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1.¸
1.1 Informacje ogólne.
okƵmentacja decŚnicǌno-ZƵcŚowa kotųów centralnego ogrǌewania typƵ Ekomini 12 kW
prǌeǌnacǌona jest dla ƵǏytkowników tycŚ kotųów.
'warancjČ prawidųowego i ďeǌpiecǌnego fƵnkcjonowania͕ dųƵgiej ǏywotnoƑci oraǌ wysokicŚ walorów
eksploatacyjnycŚ kotųów Ekomini 12 kW jest prǌestrǌeganie ǌawartycŚ w niniejsǌej dZ informacji
dotycǌČcycŚ ďƵdowy͕ instalacji i sposoďƵ ƵǏytkowania kotųa.
hǏytkownik prǌed montaǏem i wųČcǌeniem kotųa do eksploatacji powinien͗
-dokųadnie ǌapoǌnađ siħ ǌ niniejsǌČ dZ oraǌ dZ palnika i sterownika.
-prǌy ǌakƵpie sprawdǌiđ kocioų oraǌ jego kompletnoƑđ wyposaǏenia ǌgodnie ǌ ǌawartČ specyfikacjČ
dostawy.
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>D:/͘

tƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝ͗
-EŝĞǁųĂƑĐŝǁĞƉŽĚųČĐǌĞŶŝĞŬŽƚųĂ
-^ƚŽƐŽǁĂŶŝĞŶŝĞǁųĂƑĐŝǁĞŐŽƉĂůŝǁĂ;ƌŽĚǌĂũ͕ŐƌĂŶƵůĂĐũĂ͕ǁĂƌƚŽƑđŽƉĂųŽǁĂͿ
-ĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĞŬŽƚųĂŶŝĞǌŐŽĚŶĞǌWE-EϭϮϴϮϴнϭ͗ϮϬϭϰ-Ϭϱ
-ĂƐƚŽƐŽǁĂŶŝĞŬŽŵŝŶĂŶŝĞǌŐŽĚŶĞŐŽǌǁǇŵĂŐĂŶŝĂŵŝ
-EŝĞǁǇŬŽŶĂŶŝĞĐǌǇƐǌĐǌĞŶŝĂŝŬŽŶƐĞƌǁĂĐũŝŬŽƚųĂ
-hƐǌŬŽĚǌĞŶŝĂŵĞĐŚĂŶŝĐǌŶĞ
-EŝĞƉƌĂǁŝĚųŽǁĂǁĞŶƚǇůĂĐũĂŬŽƚųŽǁŶŝ͘


ycǌymy PaŷstwƵ peųnej satysfakcji ǌ eksploatacji kotųa Ekomini 12 kW.
Damy nadǌiejħ͕ Ǐe porady ǌamiesǌcǌone w niniejsǌej dZ prǌycǌyniČ siħ do ƵǏytkowania kotųa w
sposóď ďeǌawaryjny.



_ǁŝĂĚĞĐƚǁĂŝĐĞƌƚǇĨŝŬĂƚǇ͘

<otųy poddano ďadaniƵ pod wǌglħdem energetycǌno-emisyjnym wg normy PN-EN 303-5͗2012 ;pkt
5.7-5.10 ǌ wyųČcǌeniem pkt 5.ϴ.5Ϳ kotųa c.o i speųnia warƵnki ŬůĂƐǇϱ.

<otųy speųniajČ wymagania dyrektyw hE w ǌakresie ďeǌpiecǌeŷstwa wyroďƵ potwierdǌone
deklaracjČ ǌgodnoƑci i oǌnacǌone ǌnakiem ͣE͟.
<otųy Ekomini 12 kW cŚarakteryǌƵjČ siħ wysokČ sprawnoƑciČ cieplnČ w granicacŚ ϴϵ%-ϵ5͕5% oraǌ
niskimi wskaǍnikami emisji ǌaniecǌysǌcǌeŷ.

1.2 × Ï
<otųy wodne firmy Ekomini 12 kW stanowiČ konstrƵkcjħ stalowČ prǌystosowanČ do wysoko
efektywnego spalania tǌw. ekogrosǌkƵ. <otųy wyposaǏone sČ w komorħ paleniskowČ w której
Ƶmiesǌcǌony jest palnik͕ wysokosprawny wymiennik ciepųa͕ elektronicǌny sterownik oraǌ ǌasoďnik
paliwa.
Proces spalania w kotle jest sterowany prǌeǌ mikroprocesorowy sterownik͕ który poǌwala na pracħ
kotųa ǌe staųČ͕ ǌadanČ temperatƵrČ cǌynnika grǌewcǌego od 40 do maǆ. ϴ0° prǌeǌ podanie
odpowiedniej iloƑci paliwa do retorty palnika.
Sterownik wyposaǏony jest w dodatkowy ogranicǌnik temperatƵry͕ który powodƵje caųkowite
ǌatrǌymanie procesƵ spalania͕ gdy temperatƵra wody na wyjƑciƵ kotųa wǌroƑnie do ϵ5°.
<otųy firmy Ekomini 12 kW sČ kotųami wodnymi niskotemperatƵrowymi i nie podlegajČ rejestracji
prǌeǌ ƵrǌČd doǌorƵ tecŚnicǌnego.

1.3 Specyfikacja dostawy.
<ocioų centralnego ogrǌewania Ekomini  kW dostarcǌany jest w stanie ǌmontowanym
tǌn. ųČcǌnie ǌ iǌolacjČ termicǌnČ͕ drǌwicǌkami͕ króđcami prǌyųČcǌeniowymi͕ pokrywami wųaǌów
wycǌystnycŚ oraǌ ƵrǌČdǌeniem sterƵjČcym͕ podajnikiem i ǌasoďnikiem paliwa.

1.4 Paliwo.
Paliwem podstawowym kotųa jest wħgiel kamienny typƵ 31.2 sortyment grosǌek ǌiarnistoƑci
5-25mm ;tǌw. ͣekogrosǌek͟Ϳ. ^ƚŽƐŽǁĂđƉĂůŝǁŽǌŐŽĚŶĞǌŶŽƌŵČWEͲEϯϬϯͲϱ͗ϮϬϭϮ͘

Parametry paliwa ǌamiesǌcǌono ǁƉŽŶŝǏƐǌĞũtaďeli͗
ĂǁĂƌƚŽƑđĐǌħƑĐŝůŽƚŶǇĐŚ
'ranƵlacja
WilgotnoƑđ
awartoƑđ popioųƵ
WartoƑđ opaųowa

хϯϬй
5-25mm
11%
2-7%
х2ϴD:ͬkg

ʹ.   Ïƴ .

