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Szanowny Kliencie,

Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakoœci produktu firmy 
DEFRO, który na d³ugo zapewni bezpieczeñstwo i niezawodnoœæ u¿ytko-
wania.

Jako Klienci naszej firmy mo¿ecie Pañstwo zawsze liczyæ na pomoc 
Centrum Serwisowego DEFRO, który jest przygotowany do zapewnienia 
sta³ej sprawnoœci Waszego kot³a.

Prosimy przeczytaæ z uwag¹ poni¿sze wskazówki, których prze-
strzeganie jest warunkiem 

W razie koniecznoœci interwencji nale¿y zawsze zwracaæ siê do Cen-
trum Serwisowego DEFRO lub Autoryzowanego Serwisu DEFRO gdy¿ jako 
jedyni, posiadaj¹ oni oryginalne czêœci zamienne i s¹ w³aœciwie przeszko-
leni w zakresie monta¿u i eksploatacji kot³ów DEFRO. 

prawid³owego i bezpiecznego funkcjonowania 
kot³a grzewczego.
•

•Nale¿y sprawdziæ kompletnoœæ dostawy oraz czy kocio³ w czasie transpor-
tu nie uleg³ uszkodzeniu,
•Nale¿y porównaæ dane z tabliczki znamionowej z kart¹ gwarancyjn¹.
•Przed uruchomieniem kot³a nale¿y sprawdziæ czy pod³¹czenie do instalacji 
CO oraz przewodu kominowego jest zgodne z zaleceniami niniejszej in-
strukcji oraz odpowiednich przepisów krajowych. 

Podczas eksploatacji kot³ów nale¿y przestrzegaæ podstawowych za-
sad u¿ytkowania kot³a. Zabrania siê otwierania drzwiczek podczas pracy 
kot³a. 

Dla Pañstwa bezpieczeñstwa i komfortu u¿ytkowania kot³a prosimy o 
zapoznanie siê z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi oraz odes³anie prawid³owo 
wype³nionej kopii Karty Gwarancyjnej na adres:

Odes³anie karty gwarancyjnej pozwoli nam zarejestrowaæ Pañstwa 
w naszej bazie u¿ytkowników kot³ów grzewczych DEFRO oraz zapewniæ 
szybk¹ obs³ugê serwisow¹. 

Nie odes³anie lub odes³anie nieprawid³owo wype³nionej karty gwa-
rancyjnej i poœwiadczenia o jakoœci i kompletnoœci kot³a w terminie dwóch 
tygodni od daty instalacji, lecz nie d³u¿ej ni¿ szeœæ miesiêcy od daty zakupu 
skutkuje utrat¹ gwarancji! Wi¹¿e siê to z opóŸnieniem w wykonywaniu na-
praw oraz koniecznoœci¹ pokrycia kosztów wszystkich napraw i dojazdu 
serwisu.

Nale¿y uwa¿nie przeczytaæ Instrukcjê obs³ugi - mo¿na w niej znaleŸæ przy-
datne uwagi odnosz¹ce siê do prawid³owego u¿ytkowania kot³a.
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P.W. DEFRO - Centrum Serwisowe
Ruda Strawczyñska 103a
26-067 Strawczyn

fax 41 303 91 31

serwis@defro.pl

Dziêkujemy za zrozumienie.
Z wyrazami szacunku. 

P.W. DEFRO 

Treúã niniejszej Instrukcji Obs³ugi jest w³asnoúcià P.W. DEFRO.  
Jakiekolwiek powielanie,  kopiowanie,  publikowanie treúci niniejszej Instrukcji 

bez wczeúniejszej,  pisemnej zgody P.W. DEFRO jest zabronione.

Szanowny Kliencie,

Pragniemy poinformowaæ Pañstwa, ¿e dok³adamy wszel-
kich starañ, aby jakoœæ naszych wyrobów spe³nia³a restrykcyjne 
normy i gwarantowa³a bezpieczeñstwo u¿ytkowania. 

Bardzo wa¿na jest dla nas Pañstwa opinia o dzia³aniach 
naszej firmy. Bêdziemy wdziêczni za wszelkie uwagi i propozycje 
z Pañstwa strony dotycz¹ce produkowanych przez nas urz¹dzeñ 
oraz sposobu obs³ugi przez naszych Partnerów oraz Serwis.

Wszystkie 
kot³y produkowane s¹ zgodnie z wymaganiami odnoœnych 
dyrektyw UE i posiadaj¹ Znak Bezpieczeñstwa CE potwierdzony 
Deklaracj¹ Zgodnoœci WE.

P.W. DEFRO 

@
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1. INFORMACJE OGÓLNE.

Instrukcja  obs³ugi  stanowi  integraln¹  i  istotn¹ czêœæ produktu i bê-
dzie musia³a zostaæ przekazana u¿ytkownikowi równie¿ w przypadku prze-
kazania w³asnoœci. Nale¿y sie z ni¹ uwa¿nie zapoznaæ i zachowaæ j¹ na 
przysz³oœæ, poniewa¿ wszystkie uwagi w niej zawarte dostarczaj¹ wa¿nych 
wskazówek dotycz¹cych bezpieczeñstwa podczas monta¿u, eksploatacji    
i konserwacji. 

Monta¿ kot³a musi zostaæ przeprowadzony zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 
normami kraju przeznaczenia, wed³ug wskazówek producenta i przez wy-
kwalifikowany personel. Niew³aœciwy monta¿ urz¹dzenia mo¿e byæ powo-
dem obra¿eñ u osób i zwierz¹t oraz szkód na rzeczach, za które producent 
nie jest odpowiedzialny. 

Kocio³ grzewczy mo¿e byæ wykorzystany wy³¹cznie do celu, dla którego 
zosta³ jednoznacznie przewidziany. Jakiekolwiek inne u¿ycie nale¿y uwa-
¿aæ za niew³aœciwe i w konsekwencji niebezpieczne.

W przypadku b³êdów podczas monta¿u, eksploatacji lub prac konser-
wacyjnych, spowodowanych nieprzestrzeganiem obowi¹zuj¹cego prawo-
dawstwa, przepisów lub instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji (lub 
innych, dostarczonych przez producenta), producent uchyla siê od jakiej-
kolwiek odpowiedzialnoœci kontraktowej lub pozakontraktowej za powsta³e 
szkody i gwarancja dotycz¹ca urz¹dzenia traci wa¿noœæ.

Wszystkie wa¿niejsze informacje zawarte w instrukcji obs³ugi wyró¿-
nione s¹ znakami maj¹cymi na celu zwrócenie uwagi u¿ytkownika na zagro-
¿enia, które mog¹ wyst¹piæ podczas pracy kot³a. Poni¿ej objaœnione s¹ sto-
sowane w tekœcie symbole:

Dobór jednostek grzewczych do ogrzewania obiektów wielobudynko-
wych, przeprowadza siê na podstawie bilansu cieplnego budynków, ze 
szczególnym uwzglêdnieniem strat wynikaj¹cych z przesy³u ciep³a do 
obiektów.

W tabeli nr 4 zawarto dane techniczne umo¿liwiaj¹ce przybli¿ony dobór 
kot³a. Moc kot³a nale¿y dobraæ z zapasem 10% w stosunku do faktycznego 
zapotrzebowania, wynikaj¹cego z bilansu cieplnego budynku.

Równie¿ na kotle znajduj¹ siê piktogramy informacyjne, ostrzegawcze i 
zakazu wskazuj¹ce na rodzaje zagro¿eñ.

Przed uruchomieniem 
urz¹dzenia przeczytaæ 
instrukcjê obs³ugi.

Uwaga! 
Gor¹ca powierzchnia!
Grozi poparzeniem!

Zabrania siê staæ na 
wprost kot³a podczas 
otwierania drzwiczek.
Grozi poparzeniem!

Wszelkie przy³¹czenia 
instalacji elektrycznej 
mog¹ byæ wykonywane 
jedynie przez elektryka 
posiadaj¹cego stosowne 
uprawnienia /SEP do 1kV/.

Wyci¹gn¹æ wtykê z 
gniazda przed 
rozpoczêciem czynnoœci 
obs³ugowych lub napraw.

Nie w³¹czaæ urz¹dzenia 
do sieci w przypadku 
uszkodzenia przy³¹cza         
i gniazda.

Zabrania siê 
zdejmowania pokryw 
regulatora elektronicznego
lub wentylatora oraz 
jakiejkolwiek ingerencji 
lub przeróbek po³¹czeñ 
elektrycznych

Niebezpieczeñstwo!
Bezpoœrednie zagro¿enie zdrowia i ¿ycia!

Niebezpieczeñstwo!
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym!

Uwaga!
Mo¿liwe zagro¿enie dla urz¹dzenia i œrodowiska naturalnego!

Wskazówka!
Po¿yteczne informacje i wskazówki.

Niebezpieczeñstwo!
Niebezpieczeñstwo oparzenia!
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2. PRZEZNACZENIE KOT£A.

Kot³y grzewcze DELTA PLUS / DELTA PLUS NZ przeznaczone s¹ do 
podgrzewania wody w uk³adzie centralnego ogrzewania do temperatury na 
wyjœciu z kot³a nie przekraczaj¹cej 85°C oraz ciœnieniu roboczym zale¿nym 
od systemu zabezpieczeñ kot³a i instalacji grzewczej.

Kot³y typu DELTA PLUS przeznaczone s¹ do instalacji w otwartym sy-
stemie grzewczym, gdzie nadciœnienie nad lustrem cieczy w uk³adzie mo¿e 
wynosiæ nie wiêcej ni¿ 1,5 bar. W tym przypadku kocio³ musi byæ zamonto-
wany i zabezpieczony w uk³adzie otwartym wed³ug normy PN-B-02413 
:1991.

Kot³y typu DELTA PLUS NZ przeznaczone s¹ do instalacji w zamkniê-
tym systemie grzewczym pod warunkiem zastosowania zestawu zabezpie-
czaj¹cego w postaci armatury bezpieczeñstwa oraz niezawodnego urz¹-
dzenia do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej kot³a w postaci wbudo-
wanej w kocio³ wê¿ownicy sch³adzaj¹cej pod³¹czonej do sieci wodoci¹go-
wej poprzez zawór termostatyczny. W tym przypadku instalacja kot³a i u¿y-
tych urz¹dzeñ musi spe³niaæ wymagania norm PN-EN-12828 oraz PN-EN 
303-5, a maksymalne ciœnienie robocze wynosi 2,5 bar.

Kot³y DELTA PLUS / DELTA PLUS NZ stosowane s¹ w instalacjach cen-
tralnego ogrzewania i ciep³ej wody, zarówno grawitacyjnych jak i pompo-
wych. Przeznaczone s¹ do ogrzewania obiektów mieszkalnych jednoro-
dzinnych oraz mniejszych obiektów u¿ytecznoœci publicznej. 

Rolê kontroli przebiegu procesu spalania w kot³ach DELTA PLUS / DEL-
TA PLUS NZ przejmuje regulator elektroniczny, dziêki czemu nie wymagaj¹ 
one sta³ej obs³ugi oraz bezpoœredniej obserwacji. Jednak¿e, zgodnie          
z obowi¹zuj¹cymi przepisami, wymagany jest nadzór nad kot³em, w szcze-
gólnoœci w sytuacji braku pr¹du - efektem zatrzymania pomp obiegowych 
mo¿e byæ brak odbioru ciep³a, co w konsekwencji mo¿e doprowadziæ do 
gwa³townego wzrostu temperatury w kotle. Z tego powodu nale¿y wykonaæ 
obejœcie grawitacyjne, najlepiej na zaworze ró¿nicowym, który w przypadku 
braku pr¹du automatycznie odprowadzi nadmiar ciep³ej wody z kot³a.

Kot³y grzewcze DELTA PLUS / DELTA PLUS NZ 

urz¹dzenie do odprowadzania nadmiaru ciep³a - wymiennik z wysoko-
wydajn¹ miedzian¹ wê¿ownic¹ wbudowan¹ w wymiennik kot³a. Wê¿ownica 
wykonana jest z ¿ebrowanej rury miedzianej. 

,

3. OPIS KOT£A.

wykonane s¹ w postaci 
prostopad³oœcianu zamkniêtego z zewn¹trz p³aszczem wodnym. Kana³y 
spalinowe utworzone s¹ przez pionowe przegrody wodne, usytuowane w 
poprzek kot³a, których liczba uzale¿niona jest od mocy cieplnej kot³a. Jedna 
z przegród wodnych ogranicza komorê paleniskow¹. Komora paleniskowa 
utworzona jest poprzez profilowany sta³y ruszt wodny umieszczony w p³asz-
czyŸnie lekko wznosz¹cej siê w kierunku tylnej œciany komory paleniskowej. 
Nad rusztem wodnym umieszczona jest pozioma przegroda wodna. Iloœæ 
rusztowin wodnych oraz przegród wodnych jest uzale¿niona od mocy 
cieplnej kot³a. 

W kot³ach DELTA PLUS NZ w górnym p³aszczu wodnym umiejscowio-
no 

W kot³ach o mocy powy¿ej 8kW pomiêdzy rusztowinami wodnymi usy-
tuowany jest stalowy ruszt ruchomy  s³u¿¹cy do zwiêkszenia dop³ywu po-
wietrza w doln¹ strefê paleniska w wyniku odpopielania. Mechaniczny ruszt 
ruchomy wprawiany jest w ruch za pomoc¹ mechanicznego uk³adu dŸwig-
niowego przy u¿yciu peda³u no¿nego znajduj¹cego siê na zewn¹trz kot³a. 

Pod wymiennikiem, na ca³ym jego przekroju, znajduje siê komora 
popielnika. 

Paliwo zasypywane okresowo na ruszt sta³y ulega spalaniu, a popió³ 
grawitacyjnie przemieszcza siê do komory popielnikowej. Powietrze roz-
dmuchowe niezbêdne do prawid³owego przebiegu procesu spalania jest t³o-
czone do komory popielnikowej, sk¹d kolektorami powietrznymi za pomo-
c¹ tulejek nadmuchowych przechodz¹cych przez p³aszcz wodny kot³a do-
prowadzane bezpoœrednio w strefê spalaj¹cego siê paliwa.

4. WYPOSA¯ENIE KOT£A.

Spaliny odprowadzane s¹ do komina przez czopuch usytuowany w tyl-
nej czêœci kot³a. Kocio³ posiada przed³u¿enie wylotu spalin z zamontowan¹ 
przepustnic¹ spalin umo¿liwiaj¹c¹ regulacjê ich przep³ywu, np. w przypad-
ku zbyt wysokiego ci¹gu kominowego, umo¿liwia jego przyd³awienie. 

