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1. WST P
Instrukcja monta u i eksploatacji obsługi ma na celu zaznajomienie u ytkownika z budow ,
działaniem, zasadami instalowania i obsługi kotła grzewczego typu SKP ECO z podajnikiem
limakowym, przystosowanego do spalania w gla kamiennego sortymentu ekogroszek. Ka dy
u ytkownik przed przyst pieniem do zainstalowania i eksploatacji kotła powinien dokładnie
zapoznać si z instrukcj obsługi. Nieprzestrzeganie zaleceń i wskazówek zawartych w niniejszej
instrukcji przez osob wykonuj c monta kotła oraz przez u ytkownika mo e prowadzić do
utraty gwarancji oraz stanowić zagro enie zdrowia i ycia osób przebywaj cych w obiekcie, w
którym pracuje kocioł. Niniejsza Instrukcja Monta u i Eksploatacji jest jednocze nie Kart
Gwarancyjn Kotła

2. INFORMACJE OGÓLNE
Przed przyst pieniem do instalowania kotła nale y dokładnie zapoznać si
z dokumentacj , a tak e sprawdzić kompletno ć osprz tu stanowi cego wyposa enie kotła
oraz elementów i materiałów słu cych do jego monta u zarówno do instalacji c.o. jak i do
instalacji wyci gowej spalin i komina.

2.1 Zastosowanie
Kotły typu SKP ECO z podajnikiem limakowym przeznaczone s do pracy w instalacjach
centralnego ogrzewania grawitacyjnych lub pompowych w domach jednorodzinnych,
punktach usługowych i handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich itp., o
temperaturze wody zasilaj cej nieprzekraczaj cej 85ºC i ci nieniu roboczym do 1,5 bara.
Kocioł nale y do grupy kotłów wodnych niskotemperaturowych i nie podlega rejestracji w
rejonowym Urz dzie Dozoru Technicznego.
Kotły typu SKP ECO mog
być stosowane w instalacjach systemu otwartego
zabezpieczonych zgodnie z PN-EN 12828+A1:2014-05 – Instalacje ogrzewcze w budynkach.
Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania lub w układach systemu
zamkni tego ( kotły o mocy do 300kW) po spełnieniu okre lonych warunków zawartych w
PN-B-02414 i EN 12828 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkni tego .
Wymagania.

UWAGA:

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

2.2 Paliwo
Paliwem podstawowym - do kotłów SKP ECO
jest w giel kamienny sortymentu
ekogroszek,. Paliwo podstawowe jest spalane w palenisku retortowym, do którego
podawane jest z zasobnika poprzez podajnik limakowy. Maksymalny rozmiar ziaren
w gla ograniczony jest do 31mm. Na takim paliwie kocioł osi ga deklarowan moc
ciepln i parametry spalania spełniaj ce 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 zamkni tych lub zadaszonych. Wilgotno ć nie mo e
przekraczać 15%.
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Tabela parametrów węgla kamiennego sortymentu do SKP ECO

Parametr
Granulacja
Wartość opałowa Qi
Zawartość popiołu Ar
Zawartość siarki Sr
Zawartość wilgoci Wr
Temperatura mięknienia popiołu tA
Zawartość części lotnych Vr
Spiekalność RI

j.m.
mm
MJ/kg
%
%
%
˚C
%

wartość
8-25
> 25,6 MJ/kg
2-7
<0,6
≤ 11%
1200
15 ÷ 30
<5



UWAGA:
Zabrania się napełniania zasobnika paliwem innym niż ekogroszek, 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.

Przy zastosowaniu paliw zast pczych producent nie gwarantuje uzyskania parametrów
eksploatacyjnych kotła podanych w Tabeli 2.

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
Podstaw doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny
ogrzewanych pomieszczeń sporz dzony zgodnie z norm „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 uwzgl dnić jak najwi ksz liczb
potencjalnych czynników wpływaj cych na straty i na zyski ciepła w obiekcie, tak, aby
dobrana moc kotła odpowiadała rzeczywistemu zapotrzebowaniu na energi ciepln .
Zaleca si , aby moc nominalna kotła była równa obliczeniowemu zapotrzebowaniu
ciepła dla ogrzewanego budynku. Wówczas nawet w ekstremalnych warunkach
pogodowych (temperatura zewn trzna ok. –200C) 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 si budynek. Dobranie kotła o
zbyt du ej mocy b dzie powodowało wi ksze zu ycie paliwa i wi ksze koszty eksploatacji,
natomiast kocioł o zbyt małej mocy nie spełni oczekiwań i nie zapewni komfortu
cieplnego.
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Szacunkowy dobór mocy grzewczej kotła mo na oprzeć na wzorze:

Qkota - moc grzewcza kotła [kW]
FOGRZ - powierzchnia ogrzewana [m2]
q - jednostkowe zapotrzebowanie ciepła [kW/m2]
W Tabeli 1. podano orientacyjne zapotrzebowanie ciepła na metr kwadratowy w
zale no ci od typu budynku.
Tabela 1.
Orientacyjne jednostkowe zapotrzebowanie ciepła na metr kwadratowy, stanowiące podstawę
doboru wielkości kotła.
lp

Rodzaj budynku

1

6

Dom dobrze ocieplony w
zabudowie segmentowej
Dom rednio ocieplony w
zabudowie segmentowej
Dom słabo ocieplony w zabudowie
segmentowej
Dom dobrze ocieplony
wolnostoj cy
Dom rednio ocieplony
wolnostoj cy
Dom słabo ocieplony wolnostoj cy

7

Dom pasywny

2
3
4
5

Jednostkowe
zapotrzebowanie
ciepła [W/m²]
60
100
140
80
120
160
40

Zawarte w tabeli 1 dane są określone dla pomieszczeń o wysokości 2,5 m i mają charakter
orientacyjny i dotyczą kotła SKP3D przy spalaniu paliwa podstawowego.

