jest termostatem w domu, czyli eby zbić temperatur
w domu trzeba zmniejszyć temperatur kotła. Zaleca si w tym przypadku montowanie
zaworów mieszających.
o
Sterownik w takim przypadku powy ej temperatury 90 C włącza wszystkie pompy nawet,
je li są wyłączone i otwiera zawór mieszający celem schłodzenia kotła.
Je eli są otwarte drzwiczki to zamknąć. Je eli jest to kocioł górnego spalania to mo na
otworzyć najwy sze drzwiczki celem szybszego ostudzenia kotła.
Kategorycznie nie mo na dopuszczać zimnej wody do instalacji - grozi to wybuchem kotła.
W przypadku przewymiarowanego kotła temperatura jest bardzo szybko uzyskiwana a co
za tym idzie kocioł b dzie cz ciej stał w postoju, a nie pracował. Skutkiem b dzie nie
dopalanie si gazów w spalinach, czyli zasmolenie si kotła.
Zbyt niska temperatura kotła to najgorszy z popełnianych bł dów. Je li kocioł jest le
podłączony do instalacji to on jest termostatem w domu, czyli eby zbić temperatur
w domu trzeba zmniejszyć temperatur kotła. Zaleca si w tym przypadku montowanie
zaworów mieszających.
Wykres krzywej grzewczej jest w instrukcji obsługi sterownika.

Wło yć wtyczk od dmuchawy do gniazda.
Po ostygni ciu kotła wcisnąć przycisk STB.
Dopuszczanie wody do rozgrzanego kotła stwarza niebezpieczeństwo rozszczelnienia
kotła i instalacji. Gdy kocioł jest mocno rozgrzany to mo e to doprowadzić do
rozszczelnienia lub p kni cia. w przypadku przewymiarowanego kotła temperatura jest
bardzo szybko uzyskiwana a co za tym idzie kocioł b dzie cz ciej stał w postoju, a nie
pracował. Skutkiem b dzie nie dopalanie si gazów w spalinach, czyli zasmolenie si
kotła. Zbyt niska temperatura kotła to najgorszy z popełnianych bł dów. Je li kocioł jest
le podłączony do instalacji to on jest termostatem w domu, czyli eby zbić temperatur
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Pytanie

Wyja nienie
w domu trzeba zmniejszyć temperatur
zaworów mieszających.

Odpowiedz

Czy
wskazane
jest
zamontowanie
zaworu
czterodrogowego
z
siłownikiem ?

Tak, wskazane jest zamontowanie
czterodrogowego z siłownikiem.

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

Priorytet ciepłej wody u ytkowej jest to funkcja
w sterowniku, która w pierwszej kolejno ci grzeje
zasobnik ciepłej wody u ytkowej, a potem włącza
centralne ogrzewanie.
Odka anie ciepłej wody u ytkowej jest to funkcja
w sterowniku, która nagrzewa zasobnik centralnej
o
wody u ytkowej do temperatury 70 C w celu jej
odka enia.
Antyblokada jest to funkcja, która działa przy
pellecie.

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

Dlaczego silnik podajnika
pracuje, a nie podaje
paliwa?
Czym
mo na
palić
w kotłach z podajnikiem
rynnowym?
Dlaczego podajnik nie
działa i buczy silnik?

Dlaczego silnik podajnika
si grzeje?
Jaka
jest
przyczyna
zrywania si zawleczki?

zaworu

Silnik podajnika pracuje, a nie podaje paliwa gdy
zerwana jest zawleczka lub zu yty jest limak
podajnika.
W kotłach z podajnikiem rynnowym mo na palić
peletem.
Podajnik
nie
działa
i buczy
silnik
gdy
prawdopodobnie jest zblokowany, ale zawleczka
nie została zerwana.
Powodem mo e być równie zu yty kondensator
silnika.
Silnik podajnika si grzeje z powodu zu ytego
kondensatora.
Przyczyna zrywania si zawleczki to granulacja
pelletu niezgodna z zaleceniami producenta, du o

kotła. Zaleca si

w tym przypadku montowanie

Zawór czterodrogowy to urządzenie spełniające wiele u ytecznych funkcji mi dzy innymi:
 zabezpiecza kocioł przed korozją niskotemperaturową;
 miesza wod zasilającą z powrotem w celu uzyskania stałego czynnika na obwód
centralnego ogrzewania czy ogrzewania podłogowego;
 umo liwia płynną regulacj temperatury za pomocą siłownika;
 monta zaworu daje dodatkowe oszcz dno ci związane z opałem;
 przede wszystkim chroni nasz kocioł przed korozją i wydłu a ywotno ć kotła.
Funkcja u ywana w miejscach o bardzo du ym zu yciu wody u ytkowej.