Dla celów za³adowczych, czyszczenia i konserwacji okresowej kocio³ 
zosta³ wyposa¿ony w zamykane i uszczelnione drzwi zasypowe oraz pale-
niskowo-popielnikowe. W tylnej czêœci komory popielnikowej, po obu stro-
nach kot³a oraz w œcianie górnej kot³a umiejscowione s¹ otwory wyczystne. 

W celu zmniejszenia strat ciep³a zewnêtrzna powierzchnia kot³a jest 
izolowana od otoczenia za pomoc¹ poszycia zewnêtrznego z blach stalo-
wych, pod którymi umieszczono izolacjê termiczn¹ z bezazbestowej we³ny 
mineralnej.

Regulator elektroniczny dokonuje ci¹g³ych pomiarów temperatury wo-
dy w kotle i odpowiednio dostosowuje pracê wentylatora. Jednoczeœnie re-
gulator steruje prac¹ pompy c.o. oraz c.w.u. (jeœli instalacja grzewcza jest 
wyposa¿ona w pompy).

Regulator elektroniczny pozwala na pracê kot³a ze sta³¹, zadan¹ tem-
peratur¹ max. 85°C. Temperatura graniczna pracy kot³a wynosi 95°C. Po 
przekroczeniu tej temperatury regulator wy³¹cza w trybie awaryjnym na-
dmuch powietrza. Ponadto kocio³ wyposa¿ony jest w analogowy termometr 
bimetaliczny z kapilar¹ s³u¿¹cy do zastêpczego odczytu temperatury wody 
wylotowej z kot³a.  

Kot³y dostarczane s¹ w stanie zmontowanym na palecie w opakowa-
niu foliowym. W zakres dostawy mog¹ wchodziæ dodatkowe elementy i pod-
zespo³y, zgodnie z zamówieniem u¿ytkownika. Elementy stanowi¹ce stan-
dardowe oraz dodatkowe wyposa¿enie kot³a wyszczególnione s¹ w tabeli 1.

Wskazówka!
Kot³y DELTA PLUS / DELTA PLUS NZ s¹ dopuszczone do pracy 
jako Ÿród³a ciep³a w uk³adach grzewczych, w których tempera-
tura wody nie przekracza 90°C. 
Kot³y DELTA PLUS zamontowane w uk³adzie otwartym musz¹ 
byæ zabezpieczone wed³ug PN-B-02413:1991 - Ogrzewnictwo     
i ciep³ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewañ wodnych 
systemu otwartego. Wymagania
Kot³y DELTA PLUS NZ zamontowane w uk³adzie zamkniêtym 
musz¹ byæ zabezpieczone wed³ug PN-EN 12828:2006 - Instala-
cje grzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji 
centralnego ogrzewania. Przy monta¿u kot³a w uk³adzie zam-
kniêtym nale¿y zabezpieczyæ go zgodnie z norm¹ PN-EN - 
12828, dodatkowo musi byæ zamontowane urz¹dzenie do od-
prowadzania nadmiaru mocy zgodnie z norm¹ PN-EN 303-5 
Kot³y grzewcze. Czêœæ 5: Kot³y grzewcze na paliwa sta³e z rêcz-
nym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 
500 kW.

Wskazówka!
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 
2012, Dz. U. 0/2012, poz. 1468, kot³y DELTA PLUS instalowane w 
systemie otwartym, zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji 
obs³ugi, nie podlegaj¹ odbiorowi przez Urz¹d Dozoru Technicz-
nego. 
Natomiast kot³y DELTA PLUS NZ zainstalowane w instalacjach 
systemu zamkniêtego podlegaj¹ odbiorowi przez UDT.

Wskazówka!
Szczegó³owy opis budowy, pracy i eksploatacji regulatora 
elektronicznego oraz wentylatora znajduje siê w do³¹czonych 
do niniejszej dokumentacji instrukcjach obs³ugi. 
Nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ zaleceñ instrukcji obs³ugi 
regulatora i wentylatora.

Tabela1. Wyposa¿enie kot³a DELTA PLUS / DELTA PLUS NZ.

szt.

szt.

szt.

szt.

1

1

1

1

Regulator elektroniczny*

Instrukcja obs³ugi i karta gwarancyjna 
regulatora elektronicznego

Wentylator nadmuchowy*

Karta gwarancyjna wentylatora
nadmuchowego

Standardowe wyposa¿enie kot³a 
DELTA PLUS / DELTA PLUS NZ

Dodatkowe wyposa¿enie kot³a** 
DELTA PLUS / DELTA PLUS NZ

j.m.

j.m.

szt.

iloœæ

iloœæ

1Instrukcja obs³ugi kot³a

szt.

kpl.

kpl.

szt.

szt.

szt.

1

1

1

1

1

1

Termometr analogowy

Narzêdzia do obs³ugi kot³a

Ruszt ruchomy  /kot³y powy¿ej 8kW/*

Przed³u¿enie czopucha z przepustnic¹

Ruszt pionowy

Klapa uchylna reguluj¹ca dop³yw powietrza

szt.

szt.

szt.

2

1

4

Pokrywa wyczystki bocznej*

Pokrywa wyczystki górnej*

Stopki regulacyjne

szt.

szt.

kpl.

1

1

1

Armatura bezpieczeñstwa /DELTA PLUS NZ/

Zawór termostatyczny BVTS /DELTA PLUS NZ/

Wê¿ownica sch³adzaj¹ca /DELTA PLUS NZ/

Wskazówka!
Korzystanie z innych czêœci ni¿ zalecane przez P.W. DEFRO po-
woduje UTRATÊ GWARANCJI!!!

*instalacja we w³asnym zakresie wg  instrukcji monta¿u na stronach  39.-42.
**wyposa¿enie opcjonalne, dodatkowo p³atne.



5. PARAMETRY PALIWA.

Podstawowe paliwo dla kot³ów centralnego ogrzewania typu DELTA 
PLUS / DELTA PLUS NZ stanowi:
wêgiel kamienny do celów energetycznych sortymentu orzech klasy 
24/12 o nastêpuj¹cych parametrach:

r• wartoœæ opa³owa Q >24 MJ/kgi
r• zawartoœæ czêœci lotnych V  28%-40%

r• wilgotnoœæ W   <12%
• temperatura miêknienia popio³u t >1150°CA

r• zawartoœæ popio³u A <12% 
• liczba Rogi RI <10 /max. 20/ 
• niskie pêcznienie (wêgiel nie zlepia siê w czasie spalania)

wêgiel kamienny do celów energetycznych sortymentu mia³ klasy 
21/15 o nastêpuj¹cych parametrach:

r• wartoœæ opa³owa Q >21 MJ/kgi
r• zawartoœæ czêœci lotnych V  28%-40%

r• wilgotnoœæ W   <12%
• temperatura miêknienia popio³u t >1150°CA

r• zawartoœæ popio³u A <15% 
• liczba Rogi RI <10 /max. 20/ 
• niskie pêcznienie (wêgiel nie zlepia siê w czasie spalania)

Jako paliwo zastêpcze stosowana mo¿e byæ mieszanka wêgla kamien-
nego w stosunku masowym 70% wêgla sortymentu orzech klasy 24/12         
i 30% wêgla sortymentu mia³ klasy 21/15 wg norm jw. 

W kot³ach tych mo¿na równie¿ spalaæ z dobrym skutkiem drewno, bry-
kiet drzewny oraz zrêbki. 

W³aœciwy dobór typu i gatunku wêgla zapewnia:  
• bezawaryjn¹ pracê kot³a,
• oszczêdnoœæ paliwa w porównaniu z gorszymi gatunkami, 
• ograniczenie emisji szkodliwych zwi¹zków chemicznych.

Niedopuszczalne jest stosowanie materia³ów z tworzyw sztucznych do 
rozpalania i palenia na ruszcie paleniska!

Kategorycznie zabrania siê spalaæ na ruszcie wodnym:
mokrego drewna,
p³yt wiórowych lub materia³ów p³ytowych powlekanych i niepowleka-
nych,
papieru, kartona¿y i starych ubrañ,
tworzyw sztucznych i piankowych,
drewna zabezpieczonego œrodniek ochronnym do drewna,
wszystkich innych matria³ów sta³ych lub p³ynnych poza zalecanym pali-
wem,
cieczy palnych.

�

�

�

�

�

�

�
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Wskazówka!
Drewno powinno byæ przynajmniej rok sezonowane. Palenie 
mokrym drewnem, które charakteryzuje niska wartoœæ opa³o-
wa, obni¿a sprawnoœæ, powoduje szybsze osadzanie siê sadzy   
i niekorzystnie wp³ywa na ¿ywotnoœæ kot³a.

Wskazówka!
Kocio³ typu DELTA PLUS / DELTA PLUS NZ nie jest piecem do 
spalania odpadków i nie mog¹ byæ w nim spalane zabronione 
paliwa.

Wskazówka!
P.W. DEFRO nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia lub 
nieprawid³owe spalanie powsta³e wskutek u¿ytkowania niew³a-
œciwego paliwa. 

Uwaga!
Sta³e stosowanie niektórych mokrych paliw zastêpczych przy 
jednoczesnym utrzymywaniu niskiej temperatury spalin (poni-
¿ej 160°C) prowadzi do przyspieszonego zu¿ycia kot³a, korozji 
kana³ów konwekcyjnych, blach paleniskowych, czopucha oraz 
zasmolenia tych powierzchni. Spowodowane to jest wykrapla-
niem siê produktów spalania: wody, tlenków azotu oraz tlenków 
siarki tworz¹cych bardzo agresywne œrodowisko sprzyjaj¹ce  
przyspieszonej korozji.

6. DANE TECHNICZNE

Rysunek 1. Podstawowe wymiary kot³ów DELTA PLUS / DELTA PLUS NZ.
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typ/wymiar

254

254

254

254

A

254

254

254

254

254

254

723

573

673

573

B

723

778

798

944

1090

723 778

714

778

765

768

768

1184

1034

1134

1034

E

1184

1184

1184

1236

1236

1239

778

733

778

639

H

648

648

648

648

G

698

748

798

852

852

852

105

105

105

105

I

105

105

105

105

105

105

436

436

436

436

F

486

536

586

636

636

636

1094

1082

1094

990

J

1094

1094

1094

1114

1262

1410
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Ø159

Ø159

Ø159

C
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Ø178
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1040

1143
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1038

928

D
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G 1½”

G 1½”

G 1½”

G 1½”
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G 1½”

G 1½”
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G 1½”
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G 1½”
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G 3 ”

G 3 ”

G 3 ”

G 3 ”

G 3 ”

G 3 ”

G 3 ”

G 3 ”

G ½”

G ½”

G ½”

G ½”

G ½”

G ½”

rys. 3
poz. 5

rys. 3
poz. 6

rys. 3
poz. 16

rys. 3
poz. 15

Tabela 2. Podstawowe wymiary kot³ów DELTA PLUS / DELTA PLUS NZ.

A
B

C

F42

G

HI

J

E
D

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych oraz dokumentacji kot³a zwi¹zanych z jego sta³¹ modernizacj¹ i udoskonalaniem.
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W tabeli poni¿ej podano wymiary otworu zasypowego oraz zastêpczej 
komory spalania.

Tabela 3. Wymiary komory zasypowej oraz otworu zasypowego kot³a DELTA PLUS / 
DELTA PLUS NZ.

Rysunek 2. Wymiary komory zasypowej oraz otworu zasypowego kot³a 
DELTA PLUS / DELTA PLUS NZ.

19

12

16

8

330

240

280

240

380

380

380

330

330

330

22

25

28

35

42

49

D
szer. x wys.

A
szerokosctyp/wymiar B

glebokosc
C

wysokosc

408 408 238x

258

258

258

258

404

365

404

270

404

404

404

424

464

504

258 238x

258 208x

258x238

258x208

358 358 238x

308 308x238

458

458

458

458x238

458x238

458x238

D

BA

C

5

9

12

10

24

13

23

11
16

1

7

18 22 20 21

2

14

3

4

26

17 8

6 15

25

1-korpus stalowy z izolacj¹ termiczn¹; 2-drzwiczki zasypowe; 3-drzwiczki paleniskowo-popielnikowe; 4-klapy uchylnej; 5-króciec zasilaj¹cy; 6-króciec powrotny; 7-czopuch;   
8-wyczystka boczna; 9-wyczystka górna; 10-wentylator nadmuchowy; 11-regulator elektroniczny; 12-termometr analogowy; 13-bezpiecznik /w celu wymiany bezpiecznika ko-
nieczny demonta¿ pokrywy regulatora elektronicznego/; 14-zabezpieczenie STB uk³adu zamkniêtego; 15-króciec spustowy; 16-króciec monta¿owy miarkownika ci¹gu 
(miarkownik ci¹gu* nie stanowi wyposa¿enia kot³a); 17-dŸwignia rusztu ruchomego; 18-wy³¹cznik g³ówny; 19-przy³¹cze wentylatora /zaœlepione/; 20-wê¿ownica sch³adzaj¹-
ca**; 21-zawór termostatyczny BVTS otwieraj¹cy dop³yw wody do wê¿ownicy**; 22-króciec monta¿owy czujnika termicznego zabezpieczenia odp³ywu**; 23-listwa 
przy³¹czeniowa przewodów sterownika; 24-listwa przy³¹czeniowa czujnika PID; 25-tuleja monta¿owa czujnika temperatury spalin; 26-stopki regulacyjne*. 

*  nie stanowi wyposa¿enia kot³a
** wyposa¿enie standardowe kot³a DELTA PLUS NZ przeznaczonego do monta¿u w uk³adzie zamkniêtym. 

Rysunek 3. Podstawowe elementy kot³ów DELTA PLUS / DELTA PLUS NZ.

198
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Tabela 4. Dane techniczne kotlów DELTA PLUS / DELTA PLUS NZ.

Zasilanie

Maksymalny pobór mocy

V/Hz

W
~230V/50Hz

Zakres mocy

Klasa kotla wg PN-EN 303-5

Emisja CO w produktach spalania wg PN-EN 12809

Moc nominalna

Moc minimalna

Powierzchnia grzewcza

Cieplo przekazywane do otoczenia

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen*

Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia

Paliwo podstawowe

Jednorazowy zasyp paliwa**

Zuzycie paliwa***

Wymagany ciag spalin

Strumien masy spalin dla mocy nominalnej

Minimalna wysokosc komina

Wymiary komina

Opory przeplywu wody przez kociol
dla mocy znamionowej

Pojemnosc wodna kotla

Masa kotla 

Temperatura wody na zasilaniu min./max.