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA KOTŁÓW
3.1 Opis budowy kotłów SKP ECO
Typoszereg kotłów SKP ECO obejmuje 5 jednostek kotłowych o mocach cieplnych od 18 do
70 kW. Podstawowe dane techniczne typoszeregu kotłów zestawiono w Tabeli 2. Budow
kotłów pokazano schematycznie na rysunku 1.
Korpus kotła wykonany jest ze stalowej blachy kotłowej ciany płaskie wzmocnione zostały
kotwami.
Kanały konwekcyjne tworz pionowo umieszczone płomieniówki z rur ze stali kotłowej
umieszczone za komor paleniskow kotła. Czyszczenie ich odbywa si poprzez wyczystk
górn oraz poprzez wyczystki boczne
Na cianie przedniej korpusu kotłów SKP ECO znajduj si drzwiczki paleniskowo-popielnikowe,
drzwiczki wyczystkowe dolne i drzwiczki wyczystkowe górne. Popiół i cz ci stałe
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z popielnika obsługi komory paleniskowej usuwamy po uprzednim otwarciu tych e
drzwiczek.
Wszystkie drzwiczki uszczelnione sznurem ogniotrwałym (bezazbestowym), wyposa one
s w d wignie zaciskowe ze specjalnymi uchwytem chroni cymi u ytkownika przed
poparzeniem, oraz płyty arowe zabezpieczaj ce drzwiczki przed nadmiernym
przegrzaniem.
Na cianie górnej kotła znajduj si króciec zasilaj cy, kruciec zaworu bezpieczeństwa,
termometr, sterownik kotła i wyczystka górna
Na cianie tylnej znajduje si czopuch kotła z wyczystkami czopucha i przepustnic
oraz kruciec powrotu.
Na bocznych cianach korpusu kotła znajduj
przył czmi elektrycznymi

kurek spustowy wody z kotła, rozdzielnia z

UWAGA
W kotłach SKP ECO spełniaj cych wymagania klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012 ciany kotła
wyło one s materiałem ceramicznym w celu podniesienia temperatury spalania. Kotły te
nie posiadaj rusztu zast pczego,.
W dolnej cz ci kotła umieszczone jest palenisko retortowe. Paliwo na palenisko
retortowe podawane jest z zasobnika przez podajnik
limakowy nap dzany
motoreduktorem z silnikiem elektrycznym. Zewn trzne cz ci reduktora i obudowa
silnika wykonane s
z aluminium. Reduktor napełniony jest fabrycznie olejem
syntetycznym, który nie wymaga wymiany przez cały okres eksploatacji. Reduktor
poł czony jest z podajnikiem limakowym za po rednictwem sprz gała. Sprz gło
wyposa one jest w zawleczk zabezpieczaj c podajnik i reduktor przed uszkodzeniem
w przypadku zablokowania paliwa w podajniku. Retorta z odpowiednio umieszczonymi
dyszami doprowadzaj cymi powietrze pierwotne potrzebne w procesie spalania
stanowi jeden monolityczny blok. Wentylator dostarczaj cy powietrze pierwotne jest
umieszczony na zewn trz kotła pod zasobnikiem paliwa. Nad paleniskiem retortowym
w odległo ci około 15 cm od niego zamocowana jest deflektor w postaci płyty
ceramicznej maj cy za zadanie rozbicie płomienia na płaszcz kotła.
Integraln cz ci zestawu kotłowego SKP ECO jest zasobnik paliwa, który mo e być
umieszczony zarówno z prawej jak i z lewej strony kotła. Pojemno ć zasobnika paliwa
jest uzale niona od mocy kotła. Zasobnik zamontowany jest na podajniku paliwa. W
dolnej cz ci zasobnika znajduje si pokrywa rewizyjna. Cało ć podparta jest nó k
poziomuj c
Mikroprocesorowy regulator pracy kotła umieszczono w górnej cz ci kotła. Regulator
słu y do utrzymywania stałej, danej przez u ytkownika temperatury wody na wyj ciu z
kotła. Zadaniem jego jest dynamiczne sterowanie prac dmuchawy, podajnikiem
limakowym, pompami obiegowymi wody kotłowej i pomp ciepłej wody u ytkowej
ewentualnie pompami dodatkowymi w sposób optymalny dla procesu spalania.
Regulator umo liwia mi dzy innymi płynn regulacj maksymalnej mocy wentylatora,
temperatury zał czania pomp obiegowych oraz cz stotliwo ci przedmuchów spalin
(zał czania dmuchawy). Posiada równie funkcje zabezpieczaj ce kocioł i podajnik
limakowy.
Sposób podł czenia i obsługi regulatora podaje szczegółowo instrukcja obsługi
regulatora, która doł czana jest do nn. Instrukcji montażu i obsługi kotła.
Kocioł posiada czopuch stalowy spawany, który jest elementem odprowadzaj cym
spaliny z kotła w kierunku kanału spalinowego i komina. W kominie umieszczona jest
przepustnica spalin słu ca do regulacji przepływu spalin.
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Korpus kotłów osłoni ty jest izolacj ciepłochronn pokryt płaszczem wykonanym z
blachy stalowej, malowanej proszkowo. Płaszcz izolacyjny mocowany na powierzchni
korpusu wodnego ogranicza straty cieplne kotła do otoczenia.

Rys.1 Schemat konstrukcji kotłów SKP ECO
1-komora paleniska

12-króciec czujnika temperatury

2-płaszcz wodny

13-Izolacja termiczna

3-drzwiczki paleniskowo-popielnikowe

14- obudowa zewnętrzna

4-drzwiczki wyczystkowe dolne

15-podajnik paliwa

5-drzwiczki wyczystkowe górne

16-zasobnik paliwa

6-płomieniówki

17-wyczystka górna

7-kanał konwekcyjny

18-sterownik kotła

8-palnik retortowy

19-okladzina ceramiczna

9-Czopuch z przepustnicą

20-kruciec zaworu bezpieczeństwa

10-Króciec zasilania

21-wyczystka dolna

11-Króciec powrotu

22-zawleczka zabezpieczająca
,

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA TYPU SKP ECO

|7

3.2 Armatura zabezpieczaj ca i regulacyjna
Termostat bezpieczeństwa kotła – Jest to dodatkowy mini czujnik bimetaliczny
(umiejscowiony przy czujniku temperatury kotła – wzgl dnie na rurze zasilania jak
najbli ej kotła), odł czaj cy wentylator i podajnik w razie przekroczenia temperatury
alarmowej – około 85÷90°C. Jego zadziałanie zapobiega zagotowaniu si wody w
instalacji, w przypadku przegrzania kotła b d uszkodzenia sterownika. Po zadziałaniu
tego zabezpieczenia, gdy temperatura opadnie do bezpiecznej warto ci, czujnik
odblokuje si samoczynnie. W przypadku uszkodzenia lub przegrzania tego czujnika,
wentylator oraz podajnik zostan odł czone.