Funkcja słu ąca do zabicia bakterii Legionella w obiegu centralnej wody u ytkowej.
o
Normalnie jest rzadko u ywana. Je li w zbiorniku jest utrzymywana temperatura 50 C to
taka bakteria si nie zal gnie. Prawdopodobieństwo wystąpienia bakterii jest wtedy, gdy
utrzymujemy niską temperatur w zasobniku lub kiedy rzadko korzystamy z ciepłej wody.
Słu y ona do podtrzymania aru w palenisku. Kiedy kocioł si wyłączy, osiągnie zadaną
temperatur to, co 20 minut, je li temperatura nie spadnie załączy si antyblokada na 510 sekund. Antyblokad mo na ustawiać dowolnie od potrzeb i mocy kotła. Normalnie jest
to 5 sekund.
Wymienić zawleczk .
Wymienić limak podajnika.
Pellet o granulacji Φ 6-8
Otworzyć okienko wyczystki, wyjąć "ciało obce", np. kamień.
Wymienić kondensator silnika.

Wymienić kondensator.
Wymienić pellet.
Wysuszyć opał.
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Pytanie

W palniku retortowym
paliwo pali si
tylko
z jednej strony paleniska?
Dlaczego
jest
złe
spalanie paliwa w kotłach
z automatycznym
podajnikiem?
Dlaczego robią si spieki
na palniku?
Dlaczego
niespalony
w giel
spada
do
popielnika?
Co oznacza alarm – zbyt
wysoka
temperatura
spalin ?
Dlaczego
niespalony
pellet
spada
do
popielnika?
Co oznacza alarm przegrzany podajnik?

Co oznacza alarm
przegrzany kocioł?
Co oznacza
uszkodzony
spalin?

-

alarm czujnik

Odpowiedz
trocin w pellecie, mokry opał, spieki na palniku.

Wyja nienie
Wyczy cić palnik.

W palniku retortowym paliwo pali si tylko z jednej
strony paleniska z powodu zabrudzonej komory
powietrznej palnika. Brak jest uszczelnienia pod
kołnierzem retorty lub wentylator jest zabrudzony.
Złe spalanie paliwa w kotłach z automatycznym
podajnikiem wynika ze złego dobrania czasów
podawania.
le są dobrane nastawienia dmuchawy.
Spieki na palniku powstają w przypadku zbyt
du ego dopływu powietrza.
Niespalony w giel spada do popielnika gdy
ustawione jest za du e podawanie w gla.

Wyczy cić komor powietrzną palnika.
Zało yć sznur uszczelniający.
Wyczy cić wentylator.

Wyczy ć kocioł oznacza, e wymiennik kotła mo e
być brudny.
o
Temperatura spalin wy sza ni 280 C.
Niespalony pellet spada do popielnika poniewa
ustawione jest za du e podawanie pelletu lub za
du y nadmuch.
Przegrzany podajnik mo e oznaczać otwartą klap
zasobnika paliwa.
Uszkodzoną uszczelk pod klapą zasobnika.
Uszkodzoną uszczelk pod koszem zasypowym.
Uszkodzoną uszczelk wyczystek podajnika.
Uszkodzoną uszczelk mi dzy palnikiem a rurą
podajnika.
Lu ne ruby na połączeniach kosza z podajnikiem
i palnikiem.
o
Przegrzany kocioł, temperatura wy sza ni 90 C.
Zbyt krótki czas potrzymania postój.
Uszkodzony
czujnik
spalin
wskazuje,
e
o
temperatura spalin przekroczyła 320 C.
Uszkodzony jest czujnik temperatury spalin.

Wyczy cić wymiennik kotła.
Zmniejszyć podawanie paliwa

Wyregulować podawanie paliwa i/lub dmuchaw (patrz tabela nastawień).
Zadzwonić do serwisu.
Zmniejszyć moc dmuchawy.
Zmniejszyć podawanie o 2-3% i obserwować czy nast puje poprawa.

Zmniejszyć podawanie o 2-3% i obserwować, w razie potrzeby czynno ć powtórzyć.
Zmniejszyć nadmuch o 2-3% i obserwować w razie potrzeby czynno ć powtórzyć.
Zamknąć klap zasobnika paliwa.
Wymienić uszczelk pod klapą zasobnika.
Wymienić uszczelk poda koszem zasypowym.
Wymienić uszczelk .
Wymienić uszczelk .
Dokr cić wszystkie ruby.