Temp  wody na powrocie min.eratura

Zakres regulacji temperatury

Temperatura spalin dla mocy nominalnej

Optymalna sprawnosc cieplna

Max. dopuszczalne cisnienie robocze

 kW

 kW

 kW

2m

kW
2m

kg

kg/h

Pa

g/s

m

cm x cm

mbar?T=10K

 Ø mm

 mbar ?T=20K

l
kg

°C

°C

°C

°C

°C

%

bar

< 1%

1,81,41,2

0,390,290,19

do 160do 120do 80

wegiel kamienny typ 31-2 sortymentu orzech 24/12
~23~18~13

2,41,81,2 2,8 3,3 3,7 4,2 5,2 7,36,3

~28 ~33 ~38 ~44 ~59 ~70~65

242118

13,810,46,9

655

14x1414x1414x14

6,04,53,0
705549

295262235 308 331 360 390 437 563497

65/85

55

45-85

228-238

~83

uk³ad otwarty: 1,5 / uk³ad zamkniêty: 2,5

160160160

1,51,30,9

J.m.Wyszczególnienie / typ kotla

2,0

0,44

do 190

26

16,4

6,5

14x14

7,4

15x15

8,5

16x16

9,7

16x16

10,8

160

2,0

165

2,4

175

2,9

185

3,3

74

 sprawnosc - klasa 3 /najwyzsza/, emisja spalin - klasa 2

2,2

0,49

2,4
0,54

2,7

0,59

3,2 4,94,2

0,71 0,950,83

do 220 do 250 do 280 do 350 do 490do 420

27

19,0

28

21,5

29

24,1

31 3432

30,2 42,236,2

7 7 7,5 8 8,58

18x18 21x2120x20

13,4 18,616,0

200 235220

4,4 6,55,5

82 90 98 114 158136

4,8-163,6-122,4-8

 16 12 8

 4,8 3,6 2,4

16128

 5,7-19

 19

 5,7

 6,6-22

 22

6,6

7,5-25

25

7,5

 8,4-28

 28

 8,4

 10,5-35  14,7-49 12,6-42

 35  49 42

 10,5  14,7 12,6

19 22 25 28 35 4942

Szerokosc

Glebokosc 

Wysokosc

Wymiary otworu zaladowczego

Srednica krócca zasilania i powrotu

Srednica krócca spustowego

Srednica czopucha

mm

mm

mm

mm

mm

648648648

10941082990

113410341034

258x238258x208258x208 258x238 308x238 358x238 408x238 458x238 458x238458x238

1½”1½”1½” 1½” 1½” 1½” 1½” 1½” 1½”1½”

½”½”½” ½” ½”

50

½” ½” ½” ½”½”

159159159

444444

159

44

159

44

159

44

178

44

178

44

178

165

178

165

648

1094

1184

698

1094

1184

748

1094

1184

798

1094

1184

852 852852

1114 14101262

1236 12391236

*Maksymalna powierzchnia ogrzewana zosta³a oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciep³o q = 100 W/m2.
** 3Dla gêstoœci nasypowej paliwa 0,8kg/dm
***Zu¿ycie paliwa dla wêgla kamiennego sortymentu orzech o wartoœci opa³owej 28 997±300kJ/kg.
****W przypadku wy¿szego ciœnienia zastosowaæ reduktor ciœnienia.

Ciœnienie robocze wê¿ownicy min./max.**** bar 2/6

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych oraz dokumentacji kot³a zwi¹zanych z jego sta³¹ modernizacj¹ i udoskonalaniem.

7. OSPRZÊT ZABEZPIECZAJ¥CY DO KOT£A.

Kot³y DELTA PLUS / DELTA PLUS NZ posiadaj¹ zabezpieczenia, które 
zmniejszaj¹ ryzyko stanu zagro¿enia, ale nie zwalniaj¹ z obowi¹zku nadzo-
ru nad kot³em. 

Do podstawowych zabezpieczeñ kot³a nale¿¹:
•zabezpieczenie termiczne kot³a - w przypadku przekroczenia temperatu-
ry alarmowej 85°C czujnik bimetaliczny usytuowany przy czujniku tempera-
tury kot³a od³¹cza wentylator i podajnik. Zabezpieczenie zapobiega zagoto-
waniu wody w instalacji, w przypadku przegrzania kot³a b¹dŸ uszkodzenia 
regulatora elektronicznego. 

Po zadzia³aniu tego zabezpieczenia, gdy temperatura opadnie do bez-
piecznej wartoœci, czujnik odblokuje siê samoczynnie i alarm wy³¹czy siê. 

W przypadku uszkodzenia lub przegrzania tego czujnika, palnik, 
wentylator oraz podajnik paliwa zostan¹ od³¹czone.

Dodatkowo kot³y typu DELTA PLUS NZ wyposa¿one s¹ w czujnik tem-
peratury STB. W przypadku przekroczenia temperatury alarmowej 95°C na 
kotle, zastosowany ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa STB w uk³a-
dzie elektrycznym regulatora elektronicznego od³¹czy zasilanie wentylato-
ra. Zabezpieczenie zapobiega zagotowaniu wody w instalacji w przypadku 
przegrzania kot³a b¹dŸ jego uszkodzenia. W celu ponownego w³¹czenia 
urz¹dzenia, nale¿y zresetowaæ regulator elektroniczny.

•zabezpieczenie temperaturowe - regulator posiada dodatkowe zabez-
pieczenie na wypadek uszkodzenia czujnika bimetalicznego. Po przekro-
czeniu temperatury 85°C za³¹czany jest alarm, sygnalizuj¹c na wyœwietla-

czu: ALARM TEMP ZA DU¯A. W przypadku przekroczenia temperatury 
alarmowej roz³¹czany jest wentylator i jednoczeœnie zaczynaj¹ pracowaæ 
obie pompy w celu rozprowadzenia gor¹cej wody po instalacji domu.

•armatura zabezpieczaj¹ca (grupa bezpieczeñstwa) /tylko DELTA PLUS 
NZ/ - sk³ada siê z zaworu bezpieczeñstwa, manometru i odpowietrznika. 
G³ównym zadaniem zaworu bezpieczeñstwa jest ochrona instalacji grzew-
czej i Ÿróde³ ciep³a przed przekroczeniem dopuszczalnego ciœnienia robo-
czego (fabrycznie nastawiony na 2,5 bara, oznaczony czerwonym kaptur-
kiem). Zawór bezpieczeñstwa musi byæ zamontowany na Ÿródle ciep³a lub 
blisko Ÿród³a na przewodzie zasilaj¹cym instalacjê w ³atwo dostêpnym miej-
scu i powinien zapobiegaæ przekroczeniu maksymalnego ciœnienia pracy 
nie wiêcej ni¿ 10%. W przypadku przekroczenia ustawionego ciœnienia, wo-
da wyp³ywa przez przewód odprowadzaj¹cy co powoduje zmniejszenie ciœ-
nienia w instalacji. 
Wyp³ywaj¹ca z zaworu woda i para musi byc odprowadzana w bezpieczny 
sposób.

•wê¿ownica sch³adzaj¹ca z zaworem BVTS /tylko DELTA PLUS NZ/ - za-
stosowane urz¹dzenie sch³adzaj¹ce zapobiega przekroczeniu maksymal-
nej temperatury wody 110°C w obiegu kot³owym. Wê¿ownica pod³¹czona 
jest do zaworu termostatycznego, który dzia³a bez zasilania w energiê elek-
tryczn¹. W celu zapewnienia niezawodnego dzia³ania zawór wyposa¿ony 
jest w podwójny czujnik. Dzia³anie ca³ego uk³adu sch³adzaj¹cego polega na 
tym, ¿e jesli temperatura wody na kotle wzroœnie do 95oC to zawór termo-

 



8.3. USTAWIENIE KOT£A W POMIESZCZENIU KOT£OWNI.

Kot³y typu DELTA PLUS / DELTA PLUS NZ nie wymagaj¹ specjalnych 
fundamentów, nale¿y jednak pamiêtaæ o dok³adnym wypoziomowaniu kot-
³a. Poziomowanie kot³a u³atwiaj¹ regulowane stopki /wyposa¿enie dodatko-
wo p³atne/. Monta¿ stopek pokazano na  rysunku 28.  na stronie  42.

 Zaleca siê ustawienie kot³a na betonowym podeœcie o wysokoœci       
20 mm. W przypadku umieszczenia kot³a w piwnicy zaleca siê postawiæ go 
na podmurówce o wysokoœci minimum 50 mm. Dopuszczone jest bezpo-
œrednie ustawienie kot³a na niepalnej posadzce, w przypadku gdy nie ma 
zagro¿enia nap³ywu wód gruntowych. 

Przy ustawianiu kot³a nale¿y braæ pod uwagê wytrzyma³oœæ pod³o¿a, 
jak równie¿ warunki ochrony ppo¿.:
• podczas instalacji i eksploatacji kot³a nale¿y utrzymywaæ bezpieczn¹ odle-

g³oœæ 200 mm od materia³ów ³atwopalnych,
• dla materia³ów ³atwopalnych o stopniu ³atwopalnoœci C , które szybko i ³at-3

wo siê pal¹ nawet po usuniêciu Ÿród³a zapalenia, odleg³oœæ ta wzrasta 
dwukrotnie, tzn. do 400 mm,

• je¿eli stopieñ palnoœci nie jest znany, bezpieczn¹ odleg³oœæ równie¿ nale¿y 
podwoiæ.

Tabela 5. Stopnie palnoœci mas i materia³ów budowlanych.

Absolutnie niedopuszczalne jest nara¿anie kot³ów na przebywanie      
w mokrych lub wilgotnych pomieszczeniach, co przyspiesza zjawisko koro-
zji, doprowadzaj¹c w bardzo krótkim czasie do zupe³nego zniszczenia kot³a. 

Odleg³oœæ przodu kot³a od przeciwleg³ej œciany nie powinna byæ mniej-
sza ni¿ 2 m, a boków kot³a od œcian nie mniejsza ni¿ 0,5 m. Przyk³adowe 
ustawienie kot³a pokazano na rys. 4.

Rysunek 4. Ustawienie kot³a w pomieszczeniu kot³owni.
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statyczny otworzy siê, a tym samym nast¹pi przep³yw zimnej wody przez 
wymiennik wê¿ownicy, aby w ten sposób szybko i skutecznie obni¿yæ tem-
peraturê wody w kotle. Nastawa zaworu jest sta³a i nie mo¿e byæ zmieniona 
przez u¿ytkownika. Zawór posiada przycisk testowy, który umo¿liwia rêczne 
otwarcie przep³ywu na zaworze.

8. TRANSPORT ORAZ MONTA¯ KOT£A.

8.1. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE.

Kot³y dostarczane s¹ w stanie zmontowanym na palecie w opakowaniu 
foliowym. Zaleca siê aby w takim stanie opakowania kocio³ przetransporto-
waæ jak najbli¿ej miejsca docelowego monta¿u, co zminimalizuje mo¿liwoœæ 
uszkodzenia obudowy kot³a.

Wszystkie pozosta³oœci opakowania nale¿y usun¹æ tak, aby nie powo-
dowa³y zagro¿enia dla ludzi i zwierz¹t.

Osprzêt, wyposa¿enie, instrukcje i karty gwarancyjne s¹ umieszczone 
w komorze paleniskowej, zapakowane i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem.

Równie¿ uk³ad nadmuchu oraz sterowania jest od³¹czony na czas 
transportu. Monta¿u elementów elektrycznych dokonuje uprawniony 
elektryk. Pozosta³e podzespo³y montuje u¿ytkownik wg za³¹czonych in-
strukcji.

 Do podnoszenia i opuszczania kot³a nale¿y u¿ywaæ odpowiednich pod-
noœników. Przed przewo¿eniem kot³a powinno siê zabezpieczyæ go przed 
przesuniêciami i przechy³ami na platformie pojazdu za pomoc¹ pasów, kli-
nów lub kloców drewnianych. 

Kot³y nale¿y przechowywaæ w pomieszczeniach nieogrzewanych, ko-
niecznie zadaszonych i wentylowanych.   

Przed instalacj¹ nale¿y sprawdziæ kompletnoœæ dostawy i jej stan tech-
niczny. Instrukcjê monta¿u za³¹czonych elementów umieszczono na stro-
nach 39.-42.

8.2. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE KOT£OWNI.

Warunki, jakie powinna spe³niaæ kot³ownia, w której bêdzie zainstalo-
wany kocio³ na paliwa zale¿¹ od wymagañ obecnie obowi¹zuj¹cych, szcze-
gó³owych przepisów kraju przeznaczenia. 

W Polsce warunki te reguluje Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury   
z dnia 12 marca 2009 roku dotycz¹ce warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie. Znowelizowane rozporz¹dzenie 
obowi¹zuje od dnia 8 lipca 2009 r./Dz. U. Nr 56/2009 poz. 461/ i przywo³uje 
zapisy normy PN-B/02411:1987 Ogrzewnictwo. Kot³ownie wbudowane 
na paliwo sta³e. Wymagania.

Zgodnie z tymi przepisami pomieszczenie, w którym zamontowano 
kocio³ nie mo¿e byæ przeznaczone na pobyt czasowy, ani sta³y dla ludzi. 
Musi to byæ oddzielne pomieszczenie techniczne o wysokoœci nie mniejszej 
ni¿ 2,2m w nowych budynkach. W przypadku budynków istniej¹cych do-
puszczalna wysokoœæ to minimum 1,9m.

Kot³ownia powinna byæ zlokalizowana mo¿liwie centralnie w stosunku 
do ogrzewanych pomieszczeñ, a kocio³ jak najbli¿ej komina. Drzwi wejœcio-
we do kot³owni powinny otwieraæ siê na zewn¹trz pomieszczenia i musz¹ 
byæ wykonane z materia³ów niepalnych.

Paliwo powinno byæ sk³adowane w wydzielonym pomieszczeniu tech-
nicznym w pobli¿u kot³a lub w pomieszczeniu, gdzie znajduje siê kocio³, jed-
nak nie bli¿ej ni¿ 400 mm od kotła. Pod³oga w pomieszczeniu, w którym 
znajduje siê kocio³ powinna byæ wykonana z materia³ów niepalnych. W przy-
padku pod³ogi z materia³ów palnych, powinna byæ ona obita blach¹ stalow¹ 
gruboœci co najmniej 0,7 mm, na odleg³oœæ minimum 0,5 m od krawêdzi 
kot³a. 

Wentylacja nawiewna kot³owni na paliwa sta³e o zainstalowanej mocy 
cieplnej do 25 kW powinna byæ zrealizowana jako otwór niezamykalny o po-

2wierzchni co najmniej 200cm . W przypadku wentylacji wywiewnej - po-
mieszczenie kot³a do 25 kW powinno mieæ kana³ wywiewny o przekroju nie 
mniejszym ni¿ 14×14 cm.