UWAGA:

W przypadku uszkodzenia termika nie działa wentylator i podajnik zarówno w pracy ręcznej jak i w pracy
automatycznej.
Po zadziałaniu termostatu bezpieczeństwa pompa obiegowa nadal pracuje. W razie powtarzającego się
wyłączania kotła przez termostat bezpieczeństwa należy kocioł wyłączyć i stwierdzić przyczynę powtarzającego
się przegrzewania kotła.

Zawleczka zabezpieczająca – znajduje si na końcu wału podajnika limakowego. W
przypadku zablokowania si podajnika nast puje ci cie zawleczki zabezpieczaj c
tym samym silnik reduktora przed uszkodzeniem. Zawleczka wykonana jest ze ruby
stalowej o rednicy Ø5 x60 mm klasy 8.8 w przypadku podajników eliwnych i klasy 5.8
w przypadku palników standardowych.
Czujnik temperatury kosza na osłonie podajnika ślimakowego – w przypadku cofni cia
si płomienia, aru do podajnika przy temperaturze 60-70 ºC przekazuje on sygnał do
regulatora kotła, który wył cza wentylator powietrza do spalania i wymusza prac
podajnika aby usun ć ar poza podajnik. Zabezpieczenie to działa wył cznie, kiedy
kocioł jest zasilany energi elektryczn .
Pompa obiegowa – pracuje po osi gni ciu przez kocioł nastawionej temperatury
(standartowo 450C) do momentu spadku temperatury o 20C poni ej temperatury
zał czenia pompy.
Zawór bezpieczeństwa
Kocioł posiada zamontowany zawór bezpieczeństwa, który stanowi dodatkowe
zabezpieczenie przed wzrostem ci nienia na wypadek zamarzni cia wody w cz ci
instalacji, a szczególnie w naczyniu wzbiorczym.
Zawór zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem
(wyposażenie dodatkowe)
Dodatkowo w przypadku monta u kotła w instalacji pracuj cej w obiegu zamkni tym
nale y zamontować urz dzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła. Urz dzeniem
takim mo e być np. w ownica schładzaj ca WZS-2 zawieraj ca zawór
termostatyczny typu BVTS lub SYR 3065
Przegrzanie kotła (powy ej temp. 95°C w płaszczu) powoduje otwarcie zaworu
termostatycznego zamontowanego w ownicy schładzaj cej. napływaj ca 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 ECO.
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

J.m.

1.

Znamionowa moc cieplna kotła

kW

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zakres mocy cieplnej kotła
kW
rednia sprawno ć cieplna przy mocy
%
nominalnej
Klasa kotła wg PN-EN 303-5:2012
Zu ycie paliwa przy mocy znamionowej
kg/h
**
Czas spalania przy mocy
h
znamionowej
Wymagany ci g kominowy spalin
Pa
Temperatura spalin przy mocy
0C
znamionowej
Temperatura spalin przy mocy
0C
minimalnej
Strumień masy spalin przy mocy
g/s
znamionowej
rednica wylotu spalin
mm
Maksymalna temperatura wody w
0C
kotle
Zalecana temperatura wody kotła na
0C
zasilaniu
Dopuszczalna minimalna temperatura
0C
wody powrotu
Maksymalne dopuszczalne ci nienie
bar
robocze
Maksymalne dopuszczalne ci nienie
bar
próby wodnej
Przył cza zasilania i powrotu
cal
Opory hydrauliczne przepływu wody
mbar
przez kocioł przy t = 20oC
Pojemno ć wodna
l
Masa kotła, palnika i zasobnika
kg
paliwa (bez wody i paliwa)

21.

Paliwo

-

22.

Przył cze elektryczne

23.

Izolacja elektryczna

-

24.

Wymiary
gabarytowe

Szeroko ć
Długo ć
Wysoko ć

SKP ECO-18
18

OZNACZENIE KOTŁA
SKP ECO-25
25

SKP ECO-35
35

5,4÷18

7,5÷25

10,5÷35

92
5
2,4

3,3

4,9

66

48

42

20

20-25

25-32

105,5

115

140

60,3

68

79

13,9

17,5

22,5

ø177,9

ø177,9

ø193,7

85
65÷80
55
1,5
2,5
R2

R2

R2

20-35
75

81

95

435

465

565

W giel kamienny typu 32.1 energetyczny sortymentu Ekogroszek, klasy
26/05 wg PN-82/G-97001-3
1 PEN ~50Hz 230V TN-S
IP 20

Y0

mm

1135

1175

1405

X0

mm

1168

1168

1368

Z0

mm

1319

1319

1319

Klasa 5 zgodnie z PN-EN 303-5:2012 tylko przy zastosowaniu ceramicznego wyło enia wymiennika.
** - spalanie przy ci głej pracy palnika

3.4 Wyposa enie kotła
•
•
•
•
•
•
•
•

Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa kotła (instrukcja obsługi z kart gwarancyjn ) - szt 1
Instrukcja obsługi + karta gwarancyjna sterownika) - szt 1
Instrukcja obsługi + karta gwarancyjna podajnika paliwa - szt 1
Karta gwarancyjna wentylatora nadmuchowego - szt 1
Regulator temperatury (sterownik z obsług zaworu mieszaj cego) - szt 1
Wentylator nadmuchowy - szt 1
Termometr analogowy - szt 1
Podajnik paliwa z motoreduktorem - szt 1
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Deflektor eliwny - szt 1
Zasobnik opału - szt 1
Szuflada popielnikowa - szt 1
Komplet narz dzi do obsługi kotła(pogrzebacz, skrobak, łopatka do popiołu) - kpl 1
Stopki regulacyjne do poziomowania kotła - szt 4
Stopka regulowana do poziomowania podajnika - szt 1

4. INSTRUKCJA MONTA U KOTŁA

Kocioł dostarczany jest w stanie zmontowanym, z doł czonym dodatkowym wyposa eniem,
które nale y podł czyć w czasie monta u kotła do instalacji. Przed rozpocz ciem
instalowania kotła nale y sprawdzić czy zestaw jest kompletny i nieuszkodzony. Dane z
tabliczki znamionowej kotła musz zgadzać si 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 cz ci kotła powinno odbywać si przy u yciu podno ników
mechanicznych. Przy przewo eniu cz ci kotła nale y je zabezpieczyć przed przesuni ciami
i przechyłami na platformie pojazdu. Kocioł nale y transportować w pozycji pionowej.
Elementy zestawu kotłowego tj. zasobnik paliwa, retorta, podajnik limakowy z
motoreduktorem s dostarczane oddzielnie w stanie niezmontowanym z kotłem. Ich
monta jest realizowany w trakcie podł czania kotła przez specjalistyczn firm
instalatorsk , autoryzowana przez producenta kotła.

