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1.WST P 

Instrukcja monta u i eksploatacji obsługi ma na celu zaznajomienie u ytkownika z budową, 
działaniem, zasadami  instalowania i obsługi kotła grzewczego typu SKP BIO z automatycznym 

palnikiem przystosowanym do spalania peletu drzewnego. Ka dy u ytkownik przed 
przystąpieniem do zainstalowania i eksploatacji kotła powinien dokładnie zapoznać się z 
instrukcją obsługi. Nieprzestrzeganie zaleceń i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji przez 
osobę wykonującą monta  kotła oraz przez u ytkownika mo e prowadzić do utraty gwarancji 
oraz stanowić zagro enie zdrowia i ycia osób przebywających w obiekcie, w którym pracuje 
kocioł. Niniejsza Instrukcja Monta u i Eksploatacji jest jednocze nie Kartą Gwarancyjną Kotła.  

 
 

2.INFORMACJE OGÓLNE 

Przed przystąpieniem do instalowania kotła nale y dokładnie zapoznać się                                
z dokumentacją, a tak e sprawdzić kompletno ć osprzętu stanowiącego wyposa enie kotła 
oraz elementów i materiałów słu ących do jego monta u zarówno do instalacji c.o. jak i do 
instalacji wyciągowej spalin i komina. 

   2.1 Zastosowanie 

Kotły typu SKP BIO z palnikiem na pellet przeznaczone są do pracy w instalacjach 
centralnego ogrzewania grawitacyjnych lub pompowych w domach jednorodzinnych, 

punktach usługowych i handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich itp., o 
temperaturze wody zasilającej nieprzekraczającej 85ºC i ci nieniu roboczym do 1,5 bara.  
Kocioł nale y do grupy kotłów wodnych niskotemperaturowych i nie podlega rejestracji w 
rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego. 
Kotły typu SKP BIO mogą być stosowane w instalacjach systemu otwartego 

zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo, Zabezpieczenie 

instalacji ogrzewań  wodnych systemu otwartego. Wymagania. 
lub w układach systemu zamkniętego ( kotły o mocy do 300kW) po spełnieniu okre lonych 
warunków zawartych w PN-B-02414  i EN 12828 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego . Wymagania.  

UWAGA: 

Zabrania  się montażu kotła SKP BIO do instalacji systemów zamkniętych bez zastosowania  dodatkowych urządzeń 
zabezpieczających układ przed nadmiernym wzrostem temperatury i ciśnienia 
 

 2.2 Paliwo 

Paliwem podstawowym  - do kotłów SKP BIO jest  biomasa w postaci pelletu drzewnego. 

Paliwo podstawowe jest spalane w palniku pelletowym, do którego podawane jest 
 z zasobnika poprzez podajnik limakowy. Pellet powinien spełniać wymagania klasy C 

według normy PN-EN 303-5. Na takim paliwie kocioł osiąga deklarowaną moc cieplną 

 i parametry spalania spełniające normy klasy 5 wg. PN-EN 303-5:2012, a układ podawania 
działa bez zakłóceń. U ywane paliwo powinno być w stanie  suchym, przechowywane 

 w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Wilgotno ć nie mo e przekraczać 10%. 
 

 

Przy zastosowaniu paliw innych ni  rekomendowane producent nie gwarantuje uzyskania 

parametrów    eksploatacyjnych kotła podanych w Tabeli 2. 
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Wymagania jakościowe pelletu 
 

 


UWAGA: 

Zabrania się napełniania zasobnika paliwem innym niż wymienione powyżej, gdyż grozi to uszkodzeniem podajnika i 
utratą gwarancji. Niedopuszczalne jest spalanie materiałów z tworzyw sztucznych, spalanie ich może doprowadzić 
do uszkodzenia paleniska. Zabrania się stosowania materiałów łatwopalnych (np. benzyna, nafta, 

rozpuszczalniki) do rozpalania kotła, może to przyczynić się do powstania pożaru lub wybuchu 

 

UWAGA: 

Należy pamiętać, że stosowanie nieodpowiednich paliw stałych z jednoczesnym utrzymywaniem niskich temperatur 
spalin oraz temperatury wody powrotnej poniżej 600C prowadzi do przyśpieszonego zużycia kotła i obniża jego 
sprawność. Spowodowane jest to wykraplaniem się produktów spalania –z azotem i siarką, które łącząc się z wodą 
tworzą agresywne środowisko powodujące korodowanie elementów kotła. W przypadku braku wkładu kominowego, 
niska temperatura spalin i wody na powrocie z instalacji grzewczej powoduje przenikanie kondensatu z przewodu 

kominowego do wnętrza budynku. 
 

 2.3 Dobór kotła do instalacji grzewczej 
Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny 

ogrzewanych pomieszczeń sporządzony zgodnie z normą „PN-EN ISO 13790:2008 

Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do 
ogrzewania i chłodzenia” przez uprawnionego projektanta budynku.  

W przypadku metody szacunkowej (przybli onej) nale y uwzględnić jak największą liczbę 
potencjalnych czynników wpływających na straty i na zyski ciepła w obiekcie, tak, aby 
dobrana moc kotła odpowiadała rzeczywistemu zapotrzebowaniu na energię cieplną. 
Zaleca się, aby moc nominalna kotła była równa obliczeniowemu zapotrzebowaniu 
ciepła dla ogrzewanego budynku. Wówczas nawet w ekstremalnych warunkach 
pogodowych (temperatura zewnętrzna ok. –20 C) mo na zapewnić komfort cieplny w 
ogrzewanych pomieszczeniach. 

Kocioł nale y dobrać w zale no ci od zapotrzebowania cieplnego budynku przy 
zapewnieniu komfortu cieplnego. Dobór mocy kotła zale y od wielu czynników, w tym 
m.in. grubo ci cian, ocieplenia budynku, szczelno ci okien i drzwi, rodzaju zastosowanych 
szyb, jak równie  od strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek. Dobranie kotła o 
zbyt du ej mocy będzie powodowało większe zu ycie paliwa i większe koszty eksploatacji, 
natomiast kocioł o zbyt małej mocy nie spełni oczekiwań i nie zapewni komfortu 
cieplnego. 

 

Szacunkowy dobór mocy grzewczej kotła mo na oprzeć na wzorze: 

 
kotaQ  - moc grzewcza kotła [kW] 
OGRZF - powierzchnia ogrzewana [m2] 
q - jednostkowe zapotrzebowanie ciepła [kW/m2] 

 

 

Pellet drzewny                                              

            Jednostki                

Wartość 

rednica  mm 6-8 

Warto ć opałowa MJ/kg >17 

Zawarto ć popiołu % ≤0,5 

Zawarto ć wilgotnoci % ≤ 12 
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W Tabeli 1. podano orientacyjne powierzchnie pomieszczeń, które mogą być ogrzewane 
kotłami typu SKP BIO, w zale no ci od sposobu doboru wielko ci kotła do instalacji grzewczej. 