Kot³ownia o mocy powy¿ej 25 kW do 2000 kW  powinna mieæ kana³ 
nawiewny o przekroju nie mniejszym ni¿ 50% powierzchni przekroju ko-
mina, nie mniej jednak ni¿ 20×20 cm. Otwór wylotowy z kana³u nawiewnego 
powinien znajdowaæ siê nie wy¿ej ni¿ 1,0 m od poziomu pod³ogi kot³owni.

Kot³ownia powinna posiadaæ tak¿e kana³ wywiewny o przekroju nie 
mniejszym ni¿ 25% powierzchni przekroju komina z otworem wlotowym pod 
sufitem kot³owni, wyprowadzonym ponad dach i umieszczonym, je¿eli to 
jest mo¿liwe, obok komina. Przekrój poprzeczny tego kana³u nie powinien 
byæ mniejszy ni¿ 14×14 cm.

Otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej  powinny byæ zabezpieczone 
siatk¹ stalow¹.

Wskazówka!
Kot³y nale¿y transportowaæ w pozycji pionowej!

Uwaga!
Zabrania siê stosowania w pomieszczeniu kot³owni mechanicz-
nej wentylacji wyci¹gowej.

Wskazówka!
Kot³ownia powinna mieæ zapewnione oœwietlenie dzienne oraz 
sztuczne.

Niebezpieczeñstwo!
Nale¿y zapewniæ dop³yw wystarczaj¹cej iloœci œwie¿ego powie-
trza do kot³owni. 
Brak wystarczajàcego dopùywu úwieýego powietrza zagraýa 
tzw. niepeùnym spalaniem i powstawaniem tlenku wægla.
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8.4. PO£¥CZENIE KOT£A Z INSTALACJ¥ GRZEWCZ¥.

Wykonana instalacja centralnego ogrzewania musi spe³niaæ wyma-
gania norm i przepisów prawnych obecnie obowi¹zuj¹cych, szczegó³owych 
przepisów kraju przeznaczenia, dotycz¹cych zabezpieczenia urz¹dzeñ 
ogrzewañ wodnych systemu otwartego lub systemu zamkniêtego.

8.4.1. WYTYCZNE MONTA¯U I ZABEZPIECZENIA KOT£ÓW GRZEW-
CZYCH W INSTALACJI SYSTEMU OTWARTEGO.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego po-
winno sk³adaæ siê z urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych podstawowych i uzupe³-
niaj¹cych oraz z osprzêtu. 

Podstawowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce nale¿y stosowaæ we wszyst-
kich instalacjach systemu otwartego. 

Do podstawowych urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych nale¿¹:
•naczynie wzbiorcze,
•rury zabezpieczaj¹ce - rura bezpieczeñstwa RB i rura wzbiorcza RW ,
•rura przelewowa RP,
•rura odpowietrzaj¹ca RO.

Uzupe³niaj¹ce urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce nale¿y stosowaæ w zale¿-
noœci od rodzaju Ÿród³a ciep³a, jego mocy oraz usytuowania podstawowych 
urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych.

Wartoœci wewnêtrznych œrednic rur zabezpieczaj¹cych kot³y przyjête 
wg PN-91/B-02413 podano w tabeli poni¿ej.

Tabela 6. Œrednice nominalne i wewnêtrzne rur: bezpieczeñstwa i wzbiorczej.

Wskazówka!
Wykonana instalacja centralnego ogrzewania musi spe³niaæ 
wymagania Polskich Norm PN-91/B-02413 i BN-71/886427 doty-
cz¹cych zabezpieczenia urz¹dzeñ ogrzewañ wodnych systemu 
otwartego oraz naczyñ wzbiorczych. 
W przypadku monta¿u kot³a w innym kraju ni¿ Polska nale¿y za-
stosowaæ odpowiednie przepisy i normy kraju przeznaczenia.

Wskazówka!
Najwa¿niejsze wymagania dotycz¹ce urz¹dzeñ zabezpieczaj¹-
cych

1)naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnoœci min. 4-7% 
ca³ej objêtoœci instalacji grzewczej;

2)rura bezpieczeñstwa - RB o œrednicy uzale¿nionej od mocy ciepl-
nej kot³a ;

3)naczynie musi byæ po³¹czone z rurami: wzbiorcz¹ - RW, sygnaliza-
cyjn¹ - RS, przelewow¹ - RP i odpowietrzaj¹c¹ - RO;

4)rura wzbiorcza, sygnalizacyjna, przelewowa i odpowietrzaj¹ca      
a tak¿e cyrkulacyjna pozwalaj¹ca na utrzymanie odpowiedniej tem-
peratury w naczyniu.

5)naczynie wzbiorcze powinno byæ umieszczone nad Ÿród³em ciep³a 
przy pionowym prowadzeniu rur bezpieczeñstwa, na takiej wysokoœ-
ci, aby podczas pracy instalacji w ¿adnym punkcie jej obiegów wod-
nych nie nast¹pi³a przerwa w przep³ywie wody oraz tak, aby istnia³a 
mo¿liwoœæ odpowietrzenia instalacji. Maksymalna wysokoœæ zamon-
towania naczynia wzbiorczego nie powinna przekraczaæ 15 m.

80 32 35,9

40 25 27,2 25

25

27,2

27,2
Dla rury wzbiorczej - moc cieplna Ÿród³a

Moc cieplna kot³a
lub wymiennika [kW]

Rura bezpieczeñstwa 
[mm]

Œrednica
nominalna

Œrednica
nominalna

Œrednica
wewnêtrzna

Œrednica
wewnêtrzna

Rura wzbiorcza
[mm]

Do

_

40

Powy¿ej

Wskazówka!
Na rurach bezpieczeñstwa niedopuszczalne jest stosowanie za-
worów i zasuw, rura ta powinna byæ na ca³ej d³ugoœci wolna od 
przewê¿eñ i ostrych za³amañ. W przypadku niemo¿noœci popro-
wadzenia rur bezpieczeñstwa w jak najkrótszy i najprostszy 
sposób do naczynia, sposób ich prowadzenia jak równie¿ œred-
nica powinny byæ zgodne z norm¹ PN-91/B-02413.

Wskazówka!
W przypadku zastosowania w kot³owni dwóch lub wiêcej kot³ów 
grzewczych, ka¿dy z nich musi posiadaæ zabezpieczenie zgod-
ne z norm¹ PN-91/B-02413, przy jednoczesnym bezwzglêdnym 
przestrzeganiu zasady ciep³ochronnoœci uk³adu bezpieczeñ-
stwa.

Wskazówka!
Naczynie wzbiorcze, rury bezpieczeñstwa, rura wzbiorcza, sy-
gnalizacyjna i przelewowa musz¹ byæ umieszczone w przestrze-
ni, w której temperatura jest wy¿sza ni¿ 0°C.

Wskazówka!
Stwierdzenie braku izolacji cieplnej oraz usytuowanie naczynia 
wzbiorczego niezgodnie z PN-91/B-02413 przy reklamacjach 
gwarancyjnych na przecieki w okresie spadku temperatury poni-
¿ej 0°C mo¿e byæ podstaw¹ do nie uznania reklamacji i odmowy 
wykonania naprawy lub wymiany kot³a c.o.

Przyk³adowe schematy zabezpieczeñ instalacji ogrzewania wodnego 
wyposa¿onej w jeden kocio³ lub wymiennik ciep³a pokazano na rysunkach 
poni¿ej.

Rysunek 5. Schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego, wyposa¿onej w 
jeden kocio³ lub wymiennik ciep³a, rozdzia³ górny, pompa zamontowana na powrocie.
Schemat zabezpieczenia ma równie¿ zastosowanie do nastêpuj¹cych instalacji 
ogrzewania wodnego:
- rozdzia³ górny, pompa na zasileniu,
- rozdzia³ górny, pompa na powrocie,
- rozdzia³ dolny, pompa na zasileniu,
- rozdzia³ górny i dolny z obiegiem grawitacyjnym.

Rysunek 6. Przyk³adowy schemat zabezpieczeñ kot³a DELTA PLUS w uk³adzie 
otwartym: 1-kocio³; 2-ot-warte naczynie wzbiorcze.

RW

RW
RB

RB

Odpowietrzenie instalacji
wg PN-91/B-02420

RO

RP

RS

PN-91/B-02413-4

2

1
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8.4.2. WYTYCZNE MONTA¯U I ZABEZPIECZENIA KOT£ÓW GRZEW-
CZYCH W INSTALACJI SYSTEMU ZAMKNIÊTEGO.

Rysunek 7. Przyk³adowy schemat zabezpieczeñ instalacji ogrzewania wodnego w 
uk³adzie zamkniêtym wg normy PN-EN 12828. 1 - Ÿród³o ciep³a; 2 - pompa obiegowa; 
3 - obwód grzewczy; 4 - zawór bezpieczeñstwa; 5 - naczynie wzbiorcze i zalecane 
miejsce jego instalacji.

1

3

52

4

Wskazówka!
Wykonana instalacja centralnego ogrzewania musi spe³niaæ wy-
magania Polskich Norm dotycz¹ych zabezpieczenia urz¹dzeñ 
ogrzewañ wodnych systemu zamkniêtego oraz ciœnieniowych 
naczyñ wzbiorczych: PN-EN 12828:2006 - Instalacje grzewcze    
w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego 
ogrzewania. oraz PN-EN 303-5:2012 - Kot³y grzewcze na paliwa 
sta³e z rêcznym i automatycznym za³adunkiem paliwa o mocy 
nominalnej do 500 kW.

Wskazówka!
Montuj¹c kot³y na paliwa sta³e w instalacji grzewczej zamkniêtej 
obowi¹zkiem jest zastosowaæ elementy zabezpieczaj¹ce insta-
lacjê przed przegrzaniem /nadmiernym wzrostem ciœnienia/ 
oraz regulator temperatury do sterowania procesem spalania. 
W kot³ach DELTA PLUS NZ rolê regulatora pe³ni regulator elek-
troniczny w konsoli S3P

Wskazówka!
Poni¿ej zaprezentowano przyk³adowe fotografie elementów 
stanowi¹cych zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego 
zgodnie norm¹ PN-EN 12828 .

armatura bezpieczeñstwa, w sk³ad której wchodzi 
zawór bezpieczeñstwa, manometr i odpowietrznik.

zawór BVTS

wê¿ownica sch³adzaj¹ca

 
Rysunek 8. Przyk³adowy schemat zabezpieczeñ kot³a DELTA PLUS NZ w uk³adzie 
zamkniêtym: 1-wê¿ownica; 2-zawór BVTS wkrêcony w wê¿ownicê; 3-filtr wody u¿yt-
kowej; 4-zawór zwrotny; 5-armatura bezpieczeñstwa; 6-czujnik zaworu BVTS; 7- na-
czynie wzbiorcze przeponowe.

Podstawowe elementy zabezpieczaj¹ce kocio³ przed nadmiernym 
wzrostem temperatury i ciœnienia:
1.Regulator temperatury czyli regulator elektroniczny - Konsola S3P
2.Ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa STB z rêcznym powrotem 
do pozycji wyjœciowej (nastawa  fabryczna  95°C).
3.Niezawodne urz¹dzenie do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej 
potocznie nazwane urz¹dzeniem sch³adzaj¹cym - dla kot³ów DELTA PLUS 
NZ jest to wbudowana wê¿ownica sch³adzaj¹ca .
4.Ciœnieniowe naczynie wzbiorcze. /nie stanowi wyposa¿enia kot³a/
5.Zawór bezpieczeñstwa i manometr lub armatura bezpieczeñstwa     
w sk³ad której wchodzi zawór bezpieczeñstwa, manometr i odpowietrznik.

Z za³o¿enia za prawid³ow¹ pracê kot³a odpowiada regulator elektro-
niczny (sterownik). Jego zadaniem jest kontrola temperatury wody grzew-
czej. W przypadku uszkodzenia regulatora elektronicznego /sterownika/ lub 
ograniczenia odbioru energii przez uk³ad grzewczy wymienione wy¿ej urz¹-
dzenia zabezpieczaj¹ce maj¹ za zadanie zapewniæ bezpieczn¹ eksploata-
cjê instalacji grzewczej.

Ad.3. Niezawodne urz¹dzenie do odprowadzania nadmiaru mocy 
cieplnej.

W kot³ach DELTA PLUS NZ jako urz¹dzenie do odprowadzania nad-
miaru ciep³a zastosowano wymiennik z wysokowydajn¹ miedzian¹ wê¿ow-
nic¹ wbudowan¹ w wymiennik kot³a. Wê¿ownica wykonana jest z ¿ebrowa-
nej rury miedzianej. 

Zabezpieczenie kot³a i instalacji w systemie zamkniêtym mo¿na sto-
sowaæ jedynie w przypadku pod³¹czenia wê¿ownicy sch³adzaj¹cej do sieci 
wodoci¹gowej. �ród³em zasilania nie mo¿e byæ zestaw hydroforowy, gdy¿ w 
przypadku braku pr¹du wê¿ownica mo¿e zostaæ pozbawiona dop³ywu wody 
niezbêdnej do sch³odzenia kot³a.

Zastosowane urz¹dzenie sch³adzaj¹ce zapobiega przekroczeniu ma-
ksymalnej temperatury wody 110°C w obiegu kot³owym. Wê¿ownica pod³¹-
czona jest do zaworu termostatycznego, który dzia³a bez zasilania w ener-
giê elektryczn¹. W celu zapewnienia niezawodnego dzia³ania zawór wypo-
sa¿ony jest w podwójny czujnik. Dzia³anie ca³ego uk³adu sch³adzaj¹cego

 

sieæ wodoci¹gowa
ciœnienie min./max. 

2 bar / 6 bar

odp³yw

3 4

5

7

p

p

16

2

Wskazówka!
Wed³ug polskiego prawa budowlanego /Rozporz¹dzenie Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuo-
wanie/ wszystkie kot³y na paliwa sta³e montowane w instalacji 
systemu zamkniêtego bez wzglêdu na systemy spalania musz¹ 
byæ wyposa¿one we wszystkie powy¿sze urz¹dzenia zabezpie-
czaj¹ce, a przede wszystkim w niezawodne urz¹dzenie do od-
prowadzania nadmiaru mocy cieplnej. 
W przypadku monta¿u kot³a w innym kraju ni¿ Polska nale¿y za-
poznaæ siê z odpowiednimi przepisami kraju docelowego.