4.2 Miejsce zainstalowania kotła

Zgodnie z norm PN-87/B-02411„Kotłownie wbudowane na paliwo stałe" oraz zgodnie
z Rozporz dzeniem 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 musz być wi ksze
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 dost p do kotła c.o. jest
niezb dne dla wła ciwej obsługi i czyszczenia kotła. No no ć podło a powinna być
odpowiednia do masy kotła wraz z wod . 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 miar 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 retorty, podajnika limakowego, deflektora i zasobnika
paliwa

UWAGA:

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

1. Podczas monta u nale y szczególn uwag zwrócić na nast puj ce sprawy:
▪Wszelkie poł czenia rubowe nale y skontrolować i dobrze dokr cić, by nie poluzowały
si w czasie eksploatacji.
▪Wał limaka nale y dokładnie wypoziomować.
▪Wła ciwie podł czyć silnik elektryczny, reduktor i sprawdzić przed monta em zasobnika
na w giel, czy został wła ciwie wybrany kierunek obrotów.
2. Podczas monta u podajnika doszczelnić płyt paleniska z korpusem kotła, silikonem
aroodpornym o wytrzymało ci temperaturowej 1200 0C
3. Zamontować bezpiecznik sprz gła przeci eniowego ograniczaj cego wielko ć
momentu obrotowego do 125 Nm, jest to handlowa zawleczka stalowa ocynkowana ruba M5 (jako ć 8.8).
4. Zamontować zasobnik w gla przykr caj c rubami do podajnika limakowego.
5. Wysun ć stop podpieraj c podajnik i zablokować
6. Nad retort w odległo ci 15 cm zawiesić deflektor.

4.5 Podł czenie kotła do komina
Przewody kominowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-87/B02411 i PN-89/B-10245 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.
Wymagania i badania przy odbiorze” oraz Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 (Dz.U. Nr 75).
Czopuch kotła nale y podł czyć do komina za pomoc ł cznika spalin wykonanego z
blachy stalowej, który nale y nasadzić na wylot czopucha, osadzić w kominie i uszczelnić.
Ł cznik powinien wznosić si lekko ku górze (minimum 1%). Je eli ze wzgl dów
budowlanych czopuch kotła b dzie miał długo ć przekraczaj c 400 mm, zaleca si
izolowanie czopucha izolacj ciepln . Komin powinien zapewnić odpowiedni ci g dla
prawidłowej pracy kotła. Najmniejsze dopuszczalne wymiary przekroju komina murowanego
nale y przyj ć jako 140x210 mm. Przekrój kominów stalowych nieizolowanych cieplnie
powinien być o 20% powi kszony.
Kominy z rur stalowych powinny być wy sze o 15-20% od kominów murowanych.
Minimalne wymiary czopucha przekroju poprzecznego komina oraz warto ci
wymaganego ci gu spalin dla poszczególnych wielko ci kotłów SKP ECO zestawiono w
Tabeli 2.
Komin, do którego podł czony jest kocioł musi być szczelny oraz wolny od innych
podł czeń. Zaleca si izolowanie komina izolacj ciepln .

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.
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4.6 Podł czenie kotła do instalacji grzewczej
Instalacje centralnego ogrzewania c.o. w zale no ci od obiektu mog ró nić si od siebie,
dlatego miejsce i sposób podł czenia kotła powinny być zgodne z wytycznymi w projekcie
c.o..
Przykładowy schemat prawidłowo wykonanych zabezpieczeń urz dzenia 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 poł czenia kotła z instalacj grzewcz nale y wykonać nast puj ce prace:
➢rur powrotn z instalacji z króćcem powrotnym kotła poł czyć za pomoc zł cza
gwintowanego - rubunku,
➢rur zasilaj c instalacj z króćcem zasilaj cym kotła poł czyć za pomoc zł cza
gwintowanego - rubunku,
➢sprawdzić i zainstalować osprz t kotła,
➢poł czyć zasilanie wod instalacji grzewczej i kotła.
Nale y pami tać o wła ciwym uszczelnieniu poł czeń 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 55 0C zaleca się
stosowanie układu grzewczego z podmieszaniem i regulację parametrów czynnika grzewczego poprzez mieszacz ,
sprzęgło, pompy dozująco-mieszające, lub zawory czterodrożne 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
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Rys. 3 Przykład obej cia grawitacyjnego pompy obiegowej dla odprowadzenia nadmiaru ciepła w
przypadku zaniku pr du
1-Kocioł SKP ECO
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 zamontowany jest przez producenta w obudowie kotła.

UWAGA:

Do kotłów SKP ECO 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.

4.8 Podł czenie pompy c.o. i pompy c.w.u. i dodatkowych
Przewody pomp C.O.,C.W.U., i dodatkowych nale y podł czyć do pomp c.o. i c.w.u. i
dodatkowych. ył br zow podł czyć do zacisku L, niebiesk podł czyć do zacisku N, a
ył ółto-zielon do zacisku PE.
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4.9 Podł czenie dmuchawy powietrza i podajnika
Dmuchaw
i podajnik limakowy nale y podł czyć do odpowiednich gniazd na
przewodach wyprowadzonych z boku kotła.

4.10 Podł czenie czujnika temperatury C.W.U. (bojlera)
Czujnik C.W.U. umie cić w specjalnej studzience pomiarowej przy bojlerze, lub za pomoc
opaski zaciskowej do rury zasilaj cej bojler CWU. W niektórych modelach sterowników
czujnik doł czony jest w zestawie kabli doł czonych do kotła i nale y jego wtyczk wpi ć w
listw elektryczn kotła.

4.11 Podł czenie czujnika podajnika
Czujnik temperatury podajnika zamontować na rurze podajnika w studzience pomiarowej
lub. wykorzystuj c doł czon
opask
zaciskow . Owin ć czujnik materiałem
termoizolacyjnym. Nie zaleca si przedłu anie kabla od czujnika c.w.u. i czujnika kosza
powy ej 10 metrów.
Przy przedłu aniu nale y zastosować przewód OMY 2x0,75 lub 2x0,5. Poł czeni nale y
wykonać bardzo dokładnie izoluj c ka d ył z osobna oraz zaciskaj c na cało ci koszulk
termokurczliw . Poł czenie musi być szczelne i wodoodporne. Przy przedłu aniu nale y
pami tać o odpowiedniej polaryzacji poł czeń.