 

Tabela 1.  Orientacyjne maksymalne powierzchnie ogrzewanych pomieszczeń przez instalacje zasilane z kotłów 
SKP BIO 

 
 

Typ kotła 

Moc 

kotła 

[kW] 

Dom wolnostojący Segment wewnętrzny 

Dom dobrze 

ocieplony 

(nowy) 

q= 80 W/m2 

Dom rednio 
ocieplony 

q= 120 W/m2 

Dom słabo 
ocieplony 

q= 160 W/m2 

Dom dobrze 

ocieplony 

(nowy) 

q= 60 W/m2 

Dom rednio 
ocieplony 

q= 100 W/m2 

Dom słabo 
ocieplony 

q= 140 W/m2 

Orientacyjna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń [m2] 

SKP BIO 16 16 200 130 100 260 160 114 

SKP BIO 18 20 250 165 125 330 200 140 

SKP BIO 25 25 312 208 156 416 250 178 

SKP BIO 35 35 437 291 218 583 350 250 

SKP BIO 50 50 625 416 312 833 500 357 

 
Zawarte w tabeli 1 dane są okre lone dla pomieszczeń o wysoko ci 2,5[m] i mają charakter orientacyjny                
i dotyczą kotła SKP BIO przy spalaniu paliwa podstawowego.  
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3.CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA KOTŁÓW 

        3.1 Opis budowy kotłów SKP Bio 

Typoszereg kotłów SKP BIO obejmuje 5 jednostek kotłowych o mocach cieplnych od 16 do 

50 kW. Podstawowe dane techniczne typoszeregu kotłów zestawiono w Tabeli 2. Budowę 
kotłów pokazano schematycznie na rysunku 1. 

Korpus kotła wykonany jest ze stalowej blachy kotłowej  ciany płaskie wzmocnione zostały 
kotwami.  

Kanały konwekcyjne tworzą poziomo umieszczone płomieniówki (6) z rur ze stali kotłowej 
umieszczone nad komorą paleniskową  kotła oraz płomienica(7). Czyszczenie płomieniówek 

odbywa się poprzez drzwiczki  wyczystkowe(5) a płomienicy poprzez drzwiczki rewizyjne (4)  
Na cianie przedniej korpusu kotłów SKP Bio znajdują się drzwiczki paleniskowo-popielnikowe 

(3), drzwiczki rewizyjne(4) i drzwiczki wyczystkowe (5). Popiół i czę ci stałe z komory 

paleniskowej (1) usuwamy po uprzednim otwarciu drzwiczek paleniskowo - 

popielnikowych . Po otwarciu drzwiczek rewizyjnych  (4) mo na wyczy cić powierzchnie 
ogrzewalne kotła. 
Wszystkie drzwiczki kotła wyposa one są w płyty izolacyjne zabezpieczającą drzwiczki 
przed nadmiernym przegrzaniem. 

Wszystkie drzwiczki uszczelnione sznurem ogniotrwałym (bezazbestowym), wyposa one 
są w d wignie zamykające ze specjalnymi uchwytem chroniącymi u ytkownika przed 
poparzeniem.  

Na cianie górnej kotła znajdują się króciec zasilający (10), kruciec zaworu 

bezpieczeństwa(20). 

Na cianie tylnej znajduje się czopuch kotła (9) z wyczystkami czopucha i przepustnicą(21) 

oraz kruciec powrotu(11) i kruciec spustowy wody z kotła . Na przedniej cianie kotła 
zamontowana jest osłona drzwiczek przednich (w wersji z bocznym palnikiem) na której 
zamontowany jest panel sterowniczy kotła. 
Na bocznych cianach korpusu kotła znajdują się termometr analogowy a tak e otwór do 
monta u palnika.  
UWAGA 

W kotłach SKP BIO spełniaj cych wymagania klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012 ciany kotła 
wyło one s  materiałem ceramicznym (17) w celu podniesienia temperatury spalania. 

Kotły te nie posiadaj  rusztu zast pczego, 

W dolnej czę ci kotła umieszczone jest palnik pelletowy (8). Paliwo do palnika 

podawane jest z zasobnika opału(16)  przez podajnik  mijkowy(15) napędzany 
motoreduktorem z silnikiem elektrycznym(18) połączony z palnikiem rurą 
elastyczną(19).Reduktor napełniony jest fabrycznie olejem syntetycznym, który nie 
wymaga wymiany przez cały okres eksploatacji.  

Integralną czę cią zestawu kotłowego SKP BIO jest zasobnik paliwa, który mo e być 

umieszczony zarówno  z prawej jak i z lewej strony kotła, lub w dowolnym miejscu o ile 

pozwala na to elastyczna rura łącząca. Pojemno ć zasobnika paliwa jest uzale niona 
od mocy kotła.  

 

UWAGA: 

Zabrania się umieszczać wylot rury podajnika żmijkowego bezpośrednio nad wlotem paliwa do palnika 
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Opcjonalnie kocioł mo e być skonfigurowany z palnikiem zamontowanym z przodu 

kotła w drzwiczkach paleniskowo popielnikowych. Wówczas kocioł nie posiada osłony 
przedniej a panel sterownika zamontowany jest w skrzynce rozdzielczej. 

Nad poprawno cią pracy kotła czuwa mikroprocesorowy regulator pracy kotła. 

Regulator słu y do utrzymywania stałej, ądanej przez u ytkownika temperatury wody 
na wyj ciu z kotła. Zadaniem jego jest dynamiczne sterowanie pracą dmuchawy, 
podajników pelletu, pompami obiegowymi wody kotłowej i pompą ciepłej wody 
u ytkowej ewentualnie pompami dodatkowymi i zaworem mieszającym w sposób 
optymalny dla procesu spalania. Sposób podłączenia i obsługi regulatora podaje 

szczegółowo instrukcja obsługi regulatora, która dołączana jest do nn. Instrukcji 

montażu i obsługi kotła.  

UWAGA: 

Producent zastrzega sobie prawo montowania w kotłach palników pelletowych pochodzących od różnych dostawców 

po uprzednim ich przebadaniu , dlatego też wyposażenie dodatkowe palnika jest kwestią indywidualną 

 

Kocioł posiada czopuch stalowy spawany, który jest elementem odprowadzającym 
spaliny z kotła w kierunku kanału spalinowego i komina.  
Korpus kotłów osłonięty jest izolacją ciepłochronną (11) pokrytą płaszczem 
wykonanym z blachy stalowej, malowanej proszkowo. Płaszcz izolacyjny mocowany na 

powierzchni korpusu wodnego ogranicza straty cieplne kotła do otoczenia.  
 