Ostudzić kocioł.
Zmniejszyć podawanie paliwa.
Wymienić czujnik temperatury spalin.
27

Wyja nienie
Obmurować szczelnie wej cie czopucha do komina.
Sprawdzić dro no ć komina oraz jego parametry, czy są zgodne z zaleceniami.
Uszczelnić wyj cie pieca do przewodu kominowego uniemo liwiając zasysanie zimnego
powietrza.
W przypadku zbyt małego przekroju komina mo na zamontować wentylator wyciągowy.
Zmienić paliwo.
Otworzyć przepustnice powietrza.
Otworzyć przepustnic spalin.
Wyregulować sterownik.

Pytanie
Dlaczego dym wydostaje
si z drzwiczek kotła?

Odpowiedz
Dym wydostaje si
braku ciągu.

Dlaczego
wyst puje
wyciek wody z kanałów
konwekcyjnych?

Wyst puje wyciek wody z kanałów konwekcyjnych
z powodu nieodpowiedniego paliwa, lub zbyt du ej
wilgotno ci.
Zbyt niska temperatura spalania.
Za mało powietrza.
Zamkni ta przepustnica spalin.
le ustawiony sterownik, złe czasu przedmuchu.
Podczas pierwszych rozruchów kocioł "si poci"
gdy nast puje kondensacja.

Rozpalamy w kotle do temperatury około 80 C i utrzymujemy ją przez min 6 godzin. Gdy
zaistnieje potrzeba czynno ć tą powtarzamy.

Szybkie spalanie paliwa nast puje z powodu:
 zbyt du ego przekrój komina;
 zbyt du ego dopływu powietrza;
 złego ustawienia sterownika.

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

Dlaczego
podczas
pierwszych
rozruchów
kocioł "si poci"?
Dlaczego nast puje zbyt
szybkie spalanie paliwa?

Jakie czynno ci wykonuje
regulator
mikroprocesorowy?

z drzwiczek kotła z powodu

o

Realizuje on:
 samoczynne rozpalanie
 sterownie pogodowe
 sterowanie pokojowe (temperatura pokojowa)
 sterowanie pompą centralnej wody u ytkowej
 sterowanie poprzez zegar: pompa cyrkulacyjna,
pompa dodatkowa, palnik (czas pracy kotła)
 wygaszanie
 sterowanie za pomocą SONDY LAMBDA
(U YTKOWNIK)
O wiadczenie U ytkownika:

Warunki gwarancji

Niniejszym o wiadczam, e kocioł (zwany dalej równie „urządzeniem”) został
dostarczony mi zgodnie z zamówieniem, nowy oraz kompletny. Sprzedawca
zaznajomił mnie z działaniem urządzenia i przekazał komplet dokumentacji (w tym
w szczególno ci: Dokumentacj Techniczno-Ruchową zawierającą m.in. instrukcj
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monta u oraz obsługi urządzenia, warunki gwarancji). Przyjmuj do wiadomo ci
zalecenie producenta, by urządzenie poddawać regularnym corocznym
przeglądom technicznym, które nale y potwierdzać w karcie gwarancyjnej.

…………………………………………………………….
Data i czytelny podpis U ytkownika
Zakres gwarancji:
1. Odpowiedzialno ć z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe
z przyczyn tkwiących w urządzeniu w momencie jego
wydania
U ytkownikowi.
2. Gwarancji na urządzenie udziela producent (zwany równie „Gwarantem”):
Jacek Kucharewicz prowadzący działalno ć gospodarczą pod firmą Metal
Fach Jacek Kucharewicz, 16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 66, NIP: 545100-10-62, REGON 050073833, telefon +48 85 711 94 56.
3. Z tytułu gwarancji U ytkownik uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy
urządzenia o ile wady urządzenia ujawnią si w okresie gwarancji.
w przypadku stwierdzenia przez Gwaranta niemo liwo ci naprawy
urządzenia lub jego cz ci Gwarant zastrzega sobie prawo wymiany
urządzenia lub jego cz ci na nowe.
Okres gwarancji:
Na urządzenie (kocioł) – 2 lata od daty sprzeda y jednak nie dłu ej ni 36
miesi cy od daty jego produkcji z wyjątkiem:
a) wymiennika – na który gwarancja wynosi 5 lat od daty sprzeda y;
b) elementów ruchomych, eliwnych, mechanicznych, limaka – na które
gwarancja wynosi 1 rok od daty sprzeda y;
c) elementów eksploatacyjnych (m.in. sznur uszczelniający, uszczelki,
wernikulit, szamot), elementów elektrycznych, ruby zabezpieczającej sprz gło
limaka, zawleczek – które nie podlegają gwarancji.
Warunki skorzystania z gwarancji:

1. Zamontowanie urządzenia zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową
(w szczególno ci połączenie kotła z prawidłowo wykonaną instalacją,
wykonanie pierwszego uruchomienia zgodnie z wytycznymi producenta
urządzenia, zastosowanie urządzeń zabezpieczających kocioł przed
powrotem zimnej wody (zawór czterodrogowy z siłownikiem, loddomat, itp.)
2. Odesłanie na adres Producenta kopii prawidłowo wypełnionej karty
gwarancyjnej, podpisanej i opiecz towanej przez sprzedawc w terminie
30 dni od dnia sprzeda y urządzenia
3. Przedstawienie w momencie składania reklamacji prawidłowo wypełnionej
karty gwarancyjnej (podpisanej i opiecz towanej przez sprzedawc )
i uprawdopodobnienie okoliczno ci zakupu urządzenia (np. paragon,
faktura). w przypadku utraty przez U ytkownika karty gwarancyjnej duplikat
nie b dzie wydawany.
4. Stosowanie si przez U ytkownika do zaleceń zawartych w Dokumentacji
Techniczno-Ruchowej urządzenia.
5. Wykonanie pierwszego uruchomienia kotła, w terminie 6 miesi cy od daty
zamontowania urządzenia przez instalatora zgodnie z wytycznymi
zawartymi
w Dokumentacji
Techniczno-Ruchowej,
przez
osob
posiadającą wa ne uprawnienia (Informacja na temat osób uprawnionych
do uruchomienia kotła dost pna jest u Gwaranta - +48 85 711 94 56),
potwierdzenie tego faktu w karcie gwarancyjnej oraz przesłanie raportu
z uruchomienia do Gwaranta. Pierwsze uruchomienie kotła jest usługą
odpłatną i jego koszt pokrywa U ytkownik.
6. Dokonywanie corocznych przeglądów urządzenia, zgodnie z wytycznymi
zawartymi
w Dokumentacji
Techniczno-Ruchowej,
przez
firmy
specjalistyczne posiadające odpowiednie uprawnienia (przykładowa lista
firm specjalistycznych dost pna jest u Producenta - pod numerem
+48 85 711 94 56 i odnotowywanie ich wykonywania w karcie
gwarancyjnej. Przegląd urządzenia jest usługą odpłatną.
Wykonywanie serwisu urządzenia (np. regulacji urządzenia, czyszczenia,
pomiarów, analiz spalin) przez firmy specjalistyczne posiadające odpowiednie
uprawnienia (przykładowa lista firm specjalistycznych dost pna jest u Producenta
– pod numerem +48 85 711 94 56), zgodnie z wytycznymi
7. zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i odnotowywanie usług
serwisowych w karcie gwarancyjnej. Zgłaszanie konieczno ci interwencji
serwisowych U ytkownik mo e dokonywać u Gwaranta (Infolinia +48 858
880011, www.metalfachtg.pl/zglos-problem-online). Usługa serwisowa jest
odpłatna.
8. Wykonywanie napraw gwarancyjnych wyłącznie przez firmy specjalistyczne
posiadające odpowiednie uprawnienia (lista firm specjalistycznych
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dost pna jest u Gwaranta - tel. +48 85 711 94 56), i odnotowywanie ich
w karcie gwarancyjnej.
9. Stosowanie
cz ci
zamiennych
i materiałów
eksploatacyjnych
spełniających parametry okre lone przez producenta. Zalecane jest
stosowania cz ci oryginalnych.
10. Gwarancja obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Gwarancja nie obejmuje wad urządzenia wynikłych z:
1. Nieprzestrzegania
przez
U ytkownika
warunków
zawartych
w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej i zawartych w niej m.in. instrukcji
w zakresie transportu, monta u, obsługi, eksploatacji oraz konserwacji
urządzenia;
2. Nieodpowiedniego jego składowania i transportu przez U ytkownika;
3. Uszkodzenia
podzespołów
urządzenia
poprzez
zastosowanie
niewła ciwego napi cia elektrycznego przez U ytkownika. w przypadku
zasilana urządzenia bezpo rednio lub po rednio przez agregaty
prądotwórcze, systemy lub urządzenia UPS U ytkownik powinien
skonsultować parametry urządzeń zasilających z producentem;
4. Wad urządzenia spowodowanych przez połączoną z urządzeniem wadliwą
instalacj grzewczą;
5. Przegrzania kotła przez U ytkownika;
6. Podłączenia przez U ytkownika kotła do systemu zamkni tego, bez
zastosowania odpowiedniego urządzenia schładzającego;
7. Zastosowania przez U ytkownika niewła ciwego, złej jako ci paliwa;
8. Samowolnego dokonania przeróbek w urządzeniu przez U ytkownika.