<otųy wodne Ekomini 12 kW prǌeǌnacǌone sČ do podgrǌewania ciepųej wody w ƵkųadacŚ
centralnego ogrǌewania do temperatƵry nie prǌekracǌajČcej ϴ0° na wyjƑciƵ kotųa.
DoǏna je stosowađ w instalacjacŚ centralnego ogrǌewania i ciepųej wody ƵǏytkowej ǌarówno
grawitacyjnycŚ jak i w oďiegƵ wymƵsǌonym.
Prǌeǌnacǌone sČ do dogrǌewania ďƵdynków miesǌkalnycŚ͕ oďiektów ƵǏytecǌnoƑci pƵďlicǌnej takicŚ
jak͗ Ƶrǌħdy͕ pawilony Śandlowe i sǌkoųy͕ oďiekty prodƵkcyjne i inne.

͵. ƴ  Ï   .

la prawidųowego doďorƵ kotųa naleǏy wykonađ oďlicǌeniowe ǌapotrǌeďowanie ciepųa
ƵwǌglħdniajČce͗ straty ciepųa prǌeǌ prǌenikanie ;termoiǌolacja ďƵdynkƵ͕ powierǌcŚnia prǌenikania
itp.Ϳ͕ ǌapotrǌeďowanie na ciepųo do wentylacji ͕ ǌapotrǌeďowanie na grǌanie ciepųej wody ƵǏytkowej.
PodstawČ prawidųowego doďorƵ kotųa do oďiektƵ jest ďilans cieplny͕ oďlicǌony prǌeǌ projektanta
ǌgodnie ǌ oďowiČǌƵjČcymi normami.

W celƵ orientacyjnego oďlicǌenia ǌapotrǌeďowania na ciepųo dla ogrǌania pomiesǌcǌenia o wysokoƑci
2͕5m moǏna prǌyjČđ poniǏsǌe wskaǍniki͗
x
x

q=110-140 Wͬ݉ଶ - dla ďƵdynków nieocieplanycŚ
q=70-ϴ0 Wͬ݉ଶ - dla ďƵdynków doďrǌe iǌolowanycŚ cieplnie.

W prǌypadkƵ prawidųowego doďorƵ do grǌanego oďiektƵ istnieje moǏliwoƑđ Ƶǌyskania deklarowanej
prǌeǌ prodƵcenta staųopalnoƑci kotųa wynosǌČcej okoųo 24 godǌiny.

W taďeli podano dane tecŚnicǌne kotųów͕ które naleǏy Ƶwǌglħdniđ prǌy doďorǌe kotųa i jego
prawidųowej eksploatacji.
ĂŶĞƚĞĐŚŶŝĐǌŶŽ-ĞŬƐƉůŽĂƚĂĐǇũŶĞŬŽƚųſǁ
Eƌ͘
1
2
3
4
5
6

7

ϴ
ϵ
ϭϬ
11
12

WĂƌĂŵĞƚƌǇŬŽƚųĂ
DŽĐŶŽŵŝŶĂůŶĂ
tǇŵĂŐĂŶǇĐŝČŐŬŽŵŝŶŽǁǇ
^ƉƌĂǁŶŽƑđ
ŽƉƵƐǌĐǌĂůŶĞƉĂůŝǁŽ
tĂƌƚŽƑđŽƉĂųŽǁĂ
'ĂďĂƌǇƚǇŬŽƚųĂ͗
^ǌĞƌŽŬŽƑđ
'ųħďŽŬŽƑđ
tǇƐŽŬŽƑđ
^ǌĞƌŽŬŽƑđǌĞƐƚĂǁƵ
DĂƐĂŵĂŬƐǇŵĂůŶĞŐŽ
ǌĂųĂĚƵŶŬƵƉĂůŝǁĂĚŽ
ǌďŝŽƌŶŝŬĂ
WŽũĞŵŶŽƑđǁŽĚǇǁŬŽƚůĞ
DĂŬƐǇŵĂůŶĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ
ƉƌĂĐǇ
DŝŶŝŵĂůŶĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ
ƉƌĂĐǇ
ŽƉƵƐǌĐǌĂůŶĞĐŝƑŶŝĞŶŝĞ
ƉƌĂĐǇ
WŽǁŝĞƌǌĐŚŶŝĂŐƌǌĞǁĐǌĂ
ŬŽƚųĂ





:ĞĚŶŽƐƚŬĂ
Ŭt
WĂ
%
-
D:


ŵŵ

ŬŐ
ů
°

tĂƌƚŽƑđ
12
15-ϮϬ
хϴϵ
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хϮϴ

ϰϬϬ
ϱϮϬ
ϵ75
ϭϬϬϬ
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ϰ͘ƵĚŽǁĂŝĚĂŶĞƚĞĐŚŶŝĐǌŶĞŬŽƚųſǁ͘
KorpƵs kotųa wykonany jest ǌ ďlacŚ stalowycŚ͕ ųČcǌonycŚ ǌe soďČ ǌa pomocČ spawania. Pųaskie Ƒciany
kanaųów wodnycŚ wǌmocnione sČ ǌespórkami.
KorpƵs kotųa jest na ǌewnČtrǌ iǌolowany termicǌnie. Iǌolacja wykonana jest ǌ weųny mineralnej͕
pokrytej pųasǌcǌem ǌ ďlacŚy stalowej. ǌopƵcŚ stanowiČcy kanaų ǌďiorcǌy spalin prǌyspawany jest ǌ
tyųƵ kotųa. o kotųa montowany jest sterownik oraǌ podajnik paliwa ǌ ǌasoďnikiem. Sposóď
podųČcǌenia i oďsųƵgi sterownika oraǌ palnika opisƵjČ odrħďne instrƵkcje tycŚ ƵrǌČdǌeŷ.