 

 

Rys. 2   Schemat budowy kotła SKP Bio 
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1. Komora paleniska 

2. Płaszcz wodny 

3. Drzwiczki paleniskowo-

popielnikowe 

4. Drzwiczki rewizyjne  

5. Drzwiczki wyczystkowe 

6. Płomieniówki 
7. Kanał konwekcyjny 

8. Palnik 

9. Czopuch 

10. Kruciec zasilania 

11. Kruciec powrotu 

12. Kruciec czujnika temperatury 

13. Izolacja termiczna 

14. Osłona drzwiczek 

15. Podajnik paliwa 

16. Zasobnik paliwa 

17. Okładziny ceramiczne 

18. Motoreduktor podajnika 

19. Rura elastyczna 

20. Kruciec zaworu bezpieczeństwa 

21. Przepustnica czopucha 

 

 

 

 

3.2 Armatura zabezpieczaj ca i regulacyjna 

Termostat bezpieczeństwa kotła STB (w opcji)– Jest to dodatkowy mini czujnik 

bimetaliczny (umiejscowiony w płaszczu kotła –odłączający podajnik w razie 
przekroczenia temperatury alarmowej – około 95°C. Jego zadziałanie zapobiega 

zagotowaniu się wody w instalacji, w przypadku przegrzania kotła bąd  uszkodzenia 
sterownika. Po zadziałaniu tego zabezpieczenia, gdy temperatura opadnie do 
bezpiecznej warto ci, nale y zresetować wyłącznik na obudowie i sprawdzić przyczynę 
wystąpienia nadmiernego wzrostu temperatury.  

Czujnik temperatury kotła – jego zadaniem jest kontrola procesów rozpalania i 
wygaszania kotła 

Zawór bezpieczeństwa 

Kocioł posiada kruciec do zamontowania zaworu bezpieczeństwa, który stanowi 
dodatkowe zabezpieczenie przed wzrostem ci nienia na wypadek zamarznięcia wody 
w czę ci instalacji, a szczególnie w naczyniu wzbiorczym. 

 

ZAWÓR ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO PRZED PRZEGRZANIEM 

(wyposa enie dodatkowe) 
Dodatkowo w przypadku monta u kotła w instalacji pracującej w obiegu zamkniętym 
nale y zamontować urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła. Urządzeniem 
takim mo e być  np. wę ownica schładzająca WZS-2 zawierająca zawór 
termostatyczny typu BVTS lub SYR 3065 

Przegrzanie kotła (powy ej temp. 95°C w płaszczu) powoduje otwarcie zaworu 

termostatycznego zamontowanego wę ownicy schładzającej, napływająca woda 

sieciowa chłodzi kocioł i wypływa do kanalizacji. 
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3.3 Dane techniczno – eksploatacyjne kotłów 

Tabela 2. Podstawowe dane techniczno – eksploatacyjne kotłów typoszeregu SKP BIO. 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE J.m. 
OZNACZENIE KOTŁA 

SKP BIO-16 SKP BIO-20 SKP BIO-25 SKP BIO-35 SKP BIO-50 

1. Znamionowa moc cieplna kotła kW 16 20 25 35 50 

2. Zakres mocy cieplnej kotła kW 4,8÷16 6÷20 7,5÷25 10,5÷35 15÷50 

3. 
Sprawno ć cieplna przy  mocy 

nominalnej 
% 89-91 89-91 89-91 89-91 89-91 

4. Klasa kotła wg PN-EN 303-5:2012 - 5 

5. 
Zu ycie paliwa przy mocy znamionowej 

* 
kg/h 3,4 4,3 5,25 6,35 11 

6. Wymagany ci g kominowy spalin Pa 23 26 28 31 34 

7. 
Temperatura spalin przy mocy 

znamionowej 
0C 110-140 

8. 
Temperatura spalin przy mocy 

minimalnej 
0C 60-80 

9. rednica wylotu spalin mm 159 177,9 177,9 193,7 219,1 

10. 
Maksymalna temperatura wody w 

kotle 
0C 85 

11. 
Zalecana temperatura wody kotła na 

zasilaniu 
0C 65-80 

12. 
Dopuszczalna minimalna temperatura 

wody powrotu 
0C 55 

13. 
Maksymalne dopuszczalne ci nienie 

robocze 
bar 1,5 

14. 
Maksymalne dopuszczalne ci nienie 

próby wodnej bar 2,5 

15. Przył cza zasilania i powrotu cal R 1 1/4 R 2 R 2 R 2 R 2 

16. Pojemno ć wodna l      

17. 
Masa kotła, palnika i zasobnika 

paliwa (bez wody i paliwa) 
kg 358 404 440 510 630 

18. Paliwo - Pellet drzewny klasy DIN PLUS 

19. Przył cze elektryczne - 1 PEN ~50Hz 230V TN-S 

20. Izolacja elektryczna - IP 20 

21. 

Wymiary 

gabarytowe 

Bez zasobnika 

Długo ć Y0 mm 920 920 1020 1020 1120 

Szeroko ć X0 mm 490 530 530 610 690 

Wysoko ć Z0 mm 1376 1446 1446 1526 1526 

 
* - spalanie przy ciągłej pracy palnika 

 

3.4 Wyposa enie kotła 

 

• Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa kotła (instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną) - szt 1 

• Instrukcja obsługi + karta gwarancyjna sterownika) - szt 1 

• Instrukcja obsługi + karta gwarancyjna palnika peletowego  - szt 1 

• Sterownik kotła - szt 1 

• Termometr analogowy - szt 1 

• Podajnik paliwa z motoreduktorem - szt 1 

• Zasobnik opału - szt 1 

• Komplet narzędzi do obsługi kotła(pogrzebacz, skrobak, łopatka do popiołu,szczotka) - kpl 1 
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4. INSTRUKCJA MONTA U KOTŁA  
 

Kocioł dostarczany jest w stanie zmontowanym, z dołączonym dodatkowym wyposa eniem, 
które nale y podłączyć w czasie monta u kotła do instalacji . Przed rozpoczęciem 
instalowania kotła nale y sprawdzić czy zestaw jest kompletny i nieuszkodzony. Dane z 

tabliczki znamionowej kotła muszą zgadzać się z danymi  w dokumentacji kotła.  
 

UWAGA: 

Instalację kotła należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu, a instalacje, do których kocioł będzie 
podłączany powinny być sprawne i wykonane zgodnie z odpowiednimi projektami.  
Zaleca się by montaż kotła powierzyć wykwalifikowanemu instalatorowi. 
Zainstalowanie kotła poprzez wspawanie powoduje utratę gwarancji. 