2. Zgłoszenie konieczno ci naprawy urządzenia z tytułu gwarancji U ytkownik
powinien dokonać niezwłocznie, najlepiej w terminie 7 dni od daty
zauwa enia wady. Zgłoszenia mo e dokonywać bezpo rednio
u Sprzedawcy
lub
u Gwaranta
(Infolinia
+48
858
880011,
www.metalfachtg.pl/zglos-problem-online).
3. Zaleca si powstrzymanie od korzystania z wadliwego urządzenia.
4. U ytkownik zobowiązany jest zapewnić swobodny dost p do urządzenia
(w szczególno ci umo liwiający zdj cie obudowy urządzenia, dost p do
zaworów).
5. Naprawy gwarancyjne b dą wykonywane przez Gwaranta lub
specjalistyczną firm wskazaną przez Gwaranta.
6. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w terminie 14 dni
roboczych, licząc od dnia udost pnienia urządzenia (w miejscu jego
zamontowania) przez U ytkownika.
7. Dat udost pnienia urządzenia U ytkownik ustala z Gwarantem.
8. Zale nie od zakresu naprawy mo e ona być wykonana u U ytkownika,
w miejscu monta u urządzenia, albo w zakładzie Gwaranta lub firmy
specjalistycznej dokonującej czynno ci w imieniu Gwaranta.
9. Wykonaną napraw
z tytułu gwarancji nale y potwierdzić w karcie
gwarancyjnej.
10. Gwarancja ulega przedłu eniu o czas, w ciągu którego wskutek wady
urządzenia obj tego gwarancją u ytkownik nie mógł korzystać
z urządzenia.
11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z przepisów o r kojmi za wady rzeczy
sprzedanej.

Procedura reklamacyjna:
1. W razie stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia, przed dokonaniem
zgłoszenia reklamacyjnego nale y upewnić si , czy wszystko zostało
wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczno – Ruchową.
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Potwierdzenie wykonania przeglądu, naprawy gwarancyjnej, usługi serwisowej:
L.p.

Data wykonania

Opis wykonanych czynno ci

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Podpis i pieczęć wykonawcy

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Deklaracja zgodno ci WE/UE
1.

2.

Producent:
METAL-FACH Jacek Kucharewicz
Ul. Sikorskiego 66
16-100 Sokółka
NIP 545-100-10-62
Nazwa wyrobu i przeznaczenie.
Kocioł stalowy centralnego ogrzewania na paliwo stałe z automatycznym zasypem paliwa.

Typ SMART EKO CARBON …………………………………….Nr fabryczny…………………………………………….. rok produkcji 20………………………………………

Dokumenty odniesienia:
1.
2.

/Ustawa z dnia 19 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodno ci i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542).
Dyrektywa kompatybilno ci elektromagnetyczna -2014/30/UE
/Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pa dziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228) ze zmianą
opublikowaną w Dz. U. 2011 nr 124 poz. 701. Dyrektywa 2006/42/WE Maszyny.

Dokumentacja techniczna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Norma PN-EN 303-5:2012 Kotły grzewcze na paliwa stałe z r cznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW.
PN EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn Poj cia podstawowe, ogólne zasady projektowania Cz ć 1: Podstawowa terminologia, metodyka.
PN EN 1708-1:2010 Spawanie Podstawowe rozwiązania stalowych połączeń spawanych Cz ć 1: Elementy ci nieniowe.
PN EN ISO 9606-1:2014-02 Spawalnictwo Egzaminowanie spawaczy Stale.
PN EN 60335-1:2012 Elektryczny sprz t do u ytku domowego i podobnego Bezpieczeństwo u ytkowania Cz ć 1: Wymagania ogólne.
PN EN 60335-2-102:2006/A1:2010 - Elektryczny sprz t do u ytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo u ytkowania – Cz ć 2-102: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń
spalających gaz, olej i paliwa stałe, mających połączenia elektryczne.
PN EN 61000-6-2:2008 - Kompatybilno ć elektromagnetyczna (EMC) -- Cz ć 6-2: Normy ogólne -- Odporno ć w rodowiskach przemysłowych
PN EN 61000-6-3:2008/A1:2012 Kompatybilno ć elektromagnetyczna (EMC) -- Cz ć 6-3: Normy ogólne -- Norma emisji w rodowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko
uprzemysłowionym.

Wyrób oznaczony jest znakami

Osoba zatwierdzająca dokumentacj :

Miejscowo ć: Sokółka, Dnia 04.2017

Miejscowo ć: Sokółka, Dnia 04.2017

Włodzimierz Lewko
(imi i nazwisko oraz podpis)
Jacek Kucharewicz
(imi i nazwisko oraz podpis)
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Karta gwarancyjna na kotły stalowe, kotły wodne c.o.
O mocy: ………………………………………..……….
[kW]

Typ: ……………………………………………………….