WƌŽĚƵĐĞŶƚǌĂƐƚƌǌĞŐĂƐŽďŝĞƉƌĂǁŽĚŽǁƉƌŽǁĂĚǌĂŶŝĂǌŵŝĂŶŬŽŶƐƚƌƵŬĐǇũŶǇĐŚǁ
ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐũŝŬŽƚųĂ͕ǌǁŝČǌĂŶǇŵŝǌƉŽƐƚħƉĞŵƚĞĐŚŶŝĐǌŶǇŵ͕ũĞŐŽƐƚĂųČŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐũČŝ
ƵĚŽƐŬĂůĂŶŝĞŵ͘
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ͷ.  Ïƴ 
ϱ͘ϭtǇŵĂŐĂŶŝĂŽŐſůŶĞ͘






Kotųy Ekomini 12 kW powinny ďyđ podųČcǌone do ƵkųadƵ grǌewcǌego ǌgodnie ǌ ǌawartymi
wymaganiami w niniejsǌej dZ oraǌ projektem instalacji grǌewcǌej kotųowni.
Kotųownia͕ w której ďħdǌie montowany kocioų mƵsi odpowiadađ wymaganiom normy PNϴ7-02411 w ǌakresie wentylacji i odprowadǌania spalin.
aleca siħ montaǏ wkųadƵ kominowego kwasoodpornego.
Woda do ǌasilania kotųów i instalacji grǌewcǌycŚ mƵsi ďyđ wolna od ǌaniecǌysǌcǌeŷ i powinna
cŚarakteryǌowađ siħ parametrami ǌgodnie ǌ normČ PN-ϴ5ͬ-04601. W prǌypadkƵ instalacji
nowycŚ͕ pierwsǌa woda jest tǌw. wodČ sƵrowČ a poǌostaųa ƵǌƵpeųniajČcČ. arówno woda
sƵrowa jak i ƵǌƵpeųniajČca powinna posiadađ twardoƑđ nie prǌekracǌajČcČ 4°n.

ϱ͘ϮdƌĂŶƐƉŽƌƚŬŽƚųĂ
Podnosǌenie i opƵsǌcǌanie kotųa powinno odďywađ siħ prǌy ƵǏyciƵ podnoƑników mecŚanicǌnycŚ. Prǌy
prǌewoǏeniƵ kotųa naleǏy ǌaďeǌpiecǌyđ go prǌed prǌesƵniħciami i prǌecŚyųami na platformie pojaǌdƵ͕
ǌa pomocČ pasów͕ klinów lƵď klocków drewnianycŚ. Kocioų naleǏy transportowađ w poǌycji pionowej.
W prǌeciwnym wypadkƵ moǏe Ƶlec ƵsǌkodǌeniƵ stalowy pųasǌcǌ iǌolacji kotųa.

ϱ͘ϯhƐƚĂǁŝĂŶŝĞŬŽƚųĂǁƉŽŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝƵŬŽƚųŽǁŶŝ.




kocioų powinien stađ na fƵndamencie ǌ materiaųów niepalnycŚ wystajČcym 5 cm nad poǌiom
podųogi
Ƶstawienie kotųa powinno Ƶwǌglħdniađ swoďodny dostħp do niego podcǌas cǌysǌcǌenia i
konserwacji
pomiesǌcǌenie͕ w którym ǌamontowano kocioų powinno posiadađ dwa otwory wentylacji
grawitacyjnej͕ o wymiaracŚ min. 15ǆ15 cm ;dotycǌy maųycŚ kotųówͿ. Prǌy wiħksǌycŚ kotųacŚ
Ƶkųad wentylacji powinien ďyđ prǌelicǌony prǌeǌ ƵprawnionČ do tego osoďħ. Otwory
powinny ďyđ ǌaďeǌpiecǌone siatkČ stalowČ.
ĂďƌĂŶŝĂƐŝħƐƚŽƐŽǁĂŶŝĂǁƉŽŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝƵŬŽƚųŽǁŶŝŵĞĐŚĂŶŝĐǌŶĞũǁĞŶƚǇůĂĐũŝ
ǁǇĐŝČŐŽǁĞũ͘


:ednakǏe dopƵsǌcǌa siħ stosowanie wyǏej wymienionej instalacji wyciČgowej pod warƵnkiem
wykonania sprǌħǏonej ǌ niČ mecŚanicǌnej instalacji nawiewnej o wydajnoƑci kompensƵjČcej iloƑđ
powietrǌa wywiewanego ǌgodnie ǌ PN-ϴ7\-02411.





DŝŶŝŵĂůŶĞŽĚůĞŐųŽƑĐŝŽĚƑĐŝĂŶǁŬŽƚųŽǁŶŝ͗


ϱ͘ϰWŽĚųČĐǌĞŶŝĞŬŽƚųĂĚŽŬŽŵŝŶĂ

ǌopƵcŚ kotųa podųČcǌyđ do komina ǌa pomocČ profilƵ stalowego o prǌekrojƵ i ksǌtaųcie identycǌnym
jak cǌopƵcŚ. 'rƵďoƑđ ďlacŚy͕ ǌ której wykonano profil stalowy nie powinna ďyđ mniejsǌa niǏ 3mm.
NaleǏy ǌwróciđ Ƶwagħ na sǌcǌelnoƑđ poųČcǌeŷ prǌyųČcǌa kominowego i cǌopƵcŚa. PoųČcǌenie powinno
mieđ spadek w kierƵnkƵ kotųa. Iǌolacja termicǌna ƵkųadƵ odprowadǌania spalin poprawia ciČg
kominowy. Istotny wpųyw na pracħ kotųa lƵď ǌespoųƵ kotųów ma wųaƑciwa wysokoƑđ i prǌekrój
prǌewodƵ kominowego. Nieprawidųowe wymiary prǌewodƵ kominowego mogČ ďyđ prǌycǌynČ
ǌaďƵrǌeŷ w pracy kotųa.

o wylicǌenia powierǌchni prǌekrojƵ komina naleǏy posųƵǏyđ siħ wǌorem͗
0,003  ݔ ܳ ݔ0,86
gdǌie͗

ξ݄

(݉ଶ)

Q- stanowi moc cieplnČ jednego lƵď ǌespoųƵ kotųów podųČcǌonych do jednego prǌewodƵ
kominowego [kW]
h- wysokoƑđ komina mierǌona od poǌiomƵ rƵsǌtƵ do wylotƵ [m]
la komina stalowego͕ nie iǌolowanego͕ jego powierǌchnia prǌekrojƵ powinna ďyđ powiħksǌona o
20%. Komin powinien ďyđ wyprowadǌony min. 150 cm ponad powierǌchniħ dachƵ. Prǌewód
kominowy powinien ďyđ wolny od innych podųČcǌeŷ. Nowy komin powinien ďyđ osƵsǌony i roǌgrǌany
prǌed roǌpaleniem kotųa. _ciany kanaųƵ kominowego powinny ďyđ gųadkie͕ sǌcǌelne oraǌ ďeǌ
prǌewħǏeŷ i ǌaųamaŷ. W prǌypadkƵ wČtpliwoƑci͕ stan technicǌny prǌewodƵ kominowego powinien
oceniđ kominiarǌ.