4.12 Podł czenie czujnika zaworu

Czujnik zaworu mieszaj cego (o ile jest na wyposa eniu) nale y zamontować bezpo rednio
za zaworem mieszaj cym na rurze zasilaj cej instalacj grzewcz za pomoc opaski lub
w specjalnej pochwie je eli taka jest wykonana na instalacji. Czujnik zaizolować materiałem
izolacyjnym.

4.13 Podł czenie czujnika powrotu

Czujnik powrotu (o ile jest na wyposa eniu) nale y zamontować na rurze powrotnej za
pomoc opaski i zaizolować materiałem izolacyjnym.

4.14 Podł czenie czujnika podłogowego

Czujnik podłogowy(o ile jest na wyposa eniu) nale y zainstalować na rurze zasilaj cej
instalacje podłogow bezpo rednio za pomp i zaizolować materiałem izolacyjnym.

4.15 Podł czenie kotła do instalacji elektrycznej
Pomieszczenie kotłowni powinno być wyposa one w instalacj elektryczn 230/50Hz zgodnie z
obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami. Instalacja bez wzgl du na jej rodzaj powinna być
zakończona gniazdem wtykowym wyposa onym w styk ochronny. Stosowanie gniazda bez
podł czonego zacisku ochronnego PE mo e skutkować pora eniem pr dem elektrycznym.

4.16 Napełnianie kotła wod
Do napełniania kotła zaleca si u ycie wody mi kkiej (o twardo ci nie wi kszej ni 7pH), bez
zanieczyszczeń mechanicznych. Ewentualne u ycie rodków chemicznych do wody w instalacji
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grzewczej zgodnie z zaleceniami producentów rodków. Woda oraz stykaj ce si z wod
materiały musz być zgodne z wymaganiami normy PN-93/C-04607.
Zasilanie wod mo e być dokonane przez kurek spustowy zamontowany (na króćcu
spustowym kotła) np. za pomoc w a elastycznego, który po napełnieniu instalacji do
momentu uzyskania przelewu z rury sygnalizacyjnej naczynia wzbiorczego i zamkni ciu kurka
spustowego kotła nale y odł czyć od kotła. Dopuszcza si wykonanie poł czenia do
napełnienia instalacji i uzupełniania ubytków w instalacji przez poł czenie stałe pod
warunkiem, e poł czenie b dzie zaopatrzone w zawór zwrotny antyska eniowy,
zabezpieczaj cy przed cofni ciem si wody z instalacji grzewczej oraz zawór odcinaj cy.

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.

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 elektryczn izolacji
2. Ci gło 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 podł czenia do komina
▪podł czenie do sieci elektrycznej.
4. Czy system jest napełniony wod . Je li musimy dopełnić wod w instalacji, dopełniamy j
wył cznie 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 ci gu kominowego, a wyniki pomiarów
odnotować w Karcie serwisowej urz dzenia zamieszczonej w niniejszej instrukcji oraz
powinien zaznajomić u ytkownika z obsług kotła.

UWAGA:

Wskazane jest ustawienie podczas rozruchu zerowego współczynnika nadmiaru powietrza by uniknąć
nieekonomicznej pracy instalacji i przedwczesnego zużycia elementów podajnika takich jak dysze
żeliwne ( przy zbyt dużym nadmiarze powietrza).
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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

Przed ka dym uruchomieniem nale y wykonać nast puj ce czynno ci:
1. Napełnić zasobnik paliwem – paliwo musi być przesuszone, w przeciwnym razie mo e
nast pić jego zawieszenie si w zasobniku. Po załadowaniu zasobnika nale y szczelnie
zamkn ć drzwiczki zasypowe. Przy załadunku paliwa nale y sprawdzić, czy w paliwie nie
znajduj si kamienie lub inne zanieczyszczenia mog ce spowodować zablokowanie si
podajnika limakowego. Paliwo w zasobniku nale y utrzymywać na odpowiednim poziomie
(min. ¼), co gwarantuje prawidłow prac kotła.
2. Sprawdzić podawanie w gla przez podajnik limakowy, korzystaj c z regulatora kotła, a
do momentu napełnienia powierzchni retorty.
4. Sprawdzić działanie regulatora – ustawić wła ciwy czas podawania paliwa i czas dopalania
paliwa, kiedy podajnik jest wył czony – 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 dymi cy 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.
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6. EKSPLOATACJA KOTŁA
6.1 Rozpalanie paliwa w trybie automatycznym

Napełnij kosz paliwowy kotła ekogroszkiem,
Wł cz sterownik wł cznikiem sieciowym,
▪ Przejd do Menu -> Praca r czna -> Podajnik i uruchom podajnik przyciskaj c gałk
impulsatora (r czne sterowanie podajnikiem w sterowniku ST-480),
▪ Obserwuj palnik retortowy – je li pojawi si
paliwo w palenisku zatrzymaj podajnik
poprzez ponowne naci ni cie gałki impulsatora,
▪ Na paliwo nałó rozpałk , a na gór drobne, suche kawałki drewna. Podpalić rozpałk
i po rozpaleniu drewna uruchom wentylator nadmuchu (Menu -> Praca r czna ->
Nadmuch),
▪ Obserwuj palnik, je li cała jego powierzchnia zaj ła si ogniem mo esz wył czyć
wentylator,
▪ ustal poziom paliwa na wysoko ci kilku centymetrów na palnikiem – je li jest w gł bi
palnika uruchom podajnik, który poda paliwo – zatrzymaj podajnik na wymaganej
wysoko ci przyciskaj c gałk impulsatora,
▪ Zamknij drzwiczki kotła.
▪ Po ustabilizowaniu si
aru na ruszcie nale y przeł czyć regulator w tryb pracy
automatycznej. W tym trybie pracuje dmuchawa oraz podajnik.
▪ Ustawić
dan temperatur na kotle oraz czas podawania i przerwy pomi dzy
kolejnymi dawkami paliwa. Czas ten zale ny jest od zapotrzebowania ciepła, rodzaju i
gatunku paliwa.
▪ Gdy kocioł osi gnie zadan na regulatorze temperatur , regulator przechodzi w stan
„podtrzymanie”. W tym trybie nale y tak wyregulować czas pomierzy dodawaniami
paliwa oraz czas pracy dmuchawy, aby utrzymywał si ar na ruszcie i nie doszło do jego
wyga ni cia.
▪ Gdy temperatura na kotle spadnie poni ej temperatury zadanej, regulator przejdzie do
trybu „praca”, zał czy si dmuchawa i podajnik paliwa.
▪ Je eli palnik kotła pracuje prawidłowo mo na ustawić odpowiednie temperatury układu
centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody u ytkowej- patrz Instrukcja obsługi sterownika kotła.
▪ Dla podniesienia wygody eksploatacji kotła mo na skorzystać z funkcji programatora
tygodniowego oraz pogodowego trybu pracy sterownika. Opis działania oraz sposób
obsługi konfiguracji programatora tygodniowego oraz pogodowego trybu pracy
podano szczegółowo w Instrukcji obsługi sterownika kotła.
Do kotła zał czona jest Szczegółowa Instrukcja obsługi sterownika , która umo liwia
samodzielne programowanie pracy kotła, w zale no ci od zapotrzebowania cieplnego.
▪