Numer:
……………………….……………………..………….

Data produkcji kotła:
……………………………………….……………………………………….……………………………………….…………………………………………………………………………………
…..……….

Data sprzeda y kotła:
……………………………………….……………………………………….……………………………………….…………………………………………………………………………………
……….….

Imi i nazwisko kupującego:
……………………………………….……………………………………….……………………………………….…………………………………………………………………………………
…..

Adres:
……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….………………………………………
………………………..

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

……………………………………….
Akceptuj warunki gwarancji
Podpis klienta

Dane osobowe przekazywane w niniejszym formularzu przetwarzane są przez Jacek Kucharewicz prowadzący działalno ć gospodarczą pod firmą Metal Fach Jacek Kucharewicz, 16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 66,
NIP: 545-100-10-62, telefon +48 85 711 94 w celu realizacji postanowień zawartych w warunkach gwarancji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r.
poz. 1182). U ytkownik ma prawo dost pu do tre ci swoich danych osobowych, do ich poprawiania, wniesienia ądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania danych
w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencj dotyczącą przetwarzania danych osobowych nale y kierować na adres: Metal Fach Jacek Kucharewicz, 16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 66. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) informujemy, e dane osobowe podane w niniejszym
formularzu, b dą obj te ochroną przed dost pem osób nieuprawnionych.

35

36

Zgłoszenie reklamacyjne kotła
Dane klienta: …………………………………………………………………………………

Seria i nr. fabryczny wyrobu: …………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………….………………
(imi i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy)

………………………………….………….…………………………………………………...
Dokładna nazwa reklamowanego produktu: ……………………………………………

Nr. dokumentu zakupu: z dnia: ……………………………………………………………
Okres gwarancji na wad :

obejmuje

nie obejmuje

Nr. dokumentu uregulowania nale no ci: ……………………………………………….
Szczegółowy opis usterki: …………………………………………………………………..
Podpis sprzedawcy: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Warunki rozpoczęcia procedury naprawy reklamacyjnej:
Potwierdzenie przez punkt sprzeda y uregulowania nale no ci za reklamowany produkt stanowi podstaw do rozpocz cia procedury reklamacyjnej.
Karta gwarancyjna stanowi jedyną podstaw bezpłatnego wykonania naprawy.
Zgłaszający reklamacj zobowiązuje si do zwrotu kosztów poniesionych przez firm METAL FACH Jacek Kucharewicz w przypadku nieuzasadnionego wezwania ekipy serwisowej, bąd
nie dopełnienie punktów 1 lub 2 (ka da rozpocz ta godzina pracy serwisanta 70 zł netto, dojazd 1 zł netto/km w obie strony).
4. Czytelny podpis zgłaszającego potwierdza zapoznanie si z podstawowymi warunkami procedur reklamacyjnych.
1.
2.
3.

…………………………………………………………………………
(czytelny podpis zgłaszającego reklamacj )

…………………………………………………………………………
(podpis przyjmującego reklamacj )

O wiadczam, e zapoznałem si z warunkami gwarancji na podstawie, których zgłaszam reklamacj oraz wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu
reklamacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.833).
…………………………………………………………………………
(czytelny podpis zgłaszającego reklamacj )
Producent zobowiązuje si do wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie do 14-tu dni od daty otrzymania u ytkownika pisemnego zgłoszenia uszkodzenia na druku reklamacyjnym
producenta.

Dane osobowe przekazywane w niniejszym formularzu przetwarzane są przez Jacek Kucharewicz prowadzący działalno ć gospodarczą pod firmą Metal Fach Jacek Kucharewicz, 16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 66,
NIP: 545-100-10-62, telefon +48 85 711 94 w celu realizacji postanowień zawartych w warunkach gwarancji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r.
poz. 1182). U ytkownik ma prawo dost pu do tre ci swoich danych osobowych, do ich poprawiania, wniesienia ądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania danych
w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencj dotyczącą przetwarzania danych osobowych nale y kierować na adres: Metal Fach Jacek Kucharewicz, 16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 66. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) informujemy, e dane osobowe podane w niniejszym
formularzu, b dą obj te ochroną przed dost pem osób nieuprawnionych.
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Raport
kotła