 

4.1 Transport kotła 

Podnoszenie i opuszczanie czę ci kotła powinno odbywać się przy u yciu podno ników 
mechanicznych. Przy przewo eniu czę ci kotła nale y je zabezpieczyć przed przesunięciami 

i przechyłami na platformie pojazdu. Kocioł nale y transportować w pozycji pionowej.  
Elementy zestawu kotłowego tj. zasobnik paliwa, podajnik mijkowy z motoreduktorem, 

palnik pelletowy są dostarczane oddzielnie w stanie niezmontowanym z kotłem. Ich 
monta  jest realizowany w trakcie podłączania kotła przez specjalistyczną firmę 
instalatorską, autoryzowana przez producenta kotła. 

4.2 Miejsce zainstalowania kotła 

Zgodnie z normą PN-87/B-02411„Kotłownie wbudowane na paliwo stałe" oraz zgodnie              

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. z 2002 Nr 75 poz. 
690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki – kocioł na 
paliwo stałe powinien być zainstalowany w wydzielonym pomieszczeniu, kotłowni                       
(np. piwnica, pomieszczenie na poziomie terenu lub poziomie ogrzewanych pomieszczeń 
– pomieszczeń tym ostatnim przypadku tylko do mocy 25 kW).  

Kocioł powinien stać na ognioodpornym podło u, którego rozmiary muszą być większe 
od podstawy kotła przynajmniej o 500 mm po przedniej stronie kotła i o 100 mm                           
z pozostałych stron.  
Powinien być tak usytuowany, aby był zapewniony swobodny dostęp do kotła c.o. jest 
niezbędne dla wła ciwej obsługi i czyszczenia kotła. No no ć podło a powinna być 
odpowiednia do masy kotła wraz z wodą. Najbli sze otoczenie kotła tj. ciany i strop 
pomieszczenia powinny być wykonane z materiałów niepalnych. 

4.3 Wentylacja pomieszczenia 

Pomieszczenie, w którym ustawiono kocioł powinno posiadać kanały wentylacji 
grawitacyjnej (bez aluzji):  
➢nawiewny otwór w oknie lub cianie o przekroju nie mniejszym jak 200 cm2 (dla 

kotłów o mocy do 25 kW) lub 400 cm2 (dla kotłów powy ej 25 kW) 
➢wywiewny otwór usytuowany w miarę mo liwo ci przy kominie pod stropem 
pomieszczenia  o przekroju nie mniejszym jak 196 cm2. 

 UWAGA: 

W pomieszczeniu, w którym zainstalowano kocioł zabrania się stosowania wyciągowej wentylacji mechanicznej.  
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4.4  Monta  palnika  pelletowego i zespołu podaj cego   
 

Monta  palnika i zespołu podającego szczegółowo opisuje instrukcja obsługi palnika 

UWAGA: 

Instalację i regulację palnika w kotle może wykonać wyłącznie grupa serwisowa upoważniona do montażu lub 
remontu urządzeń i instalacji energetycznych. Wykonywanie montażu palnika przez nieupoważnione osoby 
może być przyczyną utraty praw gwarancyjnych. 
 

 

4.5 Podł czenie kotła do komina 

Przewody kominowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-87/B-

02411 i PN-89/B-10245 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania i badania przy odbiorze” oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002 (Dz.U. Nr 75). 

Czopuch kotła nale y podłączyć do komina za pomocą łącznika spalin wykonanego z 
blachy stalowej, który nale y nasadzić na wylot czopucha, osadzić w kominie i uszczelnić. 
Łącznik powinien wznosić się lekko ku górze (minimum 1%). Je eli ze względów 
budowlanych czopuch kotła będzie miał długo ć przekraczającą 400 mm, zaleca się 
izolowanie czopucha izolacją cieplną. Komin powinien zapewnić odpowiedni ciąg dla 
prawidłowej pracy kotła. Najmniejsze dopuszczalne wymiary przekroju komina murowanego 
nale y przyjąć jako 140x210 mm. Przekrój kominów stalowych nieizolowanych cieplnie 
powinien być o 20% powiększony.  
Kominy z rur stalowych powinny być wy sze o 15-20% od kominów murowanych. 
Minimalne wymiary czopucha przekroju poprzecznego komina oraz warto ci 
wymaganego ciągu spalin dla poszczególnych wielko ci kotłów SKP Bio zestawiono w 

Tabeli 2. 

Komin, do którego podłączony jest kocioł musi być szczelny oraz wolny od innych 
podłączeń. Zaleca się izolowanie komina izolacją cieplną.  

UWAGA: 

➢Kocioł musi być podłączony wyłącznie do samodzielnego kanału kominowego zapewniający uzyskanie 
wymaganego ciągu. 
➢Stan techniczny komina, do którego ma być podłączony kocioł powinien ocenić kominiarz. 
➢Zaleca się sporządzenie projektu budowlanego kotłowni i instalacji grzewczej z wykonanymi obliczeniami 
aerodynamicznymi instalacji wyciągowej spalin. 

 

4.6 Podł czenie kotła do instalacji grzewczej 
Instalacje centralnego ogrzewania c.o. w zale no ci od obiektu mogą ró nić się od siebie, 
dlatego miejsce i sposób podłączenia kotła powinny być zgodne z wytycznymi w projekcie 
c.o.. 

Przykładowy schemat prawidłowo wykonanych zabezpieczeń urządzenia ogrzewania 
wodnego systemu otwartego przedstawiono na rys. 4.  

UWAGA:  

1. Kocioł może być podłączony wyłącznie do instalacji grzewczej typu grawitacyjnego lub                            z 
wymuszonym obiegiem wody, w systemie otwartym.  

    Instalacja, w której będzie pracował kocioł musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-91/B-02413 

dotyczącej zabezpieczenia instalacji ogrzewczych wodnych systemu otwartego. 
2. Kocioł nie może być podłączony do instalacji grzewczej wykonanej z tworzyw sztucznych.  
 

W celu połączenia kotła z instalacją grzewczą nale y wykonać następujące prace: 

➢rurę powrotną z instalacji z króćcem powrotnym kotła połączyć za pomocą złącza 
gwintowanego - rubunku, 
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➢rurę zasilającą instalację z króćcem zasilającym kotła połączyć za pomocą złącza 
gwintowanego - rubunku, 
➢sprawdzić i zainstalować osprzęt kotła, 

➢połączyć zasilanie wodą instalacji grzewczej i kotła. 