.   Ï¦  Ï 
   

Kocioų powinien ďyđ poųČcǌony ǌ instalacjČ grǌewcǌČ ǌa pomocČ ƑrƵďƵnków. NiedopƵsǌcǌalne jest
montowanie kotųa poprǌeǌ ďeǌpoƑrednie spawanie do instalacji. 'ųówne prǌyųČcǌa ǌasilania oraǌ
powrotƵ nie mogČ ďyđ redƵkowane poniǏej Ƒrednicy króđca ǌamontowanego na kotle.
Prǌed roǌpocǌħciem montaǏƵ kotųa naleǏy sprawdǌiđ͕ cǌy wsǌystkie podǌespoųy sČ sprawne͕ a kocioų
posiada kompletne wyposaǏenie.

Kocioų Ekomini 12 kW moǏe ǌostađ podųČcǌony w Ƶkųadǌie otwartym ǌgodnie ǌ wymogami oďecnie
oďowiČǌƵjČcych͕ sǌcǌegóųowych prǌepisów krajƵ prǌeǌnacǌenia oraǌ wytycǌnymi prodƵcenta
ǌawartymi poniǏej.

aleca siħ aďy kocioų ǌostaų podųČcǌony do ƵkųadƵ instalacji grǌewcǌej wyposaǏony w ǌawór
cǌterodrogowy. SkƵtkiem takiego podųČcǌenia jest ochrona ƵrǌČdǌenia prǌed niskotemperatƵrowČ
koroǌjČ͕ a nastħpnie dųƵǏsǌČ ǏywotnoƑciČ kotųa.

W celƵ podgrǌania ciepųej wody ƵǏytkowej naleǏy podųČcǌyđ wymiennik ciepųa ;c.w.Ƶ.Ϳ. Instalacja
.W.h. powinna siħ skųadađ siħ ǌ cǌƵjnika temperatƵry͕ podųČcǌonej do sterownika oraǌ pompy
oďiegowej. Instalacje powinien wykonywađ wykwalifikowany monter ǌgodnie ǌ oďowiČǌƵjČcymi
prǌepisami.


ϲ͘ϭhŬųĂĚŽƚǁĂƌƚǇ.
Instalacjħ wodnČ systemƵ otwartego͕ naleǏy wykonađ ǌgodnie ǌ wymogami oďecnie oďowiČǌƵjČcych͕
sǌcǌegóųowych prǌepisów krajƵ prǌeǌnacǌenia ;PN-EN 12ϴ2ϴн1͗2014-05 Instalacje grǌewcǌe w
ďƵdynkach – Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrǌewaniaͿ. Nacǌynie wǌďiorcǌe
powinno mieđ oďjħtoƑđ 4% oďjħtoƑci wody ǌnajdƵjČcej siħ w caųej instalacji.
Na wǌnoƑniej i opadowej rƵrǌe ďeǌpiecǌeŷstwa oraǌ rƵrǌe cyrkƵlacyjnej nie wolno instalowađ
Ǐadnych ǌaworów͕ a rƵry te oraǌ nacǌynie wǌďiorcǌe naleǏy ǌaďeǌpiecǌyđ prǌed ǌamarǌaniem nich
wody.
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ZASONIK .W.h.
ZAWÓR ZWROTNY
ZAWÓR ZTERORO'OWY
PODPA OIE'OWA
ZAWÓR RÓNIOWY

Oďieg wody w instalacji moǏe ďyđ wymƵsǌony lƵď grawitacyjny. Prǌy instalacji pracƵjČcej w systemie
otwartym na rƵrǌe ǌasilajČcejͬpowrotnej powinien ďyđ ǌamontowany ǌawór róǏnicowy͕ poniewaǏ w
prǌypadkƵ ďrakƵ energii elektrycǌnej lƵď awarii pompy͕ ǌawór ďħdǌie mógų siħ otworǌyđ a oďieg
samocǌynnie ďħdǌie mógų pracowađ w systemie grawitacyjnym.

.Ï    Ïƴ 
ϳ͘ϭEĂƉĞųŶŝĂŶŝĞǁŽĚČ

Prǌed prǌystČpieniem do roǌpalania ognia w kotle͕ naleǏy napeųniđ instalacjħ wodČ.
tŽĚĂĚŽǌĂƐŝůĂŶŝĂŬŽƚųſǁŵƵƐŝĐŚĂƌĂŬƚĞƌǇǌŽǁĂđƐŝħƉĂƌĂŵĞƚƌĂŵŝǌŐŽĚŶŝĞǌWE-ϴϱͬ-ϬϰϲϬϭ͘
W celƵ sprawdǌenia cǌy instalacja ǌostaųa w caųoƑci napeųniona wodČ naleǏy na kilka sekƵnd odkrħciđ
ǌawór prǌelotowy na rƵrǌe sygnaliǌacyjnej. Staųy͕ nieprǌerwany wypųyw wody Ƒwiadcǌy o caųkowitym
prawidųowym napeųnieniƵ instalacji.