z pierwszego

uruchomienia

(KOPIA DLA WŁA CICIELA)
W celu weryfikacji zakupu i uznania wa no ci gwarancji, nale y w ciągu 30 dni
od daty pierwszego uruchomienia wysłać raport. Czynno ć te mo na wykonać
poprzez:
1. E-mail - w którym zostanie zamieszczony skan lub zdj cie raportu.
2. List - w którym wysłana zostanie kopia raportu dla firmy METAL-FACH
Jacek Kucharewicz, adres przedsi biorstwa znajduje si na końcu
Dokumentu Techniczno - Ruchowego.
Kotłownia
Zachowane są warunki zawarte w
DTR w rozdziale:
„13.Wymagania dotyczące kotłowni
oraz monta u kotła”.
Zachowane są warunki zawarte w
DTR w rozdziale:
„19.Podłączenie kotła do komina”.
Układ centralnego ogrzewania.
Zachowane są warunki zawarte w
DTR w rozdziale:„15. Podłączenie
kotła z instalacją grzewczą”.
Zachowane są warunki zawarte
w DTR w rozdziale: „17.Wymagania
dotyczące naczynia wzbiorczego”.
Nie istnieje inne ródło ogrzewania.
Je eli
istnieje
czy
i jak wpływa na prac kotła?
Ochrona
układu
przed
zamarzni ciem.
Podłączenie elementów z
instalacją elektryczną
Zachowane są warunki zawarte w
DTR w rozdziale:
„18.Podłączenie kotła z instalacja
elektryczną”.

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Nie spełnia

Nie spełnia

Nie spełnia

Komentarz

Komentarz

Komentarz

Test osprzętu

Spełnia

Nie spełnia

Komentarz

Czujniki umiejscowione są we
wła ciwym miejscu.
Odczyty czujników są zgodne
z rzeczywistym stanem.
Wła ciwy jest kierunek obrotów
wentylatora.
Otwarcie klapki wentylatora przy
u yciu siły nadmuchu.
Wła ciwy jest kierunek obrotu
limaka
Rozruch kotła

Spełnia

Nie spełnia

Komentarz

Zachowana
jest
szczelno ć
podłączenia hydraulicznego kotła do
instalacji.
Test systemu STRA AK (je eli jest
zainstalowany).
Sprawdzenie podłączenia podajnika
paliwa z kotłem.
Zasypanie zbiornika paliwa opałem.
Sprawdzenie
podawanie
w gla
przez podajnik.
Rozpalenie
kotła
zgodnie
z
rozdziałem
„20.Uruchomienie
kotła”
Wst pna
regulacja
ustawień
parametrów pracy kotła.
Ostateczna
regulacja
ustawień
parametrów pracy kotła.
Dane osobowe przekazywane w niniejszym formularzu przetwarzane są przez Jacek Kucharewicz
prowadzący działalno ć gospodarczą pod firmą Metal Fach Jacek Kucharewicz, 16-100 Sokółka,
ul. Sikorskiego 66, NIP: 545-100-10-62, telefon +48 85 711 94 w celu realizacji postanowień zawartych
w warunkach gwarancji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182). U ytkownik ma prawo dost pu do tre ci swoich danych
osobowych, do ich poprawiania, wniesienia ądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz
wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką
korespondencj dotyczącą przetwarzania danych osobowych nale y kierować na adres: Metal Fach
Jacek Kucharewicz, 16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 66. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
2014 r. poz. 1182) informujemy, e dane osobowe podane w niniejszym formularzu, b dą obj te
ochroną przed dost pem osób nieuprawnionych.
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Potwierdzenie
przeszkolenia
u ytkownika w zakresie
Instrukta
bezpiecznej
obsługi
kotła
dla
u ytkownika zawarty został
w rozdziale
„21.
U ytkując
kocioł
nale y pami tać”
Instrukta u
obsługi
regulatora kotła
i regulacji procesu spalania

Ustawienia
wentylatora

obrotów

Konserwacji kotła rozdział
„22.
Czyszczenie
i
konserwacja kotła”

TAK

NIE

Data uruchomienia

Nazwa kotła

Moc kotła (kW)

Nr fabryczny

………………………..

………………………..

………………………..

………………………..

Komentarz

…………………………………………………….
(IMI I NAZWISKO SERWISANTA)

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

…………………………………………………….
(ADRES)

…………………………………………………….
(ADRES)

…………………………………………………….
(PIECZ Ć FIRMOWA)

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

…………………………………………………….
(PODPIS)

…………………………………………………….
(PODPIS)