Nale y pamiętać o wła ciwym uszczelnieniu połączeń gwintowanych przy pomocy materiałów 
do tego przeznaczonych, a tak e o za lepieniu wszystkich niewykorzystywanych króćców. 

UWAGA:  

W celu zabezpieczenia kotła przed powrotem do wymiennika z instalacji wody o temperaturze poniżej 60 0C zaleca się 
stosowanie układu grzewczego z podmieszaniem i regulację parametrów czynnika grzewczego poprzez mieszacz lub 
sprzęgło bez ingerencji w parametry pracy kotła. Układy takie łączą w sobie dwie funkcje:  
➢mieszają ciepłą wodę z zasilania z chłodniejszą wodą powrotną a obiegu grzewczego, umożliwiają tym samym płynna 
regulację temperatury wody grzewczej w stosunku do potrzeb systemu grzewczego, 
➢chronią kocioł przed niskotemperaturową korozją i zwiększają efektywność ogrzewania wody użytkowej w 
zbiorniku c.w.u. (jeśli taki zamontowano w instalacji i podłączono do obiegu kotła). 
 Pozwala to na podwyższenie sprawności układu i żywotności kotła. 

 

         

       Rys. 2  Zalecane schematy podłączeń kotła do instalacji grzewczej 
 

 
 

 
Rys. 3  Przykład obej cia grawitacyjnego pompy obiegowej dla odprowadzenia nadmiaru ciepła w 
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przypadku zaniku prądu 

 
1-Kocioł SKP Bio 

2-Pompa obiegowa 

3-Zawór zwrotny 

4-Filtr 

5-Zawór odcinający 

6-Zawór różnicowy 

7-Odbiorniki ciepła (grzejniki) 
8-Otwarte naczynie wzbiorcze 

 
 

 

4.7 Monta  regulatora kotła  
Sterownik kotła dostarczony jest przez producenta razem z palnikiem i kotłem. 

UWAGA:   

Do kotłów SKP Bio może być podłączony wyłącznie sterownik rekomendowany i montowany przez firmę „Krzaczek”. 
Zastosowanie innego sterownika musi być przeprowadzone za zgodą producenta, w przeciwnym wypadku producent 
nie odpowiada za prawidłową prace kotła. Podłączenie instalacji elektrycznej może wykonać jedynie elektryk z 

aktualnymi uprawnieniami. Jakichkolwiek napraw elektrycznej instalacji zasilającej kocioł można dokonywać jedynie 
przy odłączonym zasilaniu na bezpieczniku. 

  

Sposoby i szczegóły podłączenia pomp, czujników temperatury, czujników pogodowych 
szczegółowo opisuje instrukcja obsługi regulatora kotła 

 

4.8 Podł czenie kotła do instalacji elektrycznej 
Pomieszczenie kotłowni powinno być wyposa one w instalację elektryczną 230/50Hz zgodnie   z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Instalacja bez względu na jej rodzaj powinna być 
zakończona gniazdem wtykowym wyposa onym w styk ochronny. Stosowanie gniazda bez 
podłączonego zacisku ochronnego PE mo e skutkować pora eniem prądem elektrycznym. 

 

4.9 Napełnianie kotła wod  
Do napełniania kotła zaleca się u ycie wody miękkiej (o twardo ci nie większej ni  7pH), bez 
zanieczyszczeń mechanicznych. Ewentualne u ycie rodków chemicznych do wody  w instalacji 

grzewczej zgodnie z zaleceniami producentów rodków. Woda oraz stykające się z wodą 
materiały muszą być zgodne z wymaganiami normy PN-93/C-04607. 

Zasilanie wodą mo e być dokonane przez kurek spustowy zamontowany (na króćcu 
spustowym kotła) np. za pomocą wę a elastycznego, który po napełnieniu instalacji do 
momentu uzyskania przelewu z rury sygnalizacyjnej naczynia wzbiorczego i zamknięciu kurka 
spustowego kotła nale y odłączyć od kotła. Dopuszcza się wykonanie połączenia do 
napełnienia instalacji i uzupełniania ubytków w instalacji przez połączenie stałe pod 
warunkiem, e połączenie będzie zaopatrzone w zawór zwrotny antyska eniowy, 
zabezpieczający przed cofnięciem się wody z instalacji grzewczej oraz zawór odcinający. 

UWAGA:   

Jakość wody w znacznym stopniu wpływa na trwałość instalacji c.o. w tym kotła. 
Jeśli z jakiegokolwiek powodu wystąpił brak wody w układzie kocioł – instalacja nie wolno uzupełniać układu zimną 
wodą. Możliwie szybko ostudzić kocioł do temperatury 30 oC (w razie potrzeby usuwając palący się opał) i dopiero po 
ostudzeniu kotła uzupełnić wodę i od początku rozpocząć rozpalanie. Dopływ zimnej wody na ściany kotła w 
momencie, gdy są one gorące grozi zniszczeniem kotła. W krańcowych przypadkach może pociągnąć za sobą straty 
w obiektach budowlanych i obrażenia u ludzi. 
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5. PIERWSZE URUCHOMIENIE KOTŁA  
5.1  Czynno ci kontrolne przed rozruchem 

UWAGA:   

 Pierwsze uruchomienie kotła powinno być realizowane przez autoryzowanego instalatora lub serwisanta. 

Przed pierwszym uruchomieniem kotła nale y sprawdzić: 
1. Wytrzymało ć elektryczną izolacji 
2. Ciągło ć układu ochronnego zgodnie z norma PN-EN 50106 

3. Szczelno ć systemu grzewczego, w tym: 
▪szczelno ć wyczystek na przedniej cianie kotła oraz wyczystek bocznych, 
▪poprawno ć podłączenia do komina 

▪podłączenie do sieci elektrycznej. 
4. Czy system jest napełniony wodą. Je li musimy dopełnić wodę w instalacji, dopełniamy ją 

wyłącznie do kotła wychłodzonego, by nie doszło do uszkodzenia wymiennika.  

UWAGA:   

  W przypadku uszkodzenia kotła na skutek dolania wody do rozgrzanego kotła, będzie to  skutkowało 
 utratą gwarancji. 

5. W trakcie pierwszego uruchomienia kotła instalatora lub serwisant powinien 
przeprowadzić pomiary temperatury spalin i ciągu kominowego, a wyniki pomiarów 
odnotować w Karcie serwisowej urządzenia zamieszczonej w niniejszej instrukcji oraz 
powinien zaznajomić u ytkownika z obsługą kotła.  