Niebezpieczeñstwo!
Wê¿ownica sch³adzaj¹ca mo¿e byæ pod³¹czona wy³¹cznie do 
Ÿród³a wody, które zapewni jej dop³yw, w przypadku braku pr¹-
du /np. sieæ wodoci¹gowa/ .
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polega na tym, ¿e jesli temperatura wody na kotle wzroœnie do 95oC to 
zawór termostatyczny otworzy siê, a tym samym nast¹pi przep³yw zimnej 
wody przez wymiennik wê¿ownicy, aby w ten sposób szybko i skutecznie 
obni¿yæ temperaturê wody w kotle. Nastawa zaworu jest sta³a i nie mo¿e byæ 
zmieniona przez u¿ytkownika. Zawór posiada przycisk testowy, który umo¿-
liwia rêczne otwarcie przep³ywu na zaworze (rys. 9).

Sposób pod³¹czenia uk³adu sch³adzaj¹cego przedstawiono na rysun-
kach 8. i 9. Bezpoœrednio do instalacji wodoci¹gowej pod³¹czony jest zawór 
termostatyczny, a jego wyjœcie do wê¿ownicy sch³adzaj¹cej. Wyjœcie z wê-
¿ownicy nale¿y wyprowadziæ do kratki œciekowej. Monta¿ zabezpieczenia 
termicznego na dolocie zimnej wody zwiêksza ¿ywotnoœæ, poniewa¿ zawór 
chroniony jest przed zanieczyszczeniem poprzez zwapnienie w wyniku go-
r¹cej wody.

Ad. 4. Ciœnieniowe naczynie wzbiorcze.

Ciœnieniowe naczynie wzbiorcze (rys.7., poz. 5.) s³u¿y do wyrównywa-
nia zmian objêtoœci wody grzewczej spowodowanej przyrostem temperatu-
ry w uk³adzie grzewczym. Przestrzeñ w naczyniu wzbiorczym jest podzie-
lona na dwie czêœci, wodn¹ i gazow¹ (nape³nion¹ najczêœciej azotem) roz-
dzielon¹ za pomoc¹ membrany. 

Regulacja ciœnienia gazu ma zapobiec dostaniu siê do naczynia 
wzbiorczego wiêkszej iloœci wody w trakcie nape³niania instalacji ni¿ ko-
nieczna rezerwa. 

Naczynie wzbiorcze nale¿y przy³¹czyæ w ciœnieniowo neutralnym punk-
cie instalacji, najlepiej na przewodzie powrotnym. W uk³adach zamkniêtych 
dobieraj¹c naczynie przeponowe nale¿y kierowaæ sie zaleceniami produ-
centa, ewentualnie skorzystaæ z poni¿szej wskazówki.

W przewodzie ³¹cz¹cym z instalacj¹ grzewcz¹ nale¿y zamontowaæ 
urz¹dzenie opró¿niaj¹ce i zamykaj¹ce, które jest zabezpieczone od przy-
padkowego zamkniêcia np. zabezpieczone drutem i plomb¹ zawór ko³pako-
wy. Jest to wymagane w celu kontroli ciœnienia wstêpnego co najmniej raz w 
roku w ramach prac konserwacyjnych bez opró¿niania instalacji.

Wielkoœæ naczynia wzbiorczego zale¿na jest od ca³kowitej iloœci wody 
w uk³adzie grzewczym. Dobieraj¹c naczynie wzbiorcze w uk³adzie zamkniê-
tym nale¿y kierowaæ siê zaleceniami producenta naczynia lub skorzystaæ    
z umieszczonej poni¿ej wskazówki w celu obliczenia jego wielkoœci.

Rysunek 9. Sposób pod³¹czenia termicznego zabezpieczenia odp³ywu.

Wskazówka!
Kontrola dzia³ania termicznego zabezpieczenia odp³ywu .
1.Uruchomiæ zawór termostatyczny zabezpieczenia odp³ywu: Czer-
wony ko³pak A docisn¹æ do zaworu. Musi wyp³yn¹æ woda.
2.W przypadku niewielkiej iloœci wyp³ywaj¹cej wody sprawdziæ wy-
miennik wê¿ownicy pod wzglêdem osadów kamienia i mu³u. W razie 
koniecznoœci wyczyœciæ.

Uwaga!
Zabudowany wymiennik sch³adzaj¹cy nie mo¿e byæ wykorzy-
stywany jako przep³ywowy u¿ytkowy podgrzewacz wody, ale 
wy³¹cznie jako urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce wymienniki ciep³a.

Uwaga!
Ciœnienie gazu powinno byæ przed u¿ytkowaniem kot³a spra-
wdzone i odpowiednio wyregulowane, aby mog³o ono przej¹æ 
taki wzrost ciœnienia, przy którym nie zareaguje ogranicznik 
ciœnienia i zawór bezpieczeñstwa.

Wskazówka!
Kontrolê pracy naczynia wzbiorczego nale¿y przeprowadzaæ 
raz do roku.

Tabela 7. Rozszerzalnoœæ wody.

Tabela 8. Sprawnoœæ naczynia.

Tabela 9. Przyk³adowy dobór naczynia wzbiorczego przeponowego .

Ad.5. Zawór bezpieczeñstwa lub armatura zabezpieczaj¹ca (grupa 
bezpieczeñstwa)

�ród³o ciep³a w instalacji systemu zamkniêtego musi byæ zabezpieczo-
ne zaworem bezpieczeñstwa. Oprócz zaworu nale¿y zainstalowaæ mano-
metr do pomiaru ciœnienia. 

Manometr powinien mieæ 50% wiêkszy zakres ni¿ max. ciœnienie pracy. 
G³ównym zadaniem zaworu bezpieczeñstwa jest ochrona instalacji grzew-
czej i Ÿróde³ ciep³a przed przekroczeniem dopuszczalnego ciœnienia robo-
czego (fabrycznie nastawiony na 2,5 bara, oznaczony czerwonym kaptur-
kiem).

Zawór bezpieczeñstwa musi byæ zamontowany na Ÿródle ciep³a lub bli-
sko Ÿród³a na przewodzie zasilaj¹cym instalacjê w ³atwo dostêpnym miejscu 
i powinien zapobiegaæ przekroczeniu maksymalnego ciœnienia pracy nie 
wiêcej ni¿ 10%.

W przypadku przekroczenia ustawionego ciœnienia, woda wyp³ywa 
przez przewód odprowadzaj¹cy co powoduje zmniejszenie ciœnienia w 
instalacji. Wyp³ywaj¹ca z zaworu woda i para musi byæ odprowadzana w 
bezpieczny sposób.

8.4.3. SCHEMAT POD£¥CZENIA KOT£A DO SYSTEMU GRZEWCZE-
GO.

W celu prawid³owego po³¹czenia kot³a z instalacj¹ grzewcz¹ nale¿y 
wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
1)przy pomocy z³¹czek gwintowanych po³¹czyæ rurê zasilania (rys. 3.,     
poz. 5) oraz rurê powrotu (rys. 3.,  poz. 6) z instalacj¹ grzewcz¹ w miejscu do 
tego przeznaczonym,
2)pod³¹czyæ uk³ad bezpieczeñstwa w zale¿noœci od przyjêtego systemu 
zabezpieczenia (system otwarty lub  zamkniêty),
3)dla uk³adu otwartego - nape³niæ instalacje c.o. wod¹, a¿ do momentu 
uzyskania ci¹g³ego przelewu z rury sygnalizacyjnej,
4)w systemie zamkniêtym przed pod³¹czeniem ciœnieniowego naczynia 
wzbiorczego do instalacji nale¿y ustawiæ ciœnienie wstêpne, które musi byæ 
dopasowane do parametrów pracy instalacji,

60 70 90 11080 100

1,7 2,3 3,6 5,23,0 4,4

Temperatura wody

Rozszerzalnoœæ w %

50

1,2

Rozszerzalnoœæ wody w %

Wskazówka!
Przyk³ad obliczeñ pojemnoœci naczynia przeponowego dla kot-
³a o mocy 25 kW. /tabele 7.-9./

Sprawnoœæ naczynia %

1,0 1,5 2,0 2,5

Ciœnienie otwarcia zaworu 
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2,0

0,5

1,0
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50

33

16

57

42

28

14

Wysokoœæ uk³adu

Max. temperatura w uk³adzie

Moc kot³a

Ciœnienie otwarcia zaworu bezpieczeñstwa

Wielkoœæ naczynia przeponowego (10,80x100/57)

Rozszerzalnoœæ wody (300x3,6/100)
Sprawnoœæ naczynia = 57%
Ciœnienie wstêpne = 0,5 bar
Max. ciœnienie pracy =2,5 bar

Ca³kowita iloœæ wody w uk³adzie:kocio³(100l),
instalacja grzewcza 200l)

4m

300

25kW

10,80l

90°C

2,5bar

18,9~19l

Przyk³adowy dobór naczynia wzbiorczego przeponowego

Wskazówka!
Zaleca siê stosowanie armatury zabezpieczaj¹cej tzw. grupy 
bezpieczeñstwa w sk³ad której, wchodzi zawór bezpieczeñstwa, 
manometr i odpowietrznik. 
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6)w przypadku zastosowania pompy obiegowej centralnego ogrzewania 
(zalecenie producenta poprawiaj¹ce sprawnoœæ ca³ego uk³adu grzewcze-
go), wykonaæ przy³¹czenie pompy i tzw. “obejœcie grawitacyjne”, umo¿liwia-
j¹ce korzystanie z instalacji grzewczej w momencie ewentualnej awarii 
pompy /rys. 10./,

Rysunek 10. Wykonanie obejœcia grawitacyjnego: 1-kocio³; 2-pompa obiegowa; 3-za-
wór ró¿nicowy; 4-zawory odcinaj¹ce; 5-filtr; 6-otwarte naczynie wzbiorcze.

7)w celu zwiêkszenia trwa³oœci kot³a zaleca siê zastosowanie uk³adów mie-
szaj¹cych dla uzyskania minimalnej temperatury na kotle 80°C, a w uk³a-
dzie wody powrotnej nie mniej ni¿ 55°C.
8)do instalacji grzewczej kocio³ powinien byæ pod³¹czony za pomoc¹ z³¹czy 
gwintowanych lub ko³nierzowych.

Aby prawid³owo po³¹czyæ kocio³ z instalacj¹ grzewcz¹ nale¿y zacho-
waæ poni¿sze warunki: temperatura na kotle nie powinna byæ ni¿sza ni¿ 
65°C, zaœ temperatura wody na powrocie nie ni¿sza ni¿ 55°C. Zwi¹zane 
jest to z faktem wykraplania pary wodnej na zimnych œcianach kot³a (tzw. po-
cenie siê kot³a), które to zjawisko powoduje zmniejszenie ¿ywotnoœci. Mo¿-
na zapobiegaæ temu zjawisku ustawiaj¹c wy¿sz¹ temperaturê wody w kotle 
oraz reguluj¹c temperaturê w poszczególnych pomieszczeniach zaworami 
termostatycznymi lub stosuj¹c uk³ady mieszaj¹ce, np. w postaci mostka 
obejœciowego (rys. 11.), pompy dozujaco-mieszajacej (rys. 12.), sprzêg³a 
wodnego szczególnie w du¿ych obiegach c.o. z du¿¹ iloœci¹ wody (rys. 13.) 
lub zawory czterodro¿ne (rys. 14.).

Dobór urz¹dzeñ dla danego uk³adu grzewczego powinien przeprowa-
dziæ uprawniony projektant.

6

3

4

1

2

45

Wskazówka!
Zainstalowanie kot³a poprzez wspawanie powoduje utratê gwa-
rancji!!!

Wskazówka!
Monta¿ kot³a nale¿y powierzyæ osobie lub firmie o w³aœciwych 
kwalifikacjach i uprawnieniach. 
W interesie u¿ytkownika le¿y dopilnowanie, by monta¿ kot³a do-
konano zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a tak¿e by firma 
montuj¹ca udzieli³a gwarancji na prawid³owoœæ i dobr¹ jakoœæ 
wykonanych robót, co powinno zostaæ potwierdzone pieczêci¹  
i podpisem na karcie gwarancyjnej kot³a.

Rysunek 11. Schemat po³¹czenia kot³a z instalacj¹ grzewcz¹ przy zastosowaniu 
mostka obejœciowego.

Kocio³

Rw

T 65°Cmin

T 55°Cmin

T

Kocio³

Rw

T 65°Cmin

T 55°Cmin

T

Rysunek 12. Schemat po³¹czenia kot³a z instalacj¹ grzewcz¹ z wykorzystaniem 
pompy dozuj¹co-mieszaj¹cej.

Kocio³

Rw

T 65°Cmin

T 55°Cmin

T

Q2Q1

Q >Q1 2

Rysunek 13. Schemat po³¹czenia kot³a z instalacja grzewcz¹  z wykorzystaniem 
sprzêg³a wodnego.

a) instalacja zamkniêta - woda zasilaj¹ca   
z kot³a nie miesza siê z wod¹ w instalacji CO.

woda zasilaj¹ca 
instalacjê

woda zasilaj¹ca 
instalacjê

woda zasilaj¹ca 
instalacjê

woda zasilaj¹ca 
instalacjê

woda 
powrotna 

z instalacji

woda 
powrotna 

z instalacji

woda 
powrotna 

z instalacji

woda 
powrotna 

z instalacji

woda 
zasilaj¹ca 
z kot³a

woda 
zasilaj¹ca 
z kot³a

woda 
zasilaj¹ca 
z kot³a

woda 
zasilaj¹ca 
z kot³a

woda 
 do kot³apowrotna 

woda 
 do kot³apowrotna 

woda 
 do kot³apowrotna 

woda 
 do kot³apowrotna 

b)instalacja czêœciowo zamkniêta - woda za-
silaj¹ca z kot³a w niewielkim stopniu miesza siê 
z wod¹ w instalacji CO.

c)instalacja czêœciowo otwarta - woda zasi-
laj¹ca z kot³a miesza siê z wod¹ w instalacji CO

d)instalacja ca³kowicie otwarta - woda zasila-
j¹ca z kot³a nie miesza siê z wod¹ powrotn¹ z in-
stalacji CO

Rysunek 14. a)-d)Schemat dzia³ania zaworu czterodro¿nego
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Rysunek 15. Przyk³adowy schemat instalacji grzewczej systemu otwartego z ochron¹ temperaturow¹ kot³a realizowan¹ przez termoregulator.

Rysunek 16. Przyk³adowy schemat instalacji grzewczej systemu otwartego z ochron¹ temperaturow¹ kot³a realizowan¹ przez zawór termostatyczny.
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Rysunek 15. Przyk³adowy schemat instalacji grzewczej systemu zamkniêtego z ochron¹ temperaturow¹ kot³a realizowan¹ przez termoregulator.