ǁĞŶƚƵĂůŶĞƵǌƵƉĞųŶŝĞŶŝĞǁŽĚǇǁŝŶƐƚĂůĂĐũŝƉŽǁŝŶŶŽƐŝħŽĚďǇǁĂđǁĐǌĂƐŝĞƉƌǌĞƌǁ
ƉƌĂĐǇŬŽƚųĂ͘

ϳ͘ϮZŽǌƉĂůĂŶŝĞŝƉƌĂǁŝĚųŽǁĂƉƌĂĐĂŬŽƚųĂ͘
Roǌpalenie ma na celƵ ǌainicjowanie procesƵ spalania a nastħpnie aƵtomatycǌnČ pracħ kotųa.
Aďy roǌpaliđ w kotle naleǏy wykonađ nastħpƵjČce cǌynnoƑci͗
1. Napeųniđ do poųowy ǌasoďnik paliwa odpowiednim wħglem.
2. Otworǌyđ drǌwicǌki popielnikowe.
3. WųČcǌyđ silnik podajnika paliwa i odcǌekađ do momentƵ aǏ w paleniskƵ Ƶkarǌe siħ wħgiel do
wysokoƑci otworów nadmƵchowych.
4. Na wħglƵ ƵmieƑciđ podpaųkħ lƵď papier͕ a na nim kawaųki droďnego drewna i podpaliđ.
5. Kiedy podpaųka siħ doďrǌe roǌpali po okoųo 3 minƵtach oďųoǏyđ je wħglem.
6. Po osiČgniħciƵ staďilnego pųomienia ƵrƵchomiđ odpowiednio ǌaprogramowany sterownik co
spowodƵje aƵtomatycǌnČ pracħ kotųa.
^ǌĐǌĞŐſųǇĚŽƚǇĐǌČĐĞŽďƐųƵŐŝƉĂůŶŝŬĂŝƐƚĞƌŽǁŶŝŬĂƉŽĚĂũČdZƚǇĐŚƵƌǌČĚǌĞŷ͘








ϳ͘ϯhǌƵƉĞųŶŝĂŶŝĞƉĂůŝǁĂ͘
Zasoďnik paliwa naleǏy ƵǌƵpeųniađ ǌawsǌe͕ gdy warstwa wħgla w ǌďiornikƵ osiČgnie wysokoƑđ nie
mniej niǏ 30 cm od dna ǌďiornika. W prǌypadkƵ niǏsǌego poǌiomƵ wħgla moǏe nastČpiđ pylenie ǌe
ǌďiornika. W tym celƵ naleǏy ǌapewniđ aďy ǌďiornik ďyų ǌawsǌe napeųniony powyǏej minimƵm co
ǌapewni ciČgųČ pracħ kotųa i ƵniemoǏliwi wygasǌenie paleniska.

tĐǌĂƐŝĞƉƌĂĐǇŬŽƚųĂǌďŝŽƌŶŝŬƉĂůŝǁĂŶĂůĞǏǇƐǌĐǌĞůŶŝĞǌĂŵŬŶČđ͘


W celƵ dodatkowej ochrony ǌaleca siħ stosowanie tǌw. pomp kotųowych ;pomiħdǌy ǌasilaniem a
powrotemͿ które ƵtrǌymƵjČ ďeǌpiecǌnČ temperatƵrħ wody powrotƵ na poǌiomie 50°.
WƌǌǇƌŽǌƉĂůĂŶŝƵǌŝŵŶĞŐŽŬŽƚųĂŵŽǏĞǁǇƐƚČƉŝđǌũĂǁŝƐŬŽƐŬƌĂƉůĂŶŝĂƐŝħƉĂƌǇǁŽĚŶĞũŶĂƑĐŝĂŶĂĐŚ
ŬŽƚųĂ͕ƚǌǁ͘ƉŽĐĞŶŝĞ͕ĚĂũČĐĞǌųƵĚǌĞŶŝĞ͕ǏĞŬŽĐŝŽųƉƌǌĞĐŝĞŬĂ͘:ĞƐƚƚŽǌũĂǁŝƐŬŽŶĂƚƵƌĂůŶĞ͕ŬƚſƌĞ
ƵƐƚħƉƵũĞƉŽƌŽǌŐƌǌĂŶŝƵƐŝħŬŽƚųĂ͘
ϳ͘ϰ<ŽŶƐĞƌǁĂĐũĂŝĐǌǇƐǌĐǌĞŶŝĞŬŽƚųĂ͘
Zaďiegi konserwacyjne sprowadǌajČ siħ do ƵsƵwania ewentƵalnych Ƶsterek powstaųych w cǌasie
eksploatacji kotųa͕ np. ƵsƵwanie niesǌcǌelnoƑci drǌwicǌek͕ wycǌystek͕ cǌopƵcha poprǌeǌ wymianħ
Ƶsǌcǌelek. Zawiasy i ǌaciski drǌwicǌek naleǏy nasmarowađ. Okresowo co ;2 do 4 tygodnieͿ
ǌaleǏnoƑci od jakoƑci opaųƵ naleǏy ƵsƵwađ osady gromadǌČce siħ w kanaųach konwekcyjnych i
cǌopƵchƵ͕ do cǌego sųƵǏČ otwory wycǌystce.

ϳ͘ϱǁĂƌǇũŶĞǌĂƚƌǌǇŵĂŶŝĞŬŽƚųĂ͘
W prǌypadków stanów awaryjnych͕ takich jak prǌekrocǌenie temperatƵry 100°͕ wǌrost ciƑnienia͕
dymienie͕ stwierdǌenie nagųego dƵǏego wyciekƵ wody w kotle lƵď instalacji c.o.͕ pħkniħcia rƵr͕
grǌejników͕ armatƵry towarǌysǌČcej ;ǌawory͕ ǌasƵwy͕ pompyͿ͕ oraǌ innych ǌagroǏeŷ dla dalsǌej
eksploatacji kotųa naleǏy͗
x
x

WyųČcǌyđ sterowanie kotųa
hsƵnČđ paliwo ǌ komory paleniskowej do sǌƵflady lƵď ďlasǌanego pojemnika͕ dďajČc o to
aďy nie poparǌyđ siħ ani teǏ Ƶlec ǌatrƵciƵ dymem ;stosowađ krótkie okresy prǌeďywania
w pomiesǌcǌeniƵ kotųowni͕ w miarħ moǏliwoƑci otworǌyđ drǌwi i oknaͿ. hsƵwanie ǏarƵ ǌ
komory paleniskowej moǏe ďyđ prǌeprowadǌane tylko prǌy asekƵracji drƵgiej osoďy.