▪

UWAGA:

1.Należy systematycznie dopełniać zbiornik paliwem tak, aby nigdy go nie zabrakło w trakcie pracy kotła.
2.Klapa zasobnika paliwa musi być bezwzględnie zamknięta w trakcie pracy kotła. W trakcie zasypu paliwa
należy wyłączyć dmuchawę powietrza.
3.System można dopełnić woda tylko wtedy, kiedy kocioł jest zimny (całkowicie wystudzony po wygaszeniu), w
przeciwnym razie może dojść do szoku termicznego i popękania członów kotła. Woda wprowadzona do systemu
grzewczego musi być odpowiednio uzdatniona. W przypadku nieuzdatnionej wody, w kotle oraz instalacji powstaje
osad, który obniża sprawność systemu i może spowodować uszkodzenia kotła.
4.W dolnej części zbiornika paliwa znajdują się ruchome części. Nie wolno manipulować z podajnikiem bez
poprzedniego odłączenia kotła od sieci elektrycznej.

UWAGA:

W trakcie pracy regulatora drzwiczki zasypowe, paleniskowo-popielnikowe powinny być szczelnie zamknięte.
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6.2 Konserwacja kotła
Kocioł jest tak skonstruowany, aby nie wymagał kosztownej konserwacji. Kocioł nale y
przynajmniej raz w miesi cu czy cić. Po wygaszeniu i ostygni ciu kotła nale y wyczy cić
skrobakiem lub szczotk drucian komor spalania oraz kanały spalinowe przez otwarte
górne drzwiczki paleniskowo - popielnikowe oraz drzwiczki wyczystne. W przypadku
osadzenia si na cianach komory spalania smolistego osadu (dotyczy gorszej jako ci
opału), mo na go zdrapać lub wypalić stosuj c rozpałk z suchego drewna.
Od czasu do czasu nale y oczy cić kocioł z kurzu lub resztek w gla czy popiołu. Regularnie
czy cić obudow silnika. Poniewa motoreduktor wypełniony jest olejem syntetycznym
przeznaczonym na cały okres eksploatacji, w zasadzie nie wymaga adnej szczególnej
konserwacji oprócz czyszczenia zewn trznego. Do czyszczenie nie nale y u ywać adnych
rozpuszczalników, gdy mog one uszkodzić pier cienie uszczelniaj ce i uszczelki.
Po zakończeniu sezonu grzewczego nale y dokładnie wyczy cić cały kocioł, przewody
spalinowe oraz komin, a zawiasy posmarować g stym smarem.
Kotłownie nale y utrzymywać czyst i such . Uszczelnienia, które si zu yj w czasie
eksploatacji kotła, nale y wymieniać, eby kocioł pozostał szczelny. Kocioł i instalacj
grzewcz pozostawić napełnion wod (nie spuszczać wody ze wzgl du na korozje).
Nale y okresowo sprawdzać ruby mocuj ce motoreduktor i podajnik limakowy
i ewentualnie je dokr cić.

6.3 Wygaszenie kotła – odstawienie kotła z ruchu
▪ Wył czyć dmuchaw i podajnik tłokowy.
▪ Wygarn ć ar do popielnika.
▪ Usun ć ar z popielnika do aroodpornego zamykanego pojemnika.
▪ Po kilkunastu minutach sprawdzić, czy nie doszło do ponownego zapłonu paliwa.
▪ Je li postój b dzie trwał dłu ej ni dwa dni i zawsze po zakończeniu sezonu grzewczego
nale y wyj ć paliwo z zasobnika oraz podajnika tłokowego i pozostawić kocioł z
uchylonymi drzwiczkami i pokryw zasobnika paliwa.
▪ Na czas przerwy w sezonie grzewczym nie nale y spuszczać wody z kotła i instalacji.

6.4 Awaryjne zatrzymanie kotła
W przypadku awarii kotła lub instalacji co / cwu (nieszczelno ć cz ci ci nieniowej
kotła, nieszczelno ć instalacji – wyciek wody, wzrost temperatury wody w kotle powy ej
1000C i odparowanie wody, czemu towarzysz stuki w kotle, w instalacji i grzejnikach),
nale y:
▪Wył czyć dmuchaw i podajnik tłokowy,
▪Usun ć ar z popielnika do aroodpornego pojemnika pokryw i wynie ć go na
zewn trz kotłowni, zapewniaj c przy tym odpowiednie wietrzenie kotłowni,
▪Nie wolno gasić roz arzonego paliwa wod na terenie kotłowni,
▪Nie wolno doprowadzać wody do kotła w przypadku jego przegrzania, a w razie
odparowania wody mo na j uzupełnić w kotle tylko i wył cznie po jego wystudzeniu.
▪Dbać o bezpieczeństwo ludzi i zabezpieczenie przeciwpo arowe w trakcie usuwania
awarii,
▪Po stwierdzeniu przyczyn awarii nale y j bezzwłocznie usun ć, uzupełnić wod w
kotle oraz instalacji po czym przyst pić do ponownego rozpalania kotła.