Rysunek 18. Przyk³adowy schemat instalacji grzewczej systemu  z ochron¹ temperaturow¹ kot³a realizowan¹ przez zawór termostatyczny.zamkniêtego
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13-pompa c.w.u.
14-czujnik temperatury c.w.u.
15-zawór zwrotny
16-zasobnik c.w.u.
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/sterownik zaworu mieszaj¹cego/
18-sterownik pokojowy
19-czujnik temperatury pogodowy
20-czujnik temperatury powrotu
21-grupa bezpieczeñstwa; 
22-naczynie przeponowe;
23-zawór ko³pakowy;
24-manometr;
25- wê¿ownica sch³adzaj¹ca;
26-zawór BVTS. 
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23-zawór BVTS.
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8.5. PO£¥CZENIE Z INSTALACJ¥ ELEKTRYCZN¥.

Instalacja elektryczna i sterownicza kot³a przeznaczona jest do zasi-
lania napiêciem sieciowym 230V/50Hz. Pomieszczenie kot³owni, w której 
zainstalowany jest kocio³ powinno byæ wyposa¿one w instalacjê elektryczn¹  
230 V/50 Hz  wykonan¹ w uk³adzie TN-C lub TN-S (z przewodem ochron-
nym lub ochrono-neutralnym) zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie 
przepisami. Instalacja elektryczna (bez wzglêdu na rodzaj wykonanej insta-
lacji) powinna byæ zakoñczona gniazdem wtykowym wyposa¿onym w styk 
ochronny.

Gniazdo wtykowe powinno byæ zlokalizowane w bezpiecznej odleg³oœci 
od Ÿróde³ emisji ciep³a. Wymagane jest, aby do zasilania kot³a poprowadzo-
ny by³ odrêbny obwód instalacji elektrycznej.

8.6. POD£¥CZENIE KOT£A DO KOMINA.

Sposób wykonania przewodu kominowego oraz pod³¹czenia do niego 
powinien byæ zgodny z wymaganiami Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 12 marca 2009 roku dotycz¹cego warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie/Dz.U. 56/2009 poz. 461/.

Najmniejszy wymiar przekroju lub œrednica murowanych przewodów 
kominowych spalinowych o ci¹gu naturalnym i przewodów dymowych po-
winna wynosiæ co najmniej 0,14 m, a przy zastosowaniu stalowych wk³adów 
kominowych ich najmniejszy wymiar œrednicy - co najmniej 0,12m. D³ugoœæ 
przewodów spalinowych poziomych (czopuchów) nie powinna wynosiæ wiê-
cej ni¿ ¼ efektywnej wysokoœci komina i nie wiêcej ni¿ 7 m.

W przypadku monta¿u kot³a w innym kraju ni¿ Polska, pod³¹czenie kot-
³a do komina powinno spe³niaæ wymagania norm i przepisów prawnych 
obecnie obowi¹zuj¹cych kraju przeznaczenia

Kocio³ nale¿y po³¹czyæ z kominem za pomoc¹ profilu o odpowiednim 
przekroju i kszta³cie, wykonanego z blachy stalowej, uszczelnionego na wy-
locie spalin z kot³a i wylocie z komina, którego d³ugoœæ nie powinna przekra-
czaæ 400 - 500 mm. Gruboœæ blachy, z której wykonano pod³¹czenie kot³a 
nie powinna byæ mniejsza ni¿ 3 mm. Po³¹czenie powinno mieæ spadek w kie-
runku kot³a. 

Wysokoœæ i przekrój komina oraz dok³adnoœæ jego wykonania powinny 
zapewniaæ utrzymanie wymaganej wielkoœci ci¹gu kominowego. Przydat-
noœæ komina do eksploatacji powinna byæ potwierdzona przez uprawnione-
go kominiarza. Orientacyjne wymiary przewodu kominowego mo¿na obli-
czyæ wg wzoru Sandera. 

gdzie :
Q –  moc Ÿród³a ciep³a, [ W ]
a – wspó³czynnik uwzglêdniaj¹cy rodzaj paliwa i sposób prowadzenia komi-
na, dla kot³ów na paliwo sta³e 0,03
h – wysokoœæ komina mierzona od poziomu rusztu do wylotu, [ m ]

Istotne jest aby komin zaczyna³ siê od poziomu pod³ogi kot³owni, bo-
wiem spaliny wydostaj¹ce siê z kot³a powinny mieæ mo¿liwoœæ odbicia. Wa¿-
ne jest równie¿, aby w dolnej czêœci komina znajdowa³a siê wyczystka komi-
na ze szczelnym zamkniêciem.

Komin powinien byæ wyprowadzony minimum 150 cm ponad po-
wierzchniê dachu. Œciany kana³u kominowego powinny byæ g³adkie, szczel-
ne, bez przewê¿eñ i za³amañ oraz wolne od innych pod³¹czeñ. Nowy komin 
nale¿y osuszyæ oraz wygrzaæ przed rozpaleniem kot³a. W przypadku w¹tpli-

woœci, stan techniczny ocenia kominiarz. Kominy z rur stalowych powinny 
byæ wy¿sze o 15-20% od kominów murowanych.

9.  OBS£UGA I EKSPLOATACJA.

9.1. NAPE£NIANIE WOD¥.

Jakoœæ wody ma zasadniczy wp³yw na ¿ywotnoœæ kot³a i sprawnoœæ 
pracy urz¹dzeñ grzewczych oraz ca³ej instalacji. Woda o nieodpowiednich 
parametrach jest przyczyn¹ korozji powierzchni wymiany ciep³a urz¹dzeñ 
grzewczych, rur przesy³owych oraz powoduje ich zakamienianie. Mo¿e 
równie¿ doprowadziæ do uszkodzenia lub zniszczenia instalacji grzewczej. 
Woda do zasilania kot³ów powinna byæ wolna od zanieczyszczeñ mecha-
nicznych i organicznych oraz spe³niaæ wymagania PN-93/C04607. Prze-
strzeganie wymagañ co do jakoœci wody kot³owej jest podstaw¹ ewentual-
nych roszczeñ gwarancyjnych.

Woda kot³owa powinna posiada nastêpuj¹ce parametry:
• odczyn pH: 8,0÷9,5 - w instalacjach ze stali i ¿eliwa; 8,0÷9,0 - w instala-
cjach z miedzi i materia³ów mieszanych stal/miedŸ;  8,0÷8,5 - w instalacjach 
z grzejnikami aluminiowymi;
• twardoœæ ca³kowita < 20°f
•zawartoœæ wolnego tlenu <0,1mg/l, zalecana <0,05mg/l
•zawartoœæ chlorków <60mg/l.

Przed przyst¹pieniem do rozpalania ognia w kotle, nale¿y nape³niæ in-
stalacjê wod¹. Nape³nianie kot³a i ca³ej instalacji powinno odbywaæ siê przez 
króciec spustowy kot³a. Czynnoœæ tê nale¿y prowadziæ powoli, aby zapew-
niæ usuniêcie powietrza z instalacji.

Aby sprawdziæ, czy instalacja zosta³a w ca³oœci nape³niona wod¹, nale-
¿y na kilka sekund odkrêciæ zawór przelotowy na rurze sygnalizacyjnej. Sta-
³y, nieprzerwany wyp³yw wody œwiadczy o ca³kowitym prawid³owym nape³-
nieniu instalacji. Ewentualne uzupe³nienie wody w instalacji powinno odby-
waæ siê w czasie przerw pracy kot³a. Gdy zachodzi potrzeba, spuszcza siê 
wodê po jej uprzednim ostudzeniu przez króciec spustowy kot³a, do zlewu 
lub kratki œciekowej.

9.2. ROZRUCH ZEROWY KOT£A /INSTRUKCJA DLA SERWISU/.

Przed rozruchem kot³a nale¿y sprawdziæ:
•czy system c.o. jest nape³niony wod¹;
•szczelnoœæ systemu grzewczego;
•poprawnoœæ pod³¹czenia do komina;
•szczelnoœæ powierzchni stycznych wentylatora i otworów wyczystnych;
•sposób pod³¹czenia do sieci elektrycznej.

Niebezpieczeñstwo!
Stosowanie gniazda bez pod³¹czonego zacisku ochronnego 
grozi pora¿eniem pr¹dem elektrycznym!

Niebezpieczeñstwo!
Wszelkie przy³¹czenia instalacji elektrycznej mog¹ byæ wykony-
wane jedynie przez elektryka posiadaj¹cego stosowne upraw-
nienia /SEP do 1kV/. 

Niebezpieczeñstwo!
Zabrania siê u¿ytkownikowi zdejmowania pokryw regulatora 
elektronicznego lub wentylatora oraz jakiejkolwiek ingerencji 
lub przeróbek po³¹czeñ elektrycznych.

Wskazówka!
Nale¿y wykonaæ uziemienie ochronne kot³a w miejscu oznaczo-
nym piktogramem informuj¹cym. Po³¹czenie mo¿e wykonaæ 
wy³¹cznie uprawniony elektryk.

Wskazówka!
Zbyt s³aby ci¹g kominowy powoduje osiadanie pary wodnej na 
œciankach wymiennika, co prowadzi do szybkiego zniszczenia 
kot³a. 
Mo¿e tak¿e powodowaæ dymienie z górnych drzwiczek oraz ot-
worów wyczystnych  kot³a.

F= 0,86 Q ax x

√h

Wskazówka!
W celu pod³¹czenia kot³a do komina nale¿y stosowaæ przed³u-
¿acze wylotu spalin zalecane przez producenta. Zastosowanie 
innych ni¿ oryginalne czêœci grozi utrat¹ gwarancji na urz¹dze-
nie .

Wskazówka!
Ze wzglêdu na wysok¹ sprawnoœæ kot³ów DELTA PLUS / DELTA 
PLUS NZ zaleca siê stosowaæ wk³ad kominowy ze stali nie-
rdzewnej ¿aroodpornej.

Wskazówka!
W przypadku zastosowania zaworu termostatycznego na po-
wrocie kot³a (rys.16. i rys. 18., poz. 17), który w czasie nape³nie-
nia uk³adu grzewczego jest zamkniêty nale¿y zastosowaæ dwa 
zawory do nape³nienia uk³adu grzewczego.

Uwaga!
Niedopuszczalne i zabronione jest uzupe³nianie wody w insta-
lacji w czasie pracy kot³a, zw³aszcza gdy kocio³ jest silnie 
rozgrzany, poniewa¿ w ten sposób mo¿na spowodowaæ jego 
uszkodzenie lub pêkniêcie. 

Uwaga!
Uzupe³nianie wody w instalacji jest wy³¹cznie konsekwencj¹ 
strat przez wyparowanie.
Inne ubytki np.: nieszczelnoœæ instalacji s¹ niedopuszczalne, 
gro¿¹ wytwarzaniem kamienia kot³owego, co w efekcie prowa-
dzi do trwa³ego uszkodzenia kot³a.

Wskazówka!
Przed pod³¹czeniem kot³a do starej instalacji c.o. nale¿y doko-
naæ p³ukania w celu usuniêcia zalegaj¹cego w grzejnikach i ru-
rach szlamu. 

Wskazówka!
Na ¿yczenie u¿ytkownika rozruch zerowy kot³a mo¿e byæ prze-
prowadzony przez przeszkolony serwis producenta - us³uga 
p³atna.



Rozruch kot³a przeprowadziæ nastêpuj¹co:
•uruchomiæ kocio³;
•rozpaliæ palenisko wg wytycznych niniejszej instrukcji obs³ugi pkt. 9.3.;
•ogrzaæ kocio³ do odpowiedniej temperatury roboczej, zalecana temperatu-

ora wody grzewczej na wyjœciu wynosi  minimum 65 C;
•skontrolowaæ ponownie szczelnoœæ kot³a;
•przeprowadziæ próbê grzewcz¹ wg norm;
•zapoznaæ u¿ytkownika z obs³ug¹;
•zanotowaæ dane w Karcie Gwarancyjnej.

9.3. URUCHOMIENIE I EKSPLOATACJA KOT£A  (INSTRUKCJA DLA 
U¯YTKOWNIKA).

Przed przyst¹pieniem do rozpalenia kot³a nale¿y sprawdziæ:
• dro¿noœæ instalacji,
• prawid³owoœæ nape³nienia instalacji wod¹,
• stan wody w uk³adzie zabezpieczenia kot³a. 

ROZPALANIE OD GÓRY

Przed rozpoczêciem rozpalania nale¿y ca³kowicie otworzyæ przepus-
tnicê spalin w czopuchu oraz drzwiczki zasypowe, natomiast drzwiczki  pa-
leniskowo-popielnikowe powinny byæ ca³kowicie zamkniête. Do oczyszczo-
nej z popio³u komory paleniskowej nale¿y wsypaæ paliwo do poziomu kilka 
centymetrów poni¿ej górnych otworów nadmuchowych umieszczonych na 
bocznych œcianach komory paleniskowej, zwracaj¹c uwagê, aby ich nie 
zasypaæ. Ewentualny przesyp paliwa przez ruszty do popielnika nale¿y 
wrzuciæ ponownie do komory paleniskowej. Po dokonaniu zasypu warstwê 
paliwa nale¿y wyrównaæ (nie ubijaæ), u³o¿yæ papier, drewno i podpaliæ. Po 
zassaniu spalin przez komin nale¿y zamkn¹æ drzwiczki zasypowe, w³¹czyæ 
wentylator i ustawiæ na elektronicznym regulatorze ¿¹dan¹ temperaturê.

 Po rozpaleniu ogieñ powinien siê paliæ na ca³ej powierzchni paleniska 
¿ó³to-niebieskim p³omieniem. W przypadku powstawania kraterów lub nie-
równomiernego palenia, zaleca siê zasypywanie kraterów i rozgarniêcie 
warstwy rozpalonej na ca³¹ powierzchniê paleniska.

W przypadku zgaœniêcia ognia w kotle w czasie rozpalania nale¿y 
oczyœciæ palenisko, przewietrzyæ kana³y kot³a i ponownie rozpocz¹æ rozpa-
lanie.

 Nale¿y unikaæ nastawiania zbyt niskiej temperatury pracy kot³a (po-
ni¿ej 65°C), gdy¿ wp³ywa to na pogorszenie procesu spalania i zwiêkszon¹ 
emisjê szkodliwych zwi¹zków do œrodowiska. W przypadku pracy kot³a na 
niskich temperaturach wystêpuje zjawisko wykraplania siê pary wodnej    
na œcianach kot³a (“pocenie“). D³ugotrwa³e utrzymywanie siê tego zjawiska 
jest powodem zwiêkszonej korozji i skrócenia ¿ywotnoœci kot³a. Dlatego na-
le¿y nastawiaæ w miarê wysok¹ temperaturê pracy, zaœ temperaturê w po-
mieszczeniach regulowaæ za pomoc¹ termostatycznych zaworów grzejni-
kowych. Zaleca siê równie¿ stosowanie zaworów mieszaj¹cych. 