x

x

O ile ǌadymienie w pomiesǌcǌeniƵ kotųowni nie poǌwala na sprawne ƵsƵniħcie ǏarƵ.
NaleǏy w tym celƵ weǌwađ pomoc straǏy poǏarnej. opƵsǌcǌa siħ moǏliwoƑđ ǌasypywania
komory paleniskowej sƵchym piaskiem. Zaďrania siħ w sposóď ďeǌwǌglħdny ǌalewania
ǏarƵ w paleniskƵ wodČ. Zalewanie takie moǏe odďywađ siħ poǌa pomiesǌcǌeniami
kotųowni na ƑwieǏym powietrǌƵ͕ ǌ odlegųoƑci nie mniejsǌej niǏ 3m͖ w cǌasie awaryjnego
ǌatrǌymania kotųa dďađ ďeǌwǌglħdnie o ďeǌpiecǌeŷstwo lƵdǌi͕ prǌestrǌegađ prǌepisów
p.poǏ.
Stwierdǌiđ prǌycǌynħ awarii͕ a po jej ƵsƵniħciƵ i stwierdǌeniƵ͕ Ǐe kocioų i instalacja sČ
sprawne technicǌne͕ prǌystČpiđ do cǌysǌcǌenia i roǌrƵchƵ kotųowni.


ϳ͘ϲtǇųČĐǌĞŶŝĞŬŽƚųĂǌƉƌĂĐǇ
Po ǌakoŷcǌeniƵ seǌonƵ grǌewcǌego lƵď w innych prǌypadkach planowanego wyųČcǌenia kotųa ǌ
eksploatacji͕ kocioų naleǏy dokųadnie ocǌyƑciđ͕ pamiħtajČc w sǌcǌególnoƑci o komorǌe paleniskowej͕
popielnikowej͕ wymiennikƵ konwekcyjnym.
Na cǌas postojƵ nie naleǏy dokonywađ spƵsǌcǌania wody ǌ instalacji centralnego ogrǌewania. hyďa͕
Ǐe wymagajČ tego prace remontowe lƵď montaǏowe. W celƵ prǌedųƵǏenia ǏywotnoƑci kotųa ǌaleca siħ
poǌostawienie kotųa na cǌas postojƵ w poǌycji otwartej͕ ƵmoǏliwiajČcej swoďodny prǌepųyw
powietrǌa prǌeǌ jego wnħtrǌe͕ a w konsekwencji jego osƵsǌanie.
Ze wǌglħdƵ na specyfikħ pracy kotųa w normalnych warƵnkach jego eksploatacji
ǌgodnie ǌ TR i montaǏƵ kotųa ǌgodnie ǌ normČ PN-EN 12ϴ2ϴнA1͗2014-05 w
prǌypadkƵ ďrakƵ energii elektrycǌnej kocioų ǌostaje samocǌynnie wygasǌony i nie
stwarǌa ǌagroǏenia.

tĂƌƵŶŬŝďĞǌƉŝĞĐǌŶĞũĞŬƐƉůŽĂƚĂĐũŝŬŽƚųſǁ͘
Podstawowym warƵnkiem ďeǌpiecǌeŷstwa eksploatacji kotųów jest wykonanie instalacji ǌgodnie ǌ
PN-EN 12ϴ2ϴнA1͗2014-05. Ponadto naleǏy prǌestrǌegađ nastħpƵjČcych ǌasad͗
1. Zaďrania siħ eksploatacji kotųa prǌy spadkƵ poǌiomƵ wody w instalacji poniǏej poǌiomƵ
okreƑlanego w instrƵkcji eksploatacji kotųowni.
2. o oďsųƵgi kotųów ƵǏywađ rħkawic͕ okƵlarów ochronnych i nakrycia gųowy.
3. Prǌy otwieraniƵ drǌwicǌek nie stawađ na wprost odsųanianego otworƵ lecǌ ǌ ďokƵ. W
momencie ƵrƵchamiania wentylatora nie otwierađ drǌwicǌek ǌasypowych.
4. htrǌymywađ porǌČdek w kotųowni͕ gdǌie nie powinny ǌnajdowađ siħ Ǐadne prǌedmioty nie
ǌwiČǌane ǌ oďsųƵgČ kotųów.
5. Prǌy pracach prǌy kotle ƵǏywađ oƑwietlenia o ǌasilaniƵ nie wiħksǌym niǏ 24s.
6. ďađ o doďry stan technicǌny kotųa i ǌwiČǌanej ǌ nim instalacji O͕ a w sǌcǌególnoƑci o
sǌcǌelnoƑđ drǌwicǌek paleniskowych i popielnicowych.
7. Wsǌystkie Ƶsterki kotųa nieǌwųocǌnie ƵsƵwađ.
ϴ. W okresie ǌimowym nie naleǏy stosowađ prǌerw w ogrǌewaniƵ͕ które mogųyďy spowodowađ
ǌamarǌniħcie wody w instalacji lƵď jej cǌħƑci͕ co jest sǌcǌególnie groǍne ͕ gdyǏ roǌpalanie w
kotle prǌy niedroǏnej instalacji O͕ moǏe prowadǌiđ do ďardǌo powaǏnych ǌnisǌcǌeŷ.
ϵ. Napeųnianie instalacji i jej roǌrƵch w okresie ǌimowym mƵsi ďyđ prowadǌone ostroǏnie.
Napeųnianie instalacji w tym okresie mƵsi ďyđ dokonywane gorČcČ wodČ͕ tak aďy nie
doprowadǌiđ do ǌamarǌniħcia wody w instalacji w cǌasie napeųniania.
Prǌy jakimkolwiek podejrǌeniƵ moǏliwoƑci ǌamarǌniħcia wody w instalacji o͕ w sǌcǌególnoƑci
w Ƶkųadǌie ďeǌpiecǌeŷstwa kotųa͕ naleǏy sprawdǌiđ droǏnoƑđ ƵkųadƵ. W prǌypadkƵ ďrakƵ
droǏnoƑci͕ roǌpalanie kotųa jest ǌaďronione.
10. NiedopƵsǌcǌalne jest roǌpalanie w kotle prǌy ƵǏyciƵ takich Ƒrodków jak ďenǌyna͕ nafta i inne
Ƒrodki ųatwopalne i wyďƵchowe.
11. Zaďrania siħ dopƵsǌcǌania ǌimnej wody do roǌgrǌanego kotųa. Zaďrania siħ ǌalewania
paleniska wodČ.
12. OďsųƵga instalacji elektrycǌnej moǏe ďyđ dokonywana prǌeǌ Ƶprawnionego elektryka.