 

 

Rys. 4  Schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego wyposa onego w jeden kocioł, 
pompa zamontowana na powrocie  

RO – rura odpowietrzająca  RP –  rura  przelewowa   RW – rura wzbiorcza    

RS-– rura sygnalizacyjna  RB – rura bezpieczeństwa  
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Przed ka dym uruchomieniem nale y wykonać następujące czynno ci: 
1. Napełnić zasobnik paliwem – paliwo musi być przesuszone, w przeciwnym razie mo e 

nastąpić jego zawieszenie się w zasobniku. Po załadowaniu zasobnika nale y szczelnie 
zamknąć drzwiczki zasypowe. Przy załadunku paliwa nale y sprawdzić, czy w paliwie nie 
znajdują się kamienie lub inne zanieczyszczenia mogące spowodować zablokowanie się 
podajnika limakowego. Paliwo w zasobniku nale y utrzymywać na odpowiednim poziomie 
(min. ¼), co gwarantuje prawidłową pracę kotła.  

2. Sprawdzić podawanie paliwa przez podajnik limakowy, korzystając z regulatora kotła, a  
do momentu napełnienia rury podajnika. 

4. Sprawdzić działanie regulatora – ustawić wła ciwy czas podawania paliwa i czas dopalania 
paliwa, kiedy podajnik jest wyłączony – patrz Instrukcja obsługi regulatora kotła. Wła ciwe 
dobranie tych wielko ci pozwala na ekonomiczne spalanie paliwa. 

5. Sprawdzić stan i obraz ognia w palenisku: 
▪czerwony dymiący ogień wiadczy, e dopływ powietrza jest zbyt mały, 

▪jasny biały ogień wskazuje na to, e dopływ powietrza jest zbyt du y. 
Poprawny ogień jest wtedy, gdy obserwujemy czysty, intensywnie żółty płomień. 

6. Ogrzać kocioł do odpowiedniej temperatury roboczej. Zalecana temperatura wody 
grzewczej na wyj ciu kotła powinna wynosić minimum  650C. 

 
 

6. EKSPLOATACJA KOTŁA  
 

       Eksploatacja kotła szczegółowo opisana jest w instrukcji obsługi palnika i instrukcji regulatora 
kotła. 

 

6.1 Zaburzenia w pracy kotła- zanim zadzwonisz po serwis 

Przypominamy, iż w przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu klient pokrywa koszty przyjazdu i pracy jednostki 

serwisowej. Zanim Państwo wezwiecie na pomoc fabryczny serwis, prosimy zapoznać się z poniższymi najczęściej 
występującymi zakłóceniami pracy kotła, które są efektem nieprawidłowego zainstalowania kotła lub wadliwie 
zaprojektowanej instalacji c.o. 

 
 

OBJAWY PRZYCZYNA SPOSÓB USUNI CIA 

Palnik nie rozpala 

paliwa 

Brak paliwa 

Za mała dawka startowa 

Uszkodzona zapalarka 

Uszkodzony silnik napedowy 

Sprawdz czy zbiornik i podajnik nie są zapchane 

Sprawd  dawkę startową 

Sprawd  grzałkę 

Sprawd  termik silnika 

Palnik  odpala ale nie 

przechodzi w pierwszą 
moc 

Za du a dawka startowa 

Zabrudzony lub niesprawny fotosensor 

 

Sprawd  dawkę startową 

Wyczy ć lub wymień fotosensor 
 

Przegrzanie podajnika 

wewnętrznego 

Palnik zabrudzony szlaką 

Niski ciąg kominowy 

Wyczy cić palnik 

Zastosować wyciąg spalin 

Zapchanie podajnika 

Złe ustawienie podajnika 
wewnętrznego w stosunku do 
zewnętrznego 

Zwiększyć czas pracy podajnika wewnętrznego 

Uszkodzenie motoreduktora Wymienić motoreduktor 

le dobrany interwał pracy podajnika 
Wyregulować interwał 
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Kocioł nie osiąga 
ądanej temperatury 

Nieprawidłowo wykonana instalacja 
c.o. 

Sprawdzić instalację c.o. 

Zmierzyć ciąg kominowy (wymagany 15-32Pa) 

zale nie od modelu 

Zbyt du y ciąg kominowy (powy ej 
30Pa) 

Wyregulować ciąg kominowy przepustnicą                     
w czopuchu kotła 

Nieprawidłowy dobór kotła do 
budynku 

Wykonać audyt energetyczny -skrócony 
budynku 

Awaria lub uszkodzenie czujnika 

temperatury 
Sprawdzić umiejscowienie czujnika temperatury 

Paliwo o niskiej kaloryczno ci Wypróbować paliwo od innego dostawcy 

Nieprawidłowa praca dmuchawy 
powietrza 

Sprawdzić zabezpieczenia termiczne 
dmuchawy, sprawdzić, czy kręci się wirnik 
dmuchawy,, czy nieuszkodzone są przewody 
elektryczne podłączenia dmuchawy ze 
sterownikiem. 

Sprawdzić i wyregulować czasy przedmuchu                      
i postoju oraz mocy dmuchawy. 

Nieprawidłowe ustawienie pracy kotła 
na regulatorze 

Zmienić parametry pracy kotła 

Zbyt du e zu ycie 

paliwa 

Nieprawidłowo wykonana instalacja 
c.o. 

Sprawdzić instalację c.o. 

Nieprawidłowy dobór kotła do 
budynku 

Wykonać audyt energetyczny -skrócony 
budynku 

Paliwo o niskiej kaloryczno ci Wypróbować paliwo od innego dostawcy 

Do popielnika  spada paliwo 

niecałkowicie spalone 
Wyregulować parametry pracy palnika 

Nieprawidłowe ustawienie pracy kotła 
na regulatorze 

Zmienić parametry pracy kotła 

Zbyt du y ciąg kominowy 
Wyregulować ciąg kominowy przepustnicą 
czopucha 

Zanieczyszczone ciany kotła Wyczy cić ciany kotła 

Złe spalanie paliwa Paliwo złej jako ci Sprawdzić wilgotno ć i jako ć paliwa, 
wypróbować paliwo od innego dostawcy 
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7. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI KOTŁA 

 W czasie eksploatacji kotła nale y w szczególno ci przestrzegać poni szych zasad: 
1. Przed rozpaleniem ognia w kotle: 

➢sprawdzić czy instalacja jest prawidłowo napełniona wod , 
➢skontrolować szczelno ć i dro no ć przewodu kominowego ( wyczystki, itp.), 
➢upewnić si  czy naczynie wzbiorcze wraz z rurami dopływowymi i odpływowymi jest sprawne    

   technicznie, dro ne i wła ciwie ocieplone. 
2. Podczas obsługi kotła u ywać odpowiednich narz dzi i sprz tu ochrony osobistej (wła ciwe ubranie,   
    okulary ochronne, r kawice, obuwie). 
3. W czasie otwierania drzwiczek nie nale y stać na wprost otworu -  jedynie z boku. 