Okres wypalania siê paliwa zale¿y od jego jakoœci i iloœci, dlatego 
u¿ytkownik powinien eksperymentalnie ustaliæ wielkoœæ za³adunku i czas 
rozpalania, tak by by³o to dla niego wygodne.

Wskazówka!
Zakoñczenie monta¿u i przeprowadzenie próby grzewczej musi 
byæ zanotowane w Karcie Gwarancyjnej.
Wype³niona Karta Gwarancyjna powinna zostaæ przes³ana na 
adres producenta przez u¿ytkownika w celu zarejestrowania 
u¿ytkownika w systemie firmy.

@

P.W. DEFRO - Centrum Serwisowe
Ruda Strawczyñska 103a
26-067 Strawczyn

fax 41 303 91 31

serwis@defro.pl
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W czasie rozpalania mo¿e wyst¹piæ dymienie do pomieszczenia kot³o-
wni lub roszenie (pocenie) kot³a. Po rozgrzaniu siê kot³a i przewodu komino-
wego powy¿sze niekorzystne zjawiska powinny ust¹piæ.

W trakcie normalnej eksploatacji kot³a proces palenia polega na okre-
sowym uzupe³nianiu paliwa w komorze paleniskowej. Jednorazowy zasyp 
paliwa podstawowego wystarcza na ponad 10 godzin pracy kot³a z moc¹ 
znamionow¹. Przy mniejszych wydajnoœciach okres sta³opalnoœci mo¿na 
wyd³u¿yæ o kilka godzin.

Uzupe³niaj¹c paliwo w komorze paleniskowej nale¿y powoli otworzyæ 
drzwiczki zasypowe, uzupe³niæ paliwo i ponownie zamkn¹æ drzwiczki.

Odpopielanie rusztu dokonuje siê w czasie pracy kot³a poprzez kilka-
krotne naciœniêcie peda³u.

Zbrylone produkty spalania paliwa jak szlaka, kamieñ, ¿u¿el nale¿y 
usuwaæ przy pomocy narzêdzi, po wygaszeniu kot³a lub przed rozpaleniem.

Podczas eksploatacji kot³a mog¹ wyst¹piæ przypadki wtapiania siê bar-
dzo twardej szlaki ¿u¿lowej miedzy ruszt sta³y, a ruszt ruchomy, powoduj¹c 
jego blokadê. W takim przypadku uruchomienie przy u¿yciu peda³u jest 
niemo¿liwe.

W tej sytuacji nale¿y z koniecznoœci odpopielenie dokonywaæ rêcznie, 
do czasu wygaszenia kot³a i sprawdzenia dzia³ania rusztu mechanicznego. 
Odblokowania rusztu nale¿y dokonaæ po dok³adnym oczyszczeniu paleni-
ska.

W instalacji c.o. zapotrzebowanie ciep³a zmienia siê wraz ze zmian¹ 
warunków zewnêtrznych, tj. pory dnia i zmiany temperatury zewnêtrznej. 
Wartoœæ temperatury wody opuszczaj¹cej kocio³ zale¿y równie¿ od charak-
terystyki cieplnej budynku - u¿ytych materia³ów budowlanych oraz izolacyj-
nych. 

9.4 KOROZJA NISKOTEMPERATUROWA.

Kot³y powinny byæ eksploatowane przy ró¿nicy temperatur zasilania      
i powrotu w zakresie 10-20°C oraz temperaturze wody powrotu nie mniej-
szej ni¿ 55°C. Ponadto u¿ytkowanie kot³a przy temperaturze wody zasilaj¹-
cej instalacjê centralnego ogrzewania poni¿ej 60°C para wodna zawarta w 
spalinach wykrapla siê na œciankach kot³a. W pocz¹tkowym okresie u¿ytko-
wania mo¿e dojœæ do wycieku kondensatu z kot³a na posadzkê kot³owni. 

D³u¿sze u¿ytkowanie w ni¿szych temperaturach mo¿e spowodowaæ 
korozjê, a co za tym idzie skrócenie ¿ywotnoœci kot³a. Dlatego nie zaleca siê 
eksploatacji kot³a przy temperaturze wody zasilaj¹cej instalacjê centralnego 
ogrzewania poni¿ej 60°C.

Dla uzyskania prawid³owej, bezawaryjnej i efektywnej pracy kot³a zale-
ca siê eksploatacjê kot³a na poziomie 80% jego mocy nominalnej oraz tem-
peratur¹ na kotle minimum 65°C. Zaleca siê równie¿ monta¿ zaworu mie-
szaj¹cego.

Uwaga!
W przypadku blokady rusztowin zabrania siê si³owego pokona-
nia blokady, gdy¿ nastêpstwem mo¿e byæ zniszczenie rusztu 
ruchomego.

Wskazówka!
Zastosowanie zaworu mieszaj¹cego zmniejsza zu¿ycie paliwa, 
u³atwia eksploatacjê oraz zdecydowanie wyd³u¿a ¿ywotnoœæ 
kot³a.

Wskazówka!
Nale¿y stosowaæ wy³¹cznie oryginalne czêœci zamienne zaku-
pione w P.W. DEFRO. 
P.W. DEFRO nie ponosi odpowiedzialnoœci za nieprawid³ow¹ 
pracê kot³ów spowodowan¹ monta¿em niew³aœciwych czêœci.

Wskazówka!
Tryb „rozpalania od góry” jest zalecany przez PW DEFRO z uwa-
gi na oszczêdnoœæ paliwa oraz zmniejszon¹ emisjê zanieczysz-
czeñ w spalinach

Uwaga!
Eksploatacja kot³a przy temperaturze wody zasilaj¹cej instala-
cjê c.o. poni¿ej 60°C powoduje intensyfikacjê wytr¹cania sub-
stancji smolistych ze spalanego paliwa, a co za tym idzie zara-
stanie wymiennika kot³a i przewodu kominowego z³ogami smo-
³y, co stwarza niebezpieczeñstwo zap³onu sadzy w kominie.

Niebezpieczeñstwo!
Komora paleniskowa oraz popielnik powinny byæ zawsze za-
mkniête, z wyj¹tkiem okresu rozpalania, za³adunku oraz usuwa-
nia odpadów paleniskowych.

Uwaga!
Eksploatacja kot³a przy temperaturze powy¿ej  65°C skutecznie 
zapobiega tworzeniu siê kondensatu oraz przyspieszonej koro-
zji kot³a.

Wskazówka!
Przy rozpalaniu zimnego kot³a mo¿e wyst¹piæ zjawisko skrapla-
nia siê pary wodnej na œcianach kot³a, tzw. „pocenie”, daj¹ce 
z³udzenie, ¿e kocio³ przecieka. Jest to zjawisko naturalne, które 
ustêpuje po rozgrzaniu siê kot³a powy¿ej 60°C. W przypadku no-
wego kot³a, w zale¿noœci od warunków atmosferycznych i tem-
peratury wody w kotle, zjawisko to mo¿e trwaæ nawet kilka dni.

Niebezpieczeñstwo!
Podczas otwierania drzwiczek nie nale¿y nigdy staæ na wprost 
kot³a. Grozi to poparzeniem. 

Wskazówka!
Ruszt mechaniczny przeznaczony jest wy³¹cznie do usuwania   
z rusztu paleniska spopielonej warstwy paliwa do popielnika.
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Pe³ne przegl¹dy nale¿y wykonaæ raz w roku w czasie postoju kot³a. 
Stwierdzone usterki kot³a np. naturalne zu¿ycie czêœci nale¿y zg³osiæ do 
autoryzowanego serwisu.

Dla prawid³owej eksploatacji kot³a istotne jest równie¿ czyszczenie 
przewodu kominowego.

9.7. ZATRZYMANIE AWARYJNE KOT£A.

W przypadkach awaryjnych lub stanach awaryjnych, t.j.:
•przekroczenie maksymalnej temperatury wody w kotle powy¿ej 100°C,
•wzrost ciœnienia,
•stwierdzenie nag³ego, du¿ego wycieku wody w kotle lub  instalacji,
•pêkniêcia rur, grzejników, armatury towarzysz¹cej (zawory, zasuwy, pom-
py),
•innych zagro¿eñ dla dalszej bezpiecznej eksploatacji kot³a.

Nale¿y zastosowaæ siê do ni¿ej wymienionych zaleceñ:
1) usun¹æ paliwo z komory paleniskowej do blaszanego pojemnika, dbaj¹c 
o to, aby nie ulec poparzeniu b¹dŸ zaczadzeniu (nale¿y stosowaæ krótkie 
okresy przebywania w pomieszczeniu kot³owni, w miarê mo¿liwoœci otwo-
rzyæ drzwi lub otwory wentylacyjne). Usuwanie ¿aru z komory paleniskowej 
nale¿y przeprowadzaæ wy³¹cznie przy asekuracji drugiej osoby. W przypad-
ku silnego zadymienia w pomieszczeniu kot³owni, nie pozwalaj¹cego na 
sprawne usuniecie ¿aru,  nale¿y  wezwaæ  pomoc  stra¿y  po¿arnej.

Dopuszczone jest zasypywanie komory paleniskowej suchym pias-
kiem. W sposób bezwzglêdny zabronione jest zalewanie ¿aru w palenisku 
wod¹. Zalewanie takie mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie poza pomieszczeniami 
kot³owni, na œwie¿ym powietrzu, z odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 3 m.;

2) stwierdziæ przyczynê awarii, a po jej usuniêciu i stwierdzeniu, ¿e kocio³      
i instalacja s¹ sprawne technicznie, przyst¹piæ do czyszczenia i rozruchu 
kot³owni.

9.8. POSTÊPOWANIE W PRZYPADKU WYST¥PIENIA PO¯ARU PRZE-
WODU KOMINOWEGO /ZAPALENIA SIÊ SADZY W KOMINIE/.

Zapalenie siê sadzy w kominie jest to zapalenie siê cz¹stek nagroma-
dzonych wewn¹trz przewodów kominowych (spalinowych), które zbiera³y 
siê w czasie pracy urz¹dzeñ ogrzewczych, a nie by³y wyczyszczone przez 
kominiarzy. W przypadku zaistnienia po¿aru w kominie nale¿y: 
•wykonuj¹c po³¹czenie na numer alarmowy 998 lub 112, wezwaæ Stra¿ 
Po¿arn¹,  podaj¹c szczegó³owo informacje co siê dzieje i jak dojechaæ do 
danego budynku;

•wygasiæ ogieñ w kotle;
•zamkn¹æ szczelnie drzwiczki kot³a oraz wyczystki komina odcinaj¹c do-
p³yw powietrza (z braku powietrza ogieñ z czasem mo¿e wygasaæ);

•przez ca³y czas kontrolowaæ ca³¹ d³ugoœæ przewodu kominowego od strony 
pomieszczeñ czy nie wystêpuj¹ pêkniêcia  zagra¿aj¹ce rozprzestrzenianiu 
siê ognia do pomieszczeñ;

•przygotowaæ do ewentualnego u¿ycia œrodki gaœnicze, np. gaœnice, koc 
gaœniczy, podpiêty w¹¿ do instalacji wodnej, wodê w pojemniku;

•udostêpniæ pomieszczenia i udzieliæ niezbêdnych informacji przyby³ym 
stra¿akom.

Wskazówka!
Zaleca siê czyszczenie kot³a przed ka¿dorazowym jego rozpale-
niem , co znacznie zmniejsza zu¿ycie paliwa.  

Niebezpieczeñstwo!
W czasie awaryjnego zatrzymania kot³a nale¿y bezwzglêdnie 
dbaæ o bezpieczeñstwo ludzi oraz przestrzegaæ przepisów ppo¿.

9.5. WYGASZANIE KOT£A

Wygaszenie kot³a nast¹pi samoczynnie po wypaleniu siê paliwa. W ce-
lu wygaszenia kot³a przed wypaleniem siê paliwa mo¿na:
•wy³¹czyæ wentylator kot³a,
•za pomoc¹ dostarczonych narzêdzi mo¿na, przy zachowaniu szczególnej 
ostro¿noœci, zrzucaæ z rusztu palnika ¿ar do popielnika,
•usun¹æ ¿ar z popielnika do ¿aroodpornego pojemnika z pokryw¹,
•wy³¹czyæ automatykê kot³a, 
•po up³ywie kilkunastu - kilkudziesiêciu minut nale¿y sprawdziæ, czy w pale-
nisku nie nast¹pi³o samoczynne rozpalenie!

Je¿eli postój kot³a bêdzie trwa³ d³u¿ej ni¿ dwa dni i zawsze po zakoñcze-
niu sezonu grzewczego nale¿y wyj¹æ paliwo z kot³a oraz pozostawiæ kocio³  
z uchylonymi drzwiami. Po sezonie grzewczym lub podczas d³u¿szego nie-
korzystania z kot³a nale¿y ca³y kocio³ wyczyœciæ.

9.6. OBS£UGA OKRESOWA KOT£A - CZYSZCZENIE I KONSERWA-
CJA.

W komorze paleniskowej kot³a szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na 
dok³adne usuniêcie popio³u i ¿u¿lu ze szczelin rusztu i œcian komory. Czysz-
czenie takie nale¿y wykonywaæ przed ka¿dorazowym rozpalaniem kot³a. 
Przed czyszczeniem, nale¿y wygasiæ kocio³ oraz odczekaæ czas konieczny 
do wystudzenia powierzchni wewnêtrznych kot³a. 

Czyszczenia kana³ów spalinowych, w których osiadaj¹ lotne popio³y,  
nale¿y  dokonywaæ przez otwory wyczystne co 3-7 dni. 

P³yty kana³ów spalinowych, œciany boczne wymiennika oraz nale¿y 
czyœciæ przez wyczystkê górn¹ /rys. 3., poz 9./, drzwi zasypowe /rys. 3.,  
poz. 2./ oraz drzwi paleniskowo-popielnikowe /rys. 3., poz. 3./. Powierz-
chniê rurowego rusztu wodnego nale¿y czyœciæ przez drzwi paleniskowo-
popielnikowe /rys. 3., poz. 3./. Nagromadzony popió³ i py³ nale¿y usun¹æ 
przez drzwi paleniskowo-popielnikowe /rys. 3., poz. 3./ oraz przez wy-
czystki po bokach kot³a /rys. 3., poz. 8./.

Do czyszczenia kot³a nale¿y u¿ywaæ narzêdzi obs³ugowych dostarcza-
nych wraz z kot³em.  

Po oczyszczeniu kana³ów spalinowych, wszystkie drzwi i otwory wy-
czystne nale¿y szczelnie zamkn¹æ. 