PoniǏsǌa taďela prǌedstawia Ƒrednice nominalne i ǌewnħtrǌne rƵr ďeǌpiecǌeŷstwa i ǌďiorcǌej͕
w ǌaleǏnoƑci od mocy cieplnej kotųa centralnego ogrǌewania.

tŝĞůŬŽƑĐŝƌƵƌǌĂďĞǌƉŝĞĐǌĂũČĐǇĐŚŬŽĐŝŽųǁƵŬųĂĚǌŝĞŽƚǁĂƌƚǇŵ
ǁŐWE-ϵϭͬ-ϬϮϰϭϯ

Doc cieplna kotųa
>Ƶď wymiennikaΎ [kW]
Od
Do

RƵra ďeǌpiecǌeŷstwa
[mm]
_rednica
_rednica
nominalna
wewnħtrǌna
25
27͕2
32
35͕ϵ
40
41͕ϴ
50
53

40
40
ϴ5
ϴ5
140
140
2ϴ0
2ϴ0
325
325
510
65
6ϴ͕ϴ
510
615
615
1000
ϴ0
ϴ0
1000
1040
100
105͕3
1040
2210
2210
2275
2275
36ϴ5
36ϴ5
ϴ460
ΎDla rƵry wǌďiorcǌej – moc cieplna Ǎródųa ciepųa.














RƵra wǌďiorcǌa
[mm]
_rednica
_rednica
nominalna
wewnħtrǌna
25

27͕2

32

35͕ϵ

40

41͕ϴ

50

53

65

6ϴ͕ϴ

ϴ0
100

ϴ0
105͕3
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Zakład produkcji
kotłów C.O.
Eko-Hurt
P.P.H.U. KOTŁOSTAL I S.C.
Artur
Penkala
63-300 Pleszew
ul. Szpitalna
15 10
Tomaszew,
ul. Podmiejska
tel. 62 742
22 69
63-300
Pleszew
PodpisƵjČc siħ na niniejsǌym dokƵmencie deklarƵjemy ǌ peųnČ odpowiedǌialnoƑciČ͕ Ǐe kocioų
wodny wyprodƵkowany prǌeǌ nasǌČ firmħ ͗

TYPU:

EKOMINI

MOC

12 kW

NR FABRYCZNY
ROK BUDOWY
Do którego odnosi siħ prǌedmiotowa deklaracja speųnia wymagania poniǏsǌych dyrektyw hE͕
aktów prawnych͕ prǌepisów i norm͗

ǇƌĞŬƚǇǁĂϵϳͬϮϯͬt–hƌǌČĚǌĞŶŝĂĐŝƑŶŝĞŶŝŽǁĞ
ǇƌĞŬƚǇǁĂϵϴͬϯϳͬt–DĂƐǌǇŶǇ
ǇƌĞŬƚǇǁĂϳϯͬ23ͬt'–hƌǌČĚǌĞŶŝĂĞůĞŬƚƌǇĐǌŶĞŶŝƐŬŽŶĂƉŝħĐŝŽǁĞ
thdͬhͬϮϬϬϯ–hƌǌČĚǌĞŶŝĂĐŝƑŶŝĞŶŝŽǁĞ
WE-EϯϬ͕ϱ
WE-ϵϭͬ-ϬϮϰϭϯϯ
Na kocioų naniesiono oǌnakowanie ͣE͟
Opracowano ǌgodnie ǌ normČ EN 450

WųaƑciciel firmy









'ǁĂƌĂŶĐũĂŶƌ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

EKOMINI
hdǌielamy gwarancji na kocioų typ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙.
12
Doc kotųa͙͙͙͙͙..kW.

Nr faďrycǌny͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

1,5
DopƵsǌcǌalne ciƑnienie w kotle͙͙͙͙͙͙ďar.

tĂƌƵŶŬŝŐǁĂƌĂŶĐũŝ
hdǌielamy gwarancji na kocioų .O. 'warancja oďowiČǌƵje na terytoriƵm Rǌecǌpospolitej Polskiej. W prǌypadkƵ
ƵǏytkowania prodƵktƵ poǌa granicami krajƵ naleǏy wadliwy towar dostarcǌyđ do prodƵcenta.
2. Okres gwarancyjny͗
a. -Kocioų - 24 miesiące
ď. -Podǌespoųy i elementy aƵtomatyki wg gwarancji prodƵcenta͛
3. Naprawom gwarancyjnym nie podlegajČ͗
4. hsǌkodǌenia powstaųe w wynikƵ wadliwie wykonanej instalacji lƵď niewųaƑciwej – nieǌgodnej ǌ DTR eksploatacji͕
Ƶsǌkodǌenia powstaųe prǌy transporcie ;prǌy odďiorǌe wųasnymͿ͕ Ƶsǌkodǌenia powstaųe na skƵtek poǏarów͕
Ƶderǌenia piorƵna͕ cǌy teǏ innych klħsk Ǐywioųowych͕ Ƶsǌcǌelnienia͕ awarie ǌwiČǌane ǌ niedostatecǌnym ciČgiem
kominowym͕ okresowe konserwacje͕ cǌysǌcǌenie prodƵktƵ͕ regƵlacja͕ sprawdǌanie dǌiaųania͕ korekta ďųħdów
oďsųƵgi i programowania parametrów hǏytkownika oraǌ inne cǌynnoƑci do których powoųany jest ƵǏytkownik.
5. Reklamacja ďeǌ karty gwarancyjnej i taďlicǌki ǌnamionowej nie ďħdǌie Ƶǌnawana. Karat gwarancyjna powinna ďyđ
cǌytelna. Gwarancje w których ďrakƵje nƵmerƵ seryjnego prodƵktƵ lƵď jest on ǌamaǌany nie ďħdČ Ƶǌnawane.
6. Wadliwa instalacja kotųa .O.͕ niewųaƑciwa eksploatacja͕ samowolne prǌeróďki i naprawy powodƵjČ Ƶtratħ
gwarancji.
7. Za wady i Ƶsǌkodǌenia sterowania͕ podajnika oraǌ nadmƵchƵ ;wentylatoraͿ ͕ firma nie ponosi odpowiedǌialnoƑci.
Gwarancjħ w tych prǌypadkach speųnia prodƵcent sterownika͕ podajnika lƵď wentylatora. Awarie elementów
elektronicǌnych oraǌ wentylatorów naleǏy ǌgųasǌađ do prodƵcenta danego prodƵktƵ.
ϴ. ProdƵcent ǌapewnia oďsųƵgħ gwarancyjnČ w terminie 14 dni od daty ǌgųosǌenia.
ϵ. :eƑli ǌarǌƵty odďiorcy okaǏČ siħ Ƶǌasadnione kosǌty ǌwiČǌane ǌ ƵsƵniħciem awarii ponosi wykonawca.
10. Karta gwarancyjna stanowi jedynČ podstawħ dokonania ďeǌpųatnej naprawy gwarancyjnej. W raǌie ǌgƵďienia lƵď
ǌnisǌcǌenia dƵplikatƵ nie wydaje siħ.
11. SkųadajČc reklamacjħ kƵpƵjČcy okreƑla rodǌaj wady i prǌypƵsǌcǌalnČ prǌycǌynħ jej powstania. :eǏeli nie jest w
stanie okreƑliđ wady͕ to podaje oďjawy wadliwego dǌiaųania wyroďƵ.
12. W raǌie nieƵǌasadnionej reklamacji ;niewųaƑciwe podųČcǌenie kotųa͕ nieprawidųowy ciČg kominowy͕ paliwo ǌųej
jakoƑci͕ nieprawidųowa wentylacja kotųowniͿ ƵǏytkownik ponosi kosǌt prǌyjaǌdƵ serwisƵ.