6.5 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 si z poniższymi najczęściej
występującymi zakłóceniami pracy kotła, które są efektem nieprawidłowego zainstalowania kotła lub wadliwie
zaprojektowanej instalacji c.o.
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OBJAWY

PRZYCZYNA

Bardzo płytki ogień na
Procentowe nastawienie strumienia
retorcie podajnika z
w gla za niskie w stosunku do
białym lub jasno ółtym
ustawienia nadmuchu powietrza.
płomieniem.
Niedopalony
spadaj cy do
popielnika opał

Zwi kszyć strumień paliwa, ewentualnie
zmniejszyć pierwotny strumień powietrza przez
zdławienie nadmuchu.

Zbyt mała ilo ć dostarczanego
powietrza w stosunku do ilo ci
dostarczanego paliwa

Zmniejszyć ilo ć dostarczanego paliwa, lub
zwi kszyć ilo ć dostarczanego powietrza

Brak zasilania lub wył czony regulator
kotła

Sprawdzić zasilanie i wył cznik główny
regulatora

ci ta zawleczka motoreduktora

Nie
zał cza
podajnik

SPOSÓB USUNI CIA

Wymień w razie potrzeby

Zadziałał wył cznik termiczny silnika

Zaczekać do ostudzenia silnika

Uszkodzony przewód zasilaj cy
podajnik

Nale y wył czyć regulator z gniazda zasilania,
sprawdzić przewód zasilaj cy podajnik oraz
prawidłowo ć jego podł czenia w regulatorze

Brak w gla w zasobniku lub w giel
zawiesił si nad podajnikiem

Sprawd poziom w gla w zasobniku

Paliwo zbyt wilgotne i zawiesza si
w zasobniku

Usun ć paliwo z zasobnika i przesuszyć

ci ty klin zabezpieczaj cy
motoreduktor

Sprawdzić i ewentualnie wymienić zawleczk .
Sprawdzić przyczyn zerwania

Do w gla dostał si du y element ,
który blokuje przesuwanie si paliwa
w zasobniku

Sprawdzić i usun ć blokuj cy element

si

Złe ustawienie czasu podawania
paliwa

Poprawnie ustawić czas podawania paliwa
w regulatorze
Sprawdzić wilgotno ć i jako ć paliwa

Dymienie z zasobnika
paliwa.

Słaby ci g kominowy

Zmierzyć ci g kominowy (15-32Pa)

Nieszczelna klapa zasobnika

Wyregulować zawiasy i zamkni cia lub
wymienić uszczelk

Zanieczyszczony palnik

Wyczy cić dysze palnika i kanały powietrzne

Nieprawidłowo wykonana instalacja
c.o.

Kocioł nie osi ga
danej temperatury

Sprawdzić instalacj c.o.
Zmierzyć ci g kominowy (wymagany 15-32Pa)
zale nie od modelu

Zbyt du y ci g kominowy (powy ej
30Pa)

Wyregulować ci g kominowy przepustnic
w czopuchu kotła

Nieprawidłowy dobór kotła do
budynku
Awaria lub uszkodzenie czujnika
temperatury

Wykonać audyt energetyczny -skrócony
budynku

Paliwo o niskiej kaloryczno ci

Wypróbować paliwo od innego dostawcy

Sprawdzić umiejscowienie czujnika temperatury
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powietrza
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Sprawdzić zabezpieczenia termiczne
dmuchawy, sprawdzić, czy kr ci si wirnik
dmuchawy,, czy nieuszkodzone s przewody
elektryczne podł czenia dmuchawy ze
sterownikiem.
Sprawdzić i wyregulować czasy przedmuchu
i postoju oraz mocy dmuchawy.

Nieprawidłowe ustawienie pracy kotła
Zmienić parametry pracy kotła
na regulatorze

Zbyt du e zu ycie
paliwa

Nieprawidłowo wykonana instalacja
c.o.

Sprawdzić instalacj 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

Zbyt krótki czas pomi dzy podawaniami
podajnika tłokowego – zmienić na regulatorze
Zbyt mała wydajno ć dmuchawy powietrza –
zmienić na regulatorze

Nieprawidłowe ustawienie pracy kotła
Zmienić parametry pracy kotła
na regulatorze

Wycieka woda z
popielnika

Zbyt du y ci g kominowy

Wyregulować ci g kominowy przepustnic
czopucha

Zanieczyszczone ciany kotła

Wyczy cić ciany kotła

Zbyt niska ustawiona temperatura

Podnie ć temperatur na kotle

Zbyt wilgotny opał

Wysuszyć opał
Zbyt mocno dokr cona przysłona wentylatorapoluzować

Zbyt słaba praca wentylatora
Złe spalanie paliwa
Paliwo złej jako ci

Zablokowana klapka na wylocie wentylatoraodblokować poruszaj c osi klapki wystaj c
z obudowy
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 urz dzenie oddać do specjalistycznej jednostki utylizacji,
zgodnie z obecnie obowi zuj cymi szczegółowymi przepisami kraju przeznaczenia. Kocioł
typu SKP ECO wyposa ony jest w sprz t elektroniczny podlegaj cy selektywnej zbiórce
zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji (znak przekre lonego kosza
umieszczony na tabliczce znamionowej). Przed zezłomowaniem kotła nale y odł czyć
sterownik, wentylator oraz motoreduktor wraz z przewodami zasilaj cymi. Miejsce zbiórki
odpadów elektronicznych powinno być okre lone przez odpowiednie słu by miejskie lub
gminne. Konstrukcja stalowa kotła podlega zbiórce odpadów – złom stalowy.