Wymaganej jako ci paliwa
rozdział
„12. Paliwo”
Post powanie
w
przypadkach
awaryjnych
rozdział
„25.
Przykłady
awarii
urządzenia”
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Raport
kotła

z pierwszego

uruchomienia

(KOPIA DLA FIRMY METAL-FACH JACEK KUCHAREWICZ)
W celu weryfikacji zakupu i uznania wa no ci gwarancji, nale y w ciągu 30 dni od daty
pierwszego uruchomienia wysłać raport. Czynno ć te mo na wykonać poprzez:
1. E-mail - w którym zostanie zamieszczony skan lub zdj cie raportu.
2. List - w którym wysłana zostanie kopia raportu dla firmy METAL-FACH Jacek
Kucharewicz, adres przedsi biorstwa znajduje si na końcu Dokumentu
Techniczno - Ruchowego.
Kotłownia
Zachowane są warunki zawarte w
DTR w rozdziale:
„13.Wymagania dotyczące kotłowni
oraz monta u kotła”.
Zachowane są warunki zawarte w
DTR w rozdziale:„19.Podłączenie
kotła do komina”.
Układ centralnego ogrzewania.
Zachowane są warunki zawarte w
DTR w rozdziale: „15. Podłączenie
kotła z instalacją grzewczą”.
Zachowane są warunki zawarte
w DTR w rozdziale:„17.Wymagania
dotyczące naczynia wzbiorczego”.
Nie istnieje inne ródło ogrzewania.
Je eli
istnieje
czy
i jak wpływa na prac kotła?
Ochrona
układu
przed
zamarzni ciem.
Podłączenie elementów z
instalacją elektryczną
Zachowane są warunki zawarte w
DTR w rozdziale:
„18.Podłączenie kotła z instalacja
elektryczną”.

Spełnia

Nie spełnia

Komentarz

Spełnia

Nie spełnia

Komentarz

Spełnia

Nie spełnia

Komentarz

Test osprzętu
Czujniki umiejscowione są we
wła ciwym miejscu.
Odczyty czujników są zgodne
z rzeczywistym stanem.
Wła ciwy jest kierunek obrotów
wentylatora.
Otwarcie klapki wentylatora przy
u yciu siły nadmuchu.
Wła ciwy jest kierunek obrotu
limaka.
Rozruch kotła
Zachowana
jest
szczelno ć
podłączenia hydraulicznego kotła do
instalacji.
Test systemu STRA AK (je eli jest
zainstalowany).
Sprawdzenie podłączenia podajnika
paliwa z kotłem.
Zasypanie zbiornika paliwa opałem.
Sprawdzenie
podawanie
w gla
przez podajnik.
Rozpalenie
kotła
zgodnie
z
rozdziałem
„20.Uruchomienie
kotła”
Wst pna
regulacja
ustawień
parametrów pracy kotła.
Ostateczna
regulacja
ustawień
parametrów pracy kotła.

Spełnia

Nie spełnia

Komentarz

Spełnia

Nie spełnia

Komentarz

Dane osobowe przekazywane w niniejszym formularzu przetwarzane są przez Jacek Kucharewicz
prowadzący działalno ć gospodarczą pod firmą Metal Fach Jacek Kucharewicz, 16-100 Sokółka,
ul. Sikorskiego 66, NIP: 545-100-10-62, telefon +48 85 711 94 w celu realizacji postanowień zawartych
w warunkach gwarancji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182). U ytkownik ma prawo dost pu do tre ci swoich danych
osobowych, do ich poprawiania, wniesienia ądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz
wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką
korespondencj dotyczącą przetwarzania danych osobowych nale y kierować na adres: Metal Fach
Jacek Kucharewicz, 16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 66. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
2014 r. poz. 1182) informujemy, e dane osobowe podane w niniejszym formularzu, b dą obj te
ochroną przed dost pem osób nieuprawnionych.
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Potwierdzenie
przeszkolenia
u ytkownika w zakresie
Instrukta
bezpiecznej
obsługi
kotła
dla
u ytkownika zawarty został
w rozdziale
„21.
U ytkując
kocioł
nale y pami tać”
Instrukta u
obsługi
regulatora kotła
i regulacji procesu spalania

Ustawienia
wentylatora

obrotów

Konserwacji kotła rozdział
„22.
Czyszczenie
i
konserwacja kotła”

TAK

NIE

Data uruchomienia

Nazwa kotła

Moc kotła (kW)

Nr fabryczny

………………………..

………………………..

………………………..

………………………..

Komentarz

…………………………………………………….
(IMI I NAZWISKO SERWISANTA)

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

…………………………………………………….
(ADRES)

…………………………………………………….
(ADRES)

…………………………………………………….
(PIECZ Ć FIRMOWA)

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

…………………………………………………….
(PODPIS)

…………………………………………………….
(PODPIS)

Wymaganej jako ci paliwa
rozdział
„12. Paliwo”
Post powanie
w
przypadkach
awaryjnych
rozdział
„25.
Przykłady
awarii
urządzenia”
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METAL-FACH Jacek Kucharewicz
16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 66
Tel. +48 85 711 94 54
www.metalfachtg.com.pl