1.

Data sprǌedaǏy ;prodƵcentaͿ͗

Piecǌħđ i podpis

Data sprǌedaǏy͗

Piecǌħđ i podpis

data , pieczęć i podpis producenta

data , pieczęć i podpis sprzedawcy

WŽƚǁŝĞƌĚǌĞŶŝĞŵŽŶƚĂǏƵŝǌĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĂŬŽƚųĂǁŐWE-ϵϭͬ-ϬϮϰϭϯ



EKOMINI 12 kW
Typ kotųa͗ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
Nr faďrycǌny ͗ ͙͙͙͙͙͙͙͙..
Rok ďƵdowy ͗ ͙͙͙͙͙͙͙͙..

Instalator:
Naǌwa firmy ͗ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
Imiħ i naǌwisko instalatora ͗ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

hǏǇƚŬŽǁŶŝŬ͗
Imiħ i naǌwisko ͗ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
Adresͬtelefon͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗.
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙..
:a niǏej podpisany oƑwiadcǌam ǌ peųnČ odpowiedǌialnoƑciČ ͕ iǏ wyǏej wymieniony kocioų
ǌostaų ǌainstalowany do prawidųowo wykonanej instalacji c.o. i ǌaďeǌpiecǌony w Ƶkųadǌie systemƵ
otwartego ǌgodnie ǌ normČ PN-ϵ1ͬ-02413 ͣZaďeǌpiecǌenia instalacji ogrǌewaŷ wodnych systemƵ
otwartego ͚͛ i ǌostaų wyposaǏony w podstawowe elementy ǌaďeǌpiecǌeŷ ͗
x
x

Otwarte nacǌynie wǌďiorcǌe o wymaganej pojemnoƑci ǌaďeǌpiecǌone prǌed
ǌamarǌniħciem.
RƵry ǌaďeǌpiecǌajČce oraǌ rƵrħ prǌelewowČ i odpowietrǌajČcČ o Ƒrednicach wg mocy
cieplnej kotųa ;kotųówͿ ďeǌ armatƵry odcinajČcej i prǌewħǏeŷ.

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙...........
Podpis i piecǌČtka instalatora

Notatki



KAR
RTA PRODUKTU
zgodnie z wymaaganiami Rozporządzenia (UE) 2015/1187
uzupełłniającego DyrektywĊ 2010/30/UE
Producent/Dostawca

W͘W͘,͘h͘<KdBK^d>/^͘͘

ĂŬųĂĚWƌŽĚƵŬĐũŝ<Žƚųſǁ
ǁ͘K͘
dŽŵĂƐǌĞǁƵů͘WŽĚŵŝĞũƐƐŬĂϭϬ͕
ϲϯͲϯϬϬWůĞƐǌĞǁ
dĞůͬĨĂǆϲϮϳϰϮϮϮϲϵ
ĞͲŵĂŝů͗ŬŽƚůŽƐƚĂůΛŬŽƚůŽ
ŽƐƚĂů͘ĐŽŵ͘Ɖů
ǁǁǁ͘ŬŽƚůŽƐƚĂů͘ĐŽŵ͘Ɖů

Identyfikator modelu/ Typ kotła
k

EKOMINI
Klasa efektywnoĞci energetyczneej

B

B

Znamionowa moc kotła

9

12

82

83

82

82

[kW]

Współczynnik efektywnoĞci
energetycznej - EEI
Sezonowa efektywnoĞü
energetyczna ogrzewania
[%]]

Szczególne Ğrodki ostroĪnoĞcci
Podczas montaĪu
- zachowaü ostroĪnoĞü podczaas przemieszczania elementów kotła i stosowaaü urządzenia
podnoszące i transportujące
- przemieszczaü kocioł wykorzzystując tylko elementy do tego przeznaczonee
- stosowaü odpowiedni ubiór ochronny,
o
rĊkawice oraz obuwie ochronne
Podczas instalacji
- stosowaü siĊ do wytycznych podanych w Dokumentacji techniczno-ruchoowej kotła oraz
informacji zawartych w projeekcie instalacji
- zwróciü uwagĊ, czy instalacja elektryczna posiada prawidłowe zabezpieczzenia
przeciwporaĪeniowe
Podczas konserwacji i czyszzczenia kotła
- stosowaü ubiór ochronny
- czynnoĞci konserwacyjne wyykonywaü zgodnie z zaleceniami Instrukcji obbsługi.
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