4. Je li wyst puje przerwa w ogrzewaniu w czasie mrozów nale y bezwzgl dnie spu cić wod    z instalacji,   
    aby nie dopu cić do jej zamarzni cia, co mo e prowadzić do zniszczenia instalacji. 
5. Zapewnić prawidłow  cyrkulacj  powietrza w kotłowni poprzez wentylacj  nawiewno – wywiewn . 
6. Nie stosować w kotłowni wentylacji wyci gowej mechanicznej. 
7. Usun ć z pobli a kotła i kotłowni materiały łatwopalne oraz r ce.  
8. Nigdy nie zalewać wod  ognia w palenisku celem wygaszenia. Ogień mo na wygasić przez wygarni cie   
    aru z paleniska lub jego zasypanie piaskiem b d  popiołem. 
9. Jako czynnik grzewczy stosować wył cznie wod  (najlepiej uzdatnion ). 
10. Czy cić kocioł tylko w czasie przerwy w pracy kotła. 
11. Nigdy nie u ywać do rozpalania ognia cieczy łatwopalnych jak olej nap dowy czy benzyna lub tym   
      podobne.  

12. Przebywaj c w pobli u kotła nale y zwrócić szczególn  uwag  na niezaizolowane powierzchnie kotła   
      (drzwiczki, pokrywy wyczystek), które mog  rozgrzewać si  do wysokich temperatur (powy ej 100ºC).    

      Bezpo rednie dotkni cie tych elementów grozi oparzeniem. Do obsługi u ywać r kawic ochronnych. 
 

8. UTYLIZACJA KOTŁA 

W celu utylizacji kotła nale y zu yte urządzenie oddać do specjalistycznej jednostki utylizacji, 

zgodnie z obecnie obowiązującymi szczegółowymi przepisami kraju przeznaczenia. Kocioł 
typu SKP BIO wyposa ony jest w sprzęt elektroniczny podlegający selektywnej zbiórce 
zu ytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji (znak przekre lonego kosza 

umieszczony na tabliczce znamionowej). Przed zezłomowaniem kotła nale y odłączyć 
sterownik, wentylator oraz motoreduktor wraz z przewodami zasilającymi. Miejsce zbiórki 
odpadów elektronicznych powinno być okre lone przez odpowiednie słu by miejskie lub 

gminne. Konstrukcja stalowa kotła podlega zbiórce odpadów – złom stalowy. 
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9. WARUNKI GWARANCJI 

1) Producent udziela 60 miesięcy gwarancji od daty zakupu na szczelno ć połączeń 
spawalniczych oraz 24 miesiące na pozostałe elementy. 
2) Producent zapewnia bezpłatną naprawę usterek powstałych w okresie gwarancyjnym             
z winy producenta, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia awarii. 
3) Nie podlegają naprawie lub wymianie elementy zu ywające się podczas eksploatacji: 
uszczelki drzwiczek i wyczystek, stalowe wkłady ekranowe.  
4) Gwarancja zostaje przedłu ona o okres od zgłoszenia do naprawy do dnia usunięcia usterki. 
5) Wykonanie przyłącza elektrycznego do kotła przez osobę nieposiadającą stosownych 
uprawnień, samowolne dokonywanie przez nabywcę lub osoby nieuprawnione jakichkolwiek 

napraw kotła, zmian w jego konstrukcji lub izolacji w okresie gwarancyjnym jest niedozwolone i 
skutkuje uniewa nieniem nn. warunków gwarancyjnych. 
6) Uszkodzenia sterowania spowodowane przepięciami instalacji elektrycznej nie podlegają 
gwarancji. 

7) Brak obowiązkowych przeglądów oraz odnotowanego tzw. rozruchu zerowego kotła przez 
uprawnionego instalatora, potwierdzonego wpisem do „Karty serwisowej urządzenia”,                a 
tak e brak rozliczenia finansowego naprawy kotła z winy klienta powodują utratę gwarancji.  
8)Posiadanie karty gwarancyjnej podstemplowanej przez producenta i instalatora jest 

warunkiem bezpłatnej naprawy. 
9)W wyniku stwierdzenia braku mo liwo ci naprawy przez serwis producenta kocioł zostanie 
wymieniony bezpłatnie na nowy. 

10)W wypadku niesłusznej reklamacji koszty dojazdu serwisu pokrywa u ytkownik. 
11)Gwarancja nie obejmuje zabiegów konserwacyjnych i czyszczenia kotła. 
12)Gwarancja zostaje cofnięta w wypadku stwierdzenia uszkodzeń wskutek: 

▪niewła ciwego transportu i magazynowania kotła, 
▪niewła ciwego zainstalowania kotła do instalacji grzewczej i komina, (m.in. muszą być 
spełnione wymagania Polskich Norm PN-91/B-02413, dotyczących zabezpieczenia urządzeń, 
ogrzewań wodnych systemu otwartego oraz naczyń wzbiorczych systemu otwartego. Tym 

samym wyklucza się monta  kotłów do układów zamkniętych.)  
▪zamontowania w kotle innego sterownika ni  zalecanego przez producenta, 
▪korozji elementów stalowych kotła powstałej w wyniku wykraplania się wody i produktów 
spalania spowodowanego stałym stosowaniem wilgotnych paliw (drewno, węgiel)                  z 
jednoczesnym utrzymywaniem niskiej temperatury wody powrotnej poni ej 600C, 

▪stosowania do zasilania instalacji roztworów wodnych poni ej 5pH lub powy ej 7pH 

▪niewła ciwej konserwacji, 
▪naruszeń mechanicznych, 
▪przekroczenia dopuszczalnego ci nienia roboczego, co prowadzi do wybrzuszania, pęknięcia 
kotła itp. 

13)Okres i warunki gwarancji sterownika i palnika są zamieszczone w kartach gwarancyjnych ich 
wytwórców. Producent kotła nie odpowiada za utrudnienia w eksploatacji kotła spowodowane 
awarią w/w urządzeń. Ich wytwórcy zapewniają naprawę usterek powstałych w okresie 
gwarancyjnym w terminie 14 dni od daty otrzymania. Uszkodzony sterownik lub palnik nale y 
przesłać bezpo rednio do jego producenta lub za po rednictwem punktu sprzeda y. Do 
urządzenia powinna być dołączona karta gwarancyjna oraz opis uszkodzenia. Koszty związane z 
transportem, ubezpieczeniem              i zapewnieniem odpowiedniego opakowania ponosi klient. 

14)Producent nie zapewnia urządzeń zastępczych na czas naprawy gwarancyjnej 

 
 
............................................................     ........................................ ..................................................................... 