9. WARUNKI GWARANCJI
1) Producent udziela 60 miesi cy gwarancji od daty zakupu na szczelno ć poł czeń
spawalniczych oraz 24 miesi ce na pozostałe elementy.
2) Producent zapewnia bezpłatn napraw usterek powstałych w okresie gwarancyjnym
z winy producenta, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia awarii.
3) Nie podlegaj naprawie lub wymianie elementy zu ywaj ce si podczas eksploatacji:
uszczelki drzwiczek i wyczystek, stalowe wkłady ekranowe, deflektory.
4) Gwarancja zostaje przedłu ona o okres od zgłoszenia do naprawy do dnia usuni cia usterki.
5) Wykonanie przył cza elektrycznego do kotła przez osob nieposiadaj c stosownych
uprawnień, samowolne dokonywanie przez nabywc lub osoby nieuprawnione jakichkolwiek
napraw kotła, zmian w jego konstrukcji lub izolacji w okresie gwarancyjnym jest niedozwolone i
skutkuje uniewa nieniem nn. warunków gwarancyjnych.
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6) Uszkodzenia sterowania spowodowane przepi ciami instalacji elektrycznej nie podlegaj
gwarancji.
7) Brak obowi zkowych przegl dów oraz odnotowanego tzw. rozruchu zerowego kotła przez
uprawnionego instalatora, potwierdzonego wpisem do „Karty serwisowej urz dzenia”, a tak e
brak rozliczenia finansowego naprawy kotła z winy klienta powoduj utrat 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 cofni ta w wypadku stwierdzenia uszkodzeń wskutek:
▪niewła ciwego transportu i magazynowania kotła,
▪niewła ciwego zainstalowania kotła do instalacji grzewczej i komina, (m.in. musz
być
spełnione wymagania Polskich Norm PN-91/B-02413, dotycz cych zabezpieczenia urz dzeń,
ogrzewań wodnych systemu otwartego oraz naczyń wzbiorczych systemu otwartego. Tym
samym wyklucza si monta kotłów do układów zamkni tych.)
▪zamontowania w kotle innego sterownika ni zalecanego przez producenta,
▪korozji elementów stalowych kotła powstałej w wyniku wykraplania si wody i produktów
spalania spowodowanego stałym stosowaniem wilgotnych paliw (drewno, w giel)
▪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, p kni cia
kotła itp.
13)Okres i warunki gwarancji sterownika i wentylatora s zamieszczone w kartach gwarancyjnych
ich wytwórców. Producent kotła nie odpowiada za utrudnienia w eksploatacji kotła
spowodowane awari w/w urz dzeń. Ich wytwórcy zapewniaj napraw usterek powstałych w
okresie gwarancyjnym w terminie 14 dni od daty otrzymania. Uszkodzony sterownik lub wentylator
nale y przesłać bezpo rednio do jego producenta lub za po rednictwem punktu sprzeda y. Do
urz dzenia powinna być doł czona karta gwarancyjna oraz opis uszkodzenia. Koszty zwi zane z
transportem, ubezpieczeniem i zapewnieniem odpowiedniego opakowania ponosi klient.
14)Producent nie zapewnia urz dzeń zast pczych 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
PARAMETRY URZĄDZENIA
Klasa efektyw oś i
energetycznej
Znamionowa moc cieplna
Współ zy ik
efektyw oś i
energetycznej (EEI)
Sezo owa efektyw ość
energetyczna ogrzewania
po iesz zeń (ƞs)
Sz zegól e środki
ostroż oś i pod zas
o tażu, i stala ji lu
ko serwa ji kotła

Zakład Produk yj o Ha dlowy Sta isław Krza zek
Klikawa, ul. Leś a , Puławy
J.M. Identyfikator modelu
SKP ECO 18 SKP ECO 25 SKP ECO 35 SKP ECO 50

SKP ECO 75

-

B

B

B

B

B

kW

18

25

35

50

75

-

82

82,5

85

82

82

%

82

82,5

85

82

82

-

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
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11. KARTA SERWISOWA URZ DZENIA
U YTKOWNIIK
ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY

STANISŁAW KRZACZEK
KLIKAWA, ul. Le na 5
24-100 Puławy TEL/FAX: +48 / 0-81 880 60 18

Nazwisk o i Imi :
…………………………………………………………..................
…………………………………………………………………......
Tel.:
……………………………………………………………..……....
Adres zainstalowania kotła:
……………………………………….….......................................
…………………………………….…………………...…………..
………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………

Nr fabryczny kotła:
Moc cieplna kotła
[kW]:
Rok produkcji:
Data sprzeda y:
……………………………………………………………………

Podpis i pieczęć producenta

INSTALATOR- Wykonawca instalacji (firma
instaluj ca i uruchamiaj ca kocioł)

Data instalacji kotła:
Piecz ć firmowa:

Instalacja została wykonana zgodnie z przepisami nadzoru
budowlanego oraz obowiązującymi przepisami prawa, a także
uruchomiona z pozytywnym rezultatem.
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
Data i podpis Instalatora: ………………………………………….…..…….

Użytkownik zapoznany został z przepisami bezpieczeństwa oraz
zasadami obsługi, konserwacji i instalacji kotła.
Data i podpis U ytkownika: ………………………………………….……….
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Wypełniać może wyłącznie upoważniony personel
DATA

ZAKRES WYKONANYCH PRAC

FIRMA

PODPIS
SEWISANTA
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ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY
Stanisław Krzaczek
KLIKAWA, ul. Le na 5
24-100 Puławy
TEL/FAX: +48 / 0-81 880 60 18

DEKLARACJA ZGODNO CI WE

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

KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA TYPU SKP ECO
o mocach 18-35 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
dokumentacj techniczn Nr SKP ECO-00.00.00 00.
wiadectwo badania projektu WE: Nr 52665/JN/001/04
Wydane przez: Jednostkę Notyfikowaną UDT-CERT Nr 1433
Ocen zgodno ci z dyrektyw 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 nadaj si do pracy na parametry podane w:
Instrukcji montażu i eksploatacji – Kotły centralnego ogrzewania typu SKP ECO z podajnikiem ślimakowym.
Zastosowane normy zharmonizowane:
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania –
Część 1: Wymagania ogólne
Elektryczne wyposażenie urządzeń nieelektrycznych do użytku domowego i podobnego
PN-EN 60335-2-102:2006
- Wymagania bezpieczeństwa użytkowania
Zastosowane inne dyrektywy Wspólnoty:
2006/95/WE Niskonapięciowe wyroby elektryczne.
2004/108/WE Kompatybilność elektromagnetyczna.
PN-EN 60335-1:2004

Zastosowane inne normy i specyfikacje:
PN–EN–303-5:2002
PN-EN ISO 13849-1:2008
PN-EN 1708-1:2010
PN-EN ISO 9692-1:2008

Część:5 Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o
mocy nominalnej do 300 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.
Bezpieczeństwo maszyn - Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem Część 1: Ogólne zasady projektowania
Spawanie - Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali - Część 1: Elementy
ciśnieniowe
Spawanie i procesy pokrewne - Zalecenia dotycz ce przygotowania zł czy - Cz ć 1:
R czne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrod metalow w osłonie gazów,
spawanie gazowe, spawanie metod TIG i spawanie wi zk stali.

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

Klikawa, dnia: 24.04.2015 r.

Właściciel Zakładu