   Miejscowość, data              pieczęć i podpis producenta / sprzedawcy 
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10. KARTA PRODUKTU ZGODNA Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1187 

 

 

KARTA PRODUKTU ZGODNA Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1187  

Nazwa i adres dostawcy  Zakład Produk yj o Ha dlowy Sta isław Krza zek  
 Klikawa, ul. Leś a , 2 -100 Puławy 

PARAMETRY URZĄDZENIA J.M.  Identyfikator modelu 

SKP BIO 16 SKP BIO 20 SKP BIO 25 SKP BIO 35 SKP BIO 50 

Klasa efektyw oś i 
energetycznej 

 

- 

 

 

A+ 

 

 

A+ 

 

A+ 

 

A+ 

 

A+ 

Znamionowa moc cieplna kW 16 20 25 35 50 

Współ zy ik 
efektyw oś i 
energetycznej (EEI) 

 

- 109 111 109 111 109 

Sezo owa efektyw ość 
energetyczna ogrzewania 

po iesz zeń (ƞs) 

 

% 

 

75 

 

76 

 

75 

 

76,3 

 

75 

Sz zegól e środki 
ostroż oś i pod zas 

o tażu, i stala ji lu  
ko serwa ji kotła 

 

- 

Każdorazowo pod zas o tażu, i stala ji lu  ko serwa ji kotła 
ależy ś iśle stosować się do zale eń produ e ta zawarty h w 

I struk ji Mo tażu i Eksploata ji dostar zo y h przez produ e ta 

 

 

 

11. KARTA SERWISOWA URZ DZENIA 

 

 

ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY 
STANISŁAW KRZACZEK  
KLIKAWA, ul. Le na 5  

24-100 Puławy TEL/FAX: +48 / 0-81 880 60 18 

 U YTKOWNIIK 

 Nazwisk o i Imię: 
………………………………………………………….................. 

…………………………………………………………………...... 

Tel.: 

……………………………………………………………..…….... 

Adres zainstalowania kotła: 
……………………………………….…....................................... 

…………………………………….…………………...………….. 

………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………… 

 

Nr fabryczny kotła:    

Moc cieplna kotła 
[kW]: 

   

Rok produkcji:    

Data sprzeda y: 
…………………………………………………………………… 

 

 

 

  

Podpis i pieczęć producenta  
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INSTALATOR- Wykonawca instalacji (firma 

instalująca i uruchamiająca kocioł) 
Instalacja została wykonana zgodnie z przepisami nadzoru 
budowlanego oraz obowiązującymi przepisami prawa, a także 
uruchomiona z pozytywnym rezultatem. 

Data instalacji kotła:  POMIERZONE PARAMETRY PRACY KOTŁA 

1. Ci g kominowy: .................................................. Pa 

2. Temperatura spalin:  .........................................0C 

3. Zawarto ć CO2 w spalinach:  ..........................% 

4. Zawarto ć CO  w spalinach:  ..........................% 

5. Temperatura wody kotłowej:  .........................0C 

Pieczęć firmowa: 

 
Data i podpis Instalatora: ………………………………………….…..……. 

 Użytkownik zapoznany został z przepisami bezpieczeństwa oraz 
zasadami obsługi, konserwacji i instalacji kotła. 
 

Data i podpis U ytkownika: ………………………………………….………. 

 
 

 

 

Wypełniać może wyłącznie upoważniony personel 
 

DATA ZAKRES WYKONANYCH PRAC FIRMA  
PODPIS  

SEWISANTA 
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12. DEKLARACJA ZGODNO CI WE 

 Zakład Produkcyjno-Handlowy 

Stanisław Krzaczek 

Klikawa, ul. Le na 5, 
24-100 Puławy 

 

DEKLARACJA ZGODNO CI WE 
 

 

 

 

Niżej podpisany, reprezentujący producenta /wytwórcę: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy  
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że 

  

KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA TYPU: 

SKP BIO-16;   SKP BIO-20;  SKP BIO-25;  SKP BIO-35;  SKP BIO-50 

o mocach odpowiednio: 16, 20, 25, 36, 50 kW 

zostały wykonane zgodnie z : 
wymaganiami dyrektywy 97/23/WE Urządzenia ciśnieniowe – Rozporządzenie M.G. z dnia 21.12. 2005r. 
(Dz.U.05.263.2200). 

wymaganiami normy: PN–EN–303-5:2002 

dokumentacją techniczną Nr  SKP BIO-00.00.00 00. 

 

wiadectwo badania projektu WE:  Nr 55794/JN/001/04 

Wydane przez: Jednostkę Notyfikowaną UDT-CERT Nr 1433   

 

Ocen  zgodno ci z dyrektywą 97/23/WE przeprowadzono wg modułu: B1  

Urz dzenie zostało poddane próbie ci nieniowe wg:  pkt.7.4 załącznika Nr I dyrektywy 97/23/WE.  

Tabliczki fabryczne zostały oznakowane 
znakiem     
Urz dzenia ci nieniowe nadają się do pracy na parametry podane w:  
Instrukcji montażu i eksploatacji – Kotły centralnego ogrzewania typu SKP 3D z podajnikiem ślimakowym.  

 

Zastosowane normy zharmonizowane:   

 

PN-EN 60335-1:2004 

 

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo 
użytkowania – Część 1: Wymagania ogólne 

 
 
PN-EN 60335-2-102:2006  

Elektryczne wyposażenie urządzeń nieelektrycznych do użytku domowego i 
podobnego - Wymagania bezpieczeństwa użytkowania 

Zastosowane inne dyrektywy Wspólnoty:  
       2006/95/WE   Niskonapięciowe wyroby elektryczne. 

       2004/108/WE  Kompatybilność elektromagnetyczna. 

Zastosowane inne normy i specyfikacje: 

 

PN–EN–303-5:2002 

Część:5 Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem 
paliwa o mocy nominalnej do 300 kW – Terminologia, wymagania, badania i 

oznakowanie. 

 
PN-EN ISO 13849-1:2008  

Bezpieczeństwo maszyn - Elementy systemów sterowania związane z 
bezpieczeństwem - Część 1: Ogólne zasady projektowania  

 
PN-EN 1708-1:2010  

Spawanie - Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali - Część 1: 
Elementy ciśnieniowe 

 

PN-EN ISO 9692-1:2008  

Spawanie i procesy pokrewne - Zalecenia dotyczące przygotowania złączy - 
Czę ć 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w 
osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali. 

 Warunki Urzędu Dozoru WUDT-UC WO-O/OO wydanie  X.2003 

  

 

 

 Klikawa, dnia:  24.04.2015 r.                 Właściciel Zakładu    
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