Okresowo nale¿y skontrolowaæ stan zawiasów, klamek oraz szczeliwa. 
Aby wymieniæ sznur uszczelniaj¹cy, nale¿y go wyj¹æ z rowka drzwiczek za 
pomoc¹ œrubokrêta i wyczyœciæ rowek. W oczyszczony rowek nale¿y wsu-
n¹æ nowy sznur uszczelniaj¹cy, zaczynaj¹c w czêœci poziomej. Nale¿y do-
k³adnie wcisn¹æ sznur na ca³ym obwodzie drzwiczek, tak aby mo¿na by³o 
zamkn¹æ drzwi.

W przypadku d³ugotrwa³ego utrzymywania niskich temperatur na kotle 
konieczne jest okresowe (przynajmniej raz na tydzieñ) “wygrzanie kot³a” - 
przepalenie przy temperaturze 70-80°C. Zabieg ten ma na celu zwiêk-
szenie ¿ywotnoœci kot³a.

UWAGA! Powy¿sze czynnoœci nale¿y równie¿ wykonaæ bezwzglêdnie 
po zakoñczeniu sezonu grzewczego. Kocio³ nale¿y tak¿e oczyœciæ,      
w przypadku postojów w pracy trwaj¹cych d³u¿ej ni¿ 2 dni.

Wskazówka!
W celu uzyskania poprawnej efektywnoœci spalania nale¿y 
utrzymywaæ kana³y konwekcyjne oraz blachy wewn¹trz pale-
niska w nale¿ytej czystoœci. Sadza, py³ i popió³ powsta³y ze spa-
lania powoduj¹ obni¿enie efektywnoœci i sprawnoœci procesu 
spalania.

Niebezpieczeñstwo!
Temperatura pracy poszczególnych czêœci kot³a mo¿e osi¹-
gn¹æ nawet 400°C! 
W celu wyczyszczenia kot³a nale¿y go wy³¹czyæ i odczekaæ czas 
konieczny na zmniejszenie temperatury powierzchni wymiany 
ciep³a. 

Niebezpieczeñstwo!
Wszystkie czynnoœci nale¿y wykonywaæ ze szczególnym za-
chowaniem ostro¿noœci i mog¹ je wykonywaæ tylko osoby doro-
s³e. Nale¿y dopilnowaæ aby podczas czyszczenia kot³a w pobli-
¿u nie znajdowa³y siê dzieci.
Do obs³ugi kot³ów u¿ywaæ rêkawic, okularów ochronnych i na-
krycia g³owy.

Niebezpieczeñstwo!
Przed rozpoczêciem czynnoœci serwisowych oraz konserwa-
cyjnych nale¿y od³¹czyæ zasilanie kot³a.

Wskazówka!
Aby zapobiec zapaleniu siê sadzy w kominie nale¿y zadbaæ o 
systematyczne czyszczenie przewodów dymowych.

Niebezpieczeñstwo!
Spaliny wydobywaj¹ce siê z zatkanego komina s¹ niebezpiecz-
ne. Komin i ³¹cznik nale¿y utrzymywaæ w czystoœci. Powinny 
one byæ czyszczone przed ka¿dym sezonem grzewczym.

Niebezpieczeñstwo!
Zabrania siê w sposób bezwzglêdny zalewania komina wod¹, 
grozi to jego rozerwaniem.

Niebezpieczeñstwo!
Nale¿y pamiêtaæ, i¿ przez nieszczelne przewody mog¹ wydo-
staæ siê pal¹ce iskry lub bardzo gor¹ce gazy spalinowe, w tym 
groŸny, niewyczuwalny tlenek wêgla (czad).

Uwaga!
Po po¿arze sadzy w kominie nale¿y wezwaæ kominiarza aby do-
kona³ wyczyszczenia przewodów i zwróci³ uwagê na ich stan 
techniczny. 
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9.9.  WY£¥CZENIE KOT£A Z PRACY.

Po zakoñczonym sezonie grzewczym lub w innych przypadkach plano-
wanego wy³¹czenia kot³a z eksploatacji, nale¿y pozwoliæ na ca³kowite wypa-
lenie siê wsypanej do paleniska dawki opa³u, a nastêpnie usun¹æ popió³ i ¿u-
¿el z komory paleniskowej i popielnikowej. Kocio³ nale¿y dok³adnie oczyœ-
ciæ, pamiêtaj¹c bezwzglêdnie o komorze paleniskowej, popielnikowej i ci¹-
gu konwekcyjnym.

Na czas postoju kot³a woda z instalacji centralnego ogrzewania mo¿e 
byæ spuszczona jedynie w przypadku prac remontowych lub monta¿owych. 
Aby zabezpieczyæ kocio³ po sezonie grzewczym, nale¿y go dok³adnie 
oczyœciæ z popio³ów i nagarów zawieraj¹cych najwiêcej siarki oraz przepro-
wadziæ konserwacjê.

W przypadku zainstalowania kot³a w ch³odnych i wilgotnych kot³ow-
niach, w okresie letnim nale¿y kocio³ zabezpieczyæ przed wilgoci¹ poprzez 
wstawienie do jego wnêtrza materia³u absorbuj¹cego wilgoæ, np. wapna 
palonego nie hydratyzowanego, Silica Gel.

Wskazówka!
Po zakoñczonym sezonie grzewczym nale¿y dok³adnie oczyœ-
ciæ kocio³ oraz zabezpieczyæ przed wp³ywem wilgoci.

Uwaga!
Je¿eli nie ma takiej koniecznoœci nie spuszczaæ wody z insta-
lacji centralnego ogrzewania. Pozostawienie wody chroni ko-
cio³ oraz armaturê przed korozj¹.

10. UWAGI DOTYCZ¥CE U¯YTKOWANIA KOT£A.

1.Kocio³ mog¹ obs³ugiwaæ tylko osoby doros³e, które za pozna³y siê z niniej-
sz¹ instrukcj¹ obs³ugi i przeszkolone w zakresie obs³ugi.

2.Zabrania siê przebywania dzieci w pobli¿u kot³a bez obecnoœci doros³ych.
3.Do rozpalania paliwa nie wolno u¿ywaæ cieczy ³atwopalnych nale¿y 

stosowaæ paliwo sta³e (np. turystyczne), drewno ¿ywiczne, papier itp.
4.Je¿eli dojdzie do przedostania siê ³atwopalnych gazów czy oparów do 

kot³owni lub podczas prac, w czasie których podwy¿szone jest ryzyko 
powstania po¿aru lub wybuchu (klejenie, lakierowanie itp.), kocio³ nale¿y 
przed rozpoczêciem tych prac wy³¹czyæ.

5.W czasie pracy kot³a temperatura wody grzewczej nie powinna przekra-
oczaæ 90 C. Przy przegrzaniu kot³a nale¿y otworzyæ wszystkie dot¹d za-

mkniête odbiorniki ciep³a i szczelnie zamkn¹æ drzwi kot³a oraz wy³¹czyæ 
wentylator.

6.Na kotle i w jego bliskim otoczeniu nie wolno umieszczaæ materia³ów ³a-
twopalnych.

7.Przewód zasilaj¹cy i przy³¹czeniowy do pompy i ciep³ej wody u¿ytkowej 
nale¿y prowadziæ z dala od Ÿróde³ ciep³a  drzwiczki, czopuch kot³a.

8.Zabroniona jest ingerencja i manipulacja w czêœci elektrycznej lub kon-
strukcyjnej kot³a.

9.Nale¿y stosowaæ paliwo zalecane przez producenta od koncesjono-
wanych dostawców (najlepiej z atestem).

10.Podczas wybierania popio³u z kot³a nie mog¹ siê znajdowaæ w odleg³oœci 
mniejszej ni¿ 1500 mm od kot³a materia³y ³atwopalne. Popió³ nale¿y 
przek³adaæ do naczyñ ¿aroodpornych z pokryw¹.

11. Po zakoñczeniu sezonu grzewczego kocio³ oraz przewód dymny nale¿y 
dok³adnie wyczyœciæ. Kot³ownia powinna byæ utrzymywana w stanie 
czystym i suchym. Wyj¹æ paliwo z kot³a, rury podajnika i zasobnika 
paliwa oraz pozostawiæ kocio³ oraz zasobnik paliwa z uchylonymi 
drzwiami i pokrywami.

11. LIKWIDACJA KOT£A PO UP£YWIE ̄ YWOTNOŒCI.

Kocio³ z osprzêtem elektrycznym podlega Dyrektywie Europejskiej 
2002/96/E dotycz¹cej zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego,   
w zwi¹zku z tym na tabliczce znamionowej umieszczone jest oznaczenie 
zgodne z w/w dyrektyw¹ (przekreœlony kosz) w sprawie zu¿ytego sprzêtu 
elektrycznego i elektronicznego.

Kocio³ zosta³ wykonany z materia³ów neutralnych dla œrodowiska.      
Po wyeksploatowaniu i zu¿yciu kot³a nale¿y:
•nale¿y dokonaæ demonta¿u czêœci po³¹czonych œrubami poprzez ich od-
krêcenie, a spawanych poprzez ciêcie, elementy kot³a podlegaj¹ normalnej 
zbiórce odpadów, g³ównie jako z³om stalowy.
•przed z³omowaniem kot³a nale¿y od³¹czyæ regulator elektroniczny wraz     
z przewodami, które podlegaj¹ selektywnej zbiórce zu¿ytego sprzêtu elek-
trycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Czêœci tych nie wolno umiesz-
czaæ razem z innymi ogólnymi odpadami. Miejsce ich zbiórki powinno byæ 
okreœlone przez s³u¿by miejskie lub gminne. Pozosta³e elementy kot³a 
podlegaj¹ normalnej zbiórce odpadów, g³ównie jako z³om stalowy.
•zachowaæ œrodki ostro¿noœci i bezpieczeñstwa przy demonta¿u kot³a po-
przez stosowanie odpowiednich narzêdzi rêcznych i mechanicznych oraz 
œrodków ochrony osobistej /rêkawice, ubranie robocze, fartuch, okulary itp. /

Niebezpieczeñstwo!
Bezwzglêdnie nale¿y zapoznaæ siê i przestrzegaæ poni¿szych 
zasad bezpiecznego u¿ytkowania kot³ów.
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12. PRZYKLADY AWARII URZADZENIA I SPOSOBY  ICH USUWANIA.

W tabeli poni¿ej zestawiono najczêstsze problemy wystêpuj¹ce pod-
czas pracy kot³a i sposoby ich usuwania.

• dodaæ paliwo o wiêkszej wartoœci opa³owej lub 
wymieniæ na paliwo o wymaganych 
parametrach

• zastosowaæ paliwo o mniejszej wilgotnoœci,
przechowywaæ paliwo w ogrzewanym 
pomieszczeniu

• wykonaæ skrócony audyt energetyczny
 budynku  
• 

  

dodaæ paliwo o wiêkszej wartoœci opa³owej lub 
wymieniæ na paliwo o wymaganych 
parametrach

• zbyt du¿a temperatura spalin czopucha
spowodowana zbyt du¿ym ci¹giem 
lub zbyt du¿¹ iloœci¹ powietrza potrzebn¹ 
do spalania.

• sprawdziæ instalacjê c.o.

• zastosowaæ paliwo zgodne 
z zaleceniami producenta

• podwy¿szyæ temperaturê
• wysuszyæ/zmieniæ opa³

•nieprawid³owo dobrany kocio³ do budynku

•zbyt niska nastawa temperatur w kotle

•nieprawid³owo wykonana instalacja

•zbyt ma³a wartoœæ opa³owa paliwa

•niska sprawnoœæ kot³a z powodu du¿ej 
straty kominowej

• paliwo z³ej jakoœci

• paliwo z³ej jakoœci

• zbyt wilgotne paliwo

• mokry opa³

Zbyt du¿e 
zu¿ycie paliwa

Z³e spalanie paliwa

Na wymienniku osadza siê 
du¿o nagaru, 

tworz¹ siê spieki

Wyciek wody 
z popielnika

• dodaæ paliwo o wiêkszej wartoœci opa³owej 
lub wymieniæ na paliwo o wymaganych 
parametrach

• zamontowaæ nasadkê kominow¹ (stra¿ak)

• zastosowaæ w kominie regulator ci¹gu lub 
dodaæ paliwo o mniejszej wartoœci opa³owej

• wykonaæ audyt energetyczny budynku  

• umo¿liwiæ odbiór ciep³a przez grzejniki i inne 
odbiorniki np.bojler

• zastosowaæ siê do zapisów instrukcji obs³ugi

• zmierzyæ ci¹g kominowy, ewentualnie za³o¿yæ 
klapowy regulator ci¹gu na przewód kominowy

Sugerowana naprawa

• zd³awienie ci¹gu przepustnic¹ zamontowan¹ 
w czopuchu

• wymieniæ sznur uszczelniaj¹cy

• podwy¿szyæ komin
• powiêkszyæ przekrój komina
• oczyœciæ komin (kocio³)

• nie zamykaæ zaworami wszystkich grzejników

• zmierzyæ temperaturê spalin, prawid³owa 
w zakresie 110°C-230°C

• sprawdziæ instalacjê c.o.

• podwy¿szyæ temperaturê

• otworzyæ zawory

• wyczyœciæ kocio³

1 Brak ci¹gu kominowego
• za niski komin
• za ma³y przekrój komina
• zapchany komin / zanieczyszczony kocio³

•nieprawid³owo dobrany kocio³ do budynku

•zbyt niska nastawa temperatur w kotle

Mo¿liwa przyczyna awarii

• zbyt ma³a wartoœæ opa³owa paliwa

• zbyt du¿y ci¹g kominowy przy zbyt
  du¿ej wartoœci opa³owej paliwa

•nieprawid³owo wykonana instalacja

• zawirowania powietrza w kominie

• brak odbioru ciep³a z kot³a i spowodowane tym 
d³ugie przerwy w pracy  powoduj¹ce gaœniêcie 
p³omienia

• nieprawid³owe ustawienie kot³a wzglêdem 
komina

• zbyt du¿y ci¹g kominowy

• zanieczyszczony wymiennik

•zbyt du¿y ci¹g kominowy

• zamkniête zawory

2. Uszkodzony sznur

Znaczny wzrost temperatury 
ponad nastawion¹

Nag³y wzrost ciœnienia
i temperatury

Wymagana temperatura
nie jest osi¹gana

Dymi siê z drzwiczek 

Wystêpuj¹ krótkie 
wybuchy gazów

Wystêpuje mocne
przegrzewanie siê komina

Rodzaj awarii

Tabela 10. Przyk³ady awarii urz¹dzenia i sposoby ich urz¹dzania.

Wskazówka!
Przed wezwaniem ekipy serwisowej nale¿y dok³adnie wyczyœciæ kana³y konwekcyjne oraz œciany komory paleniskowej, a tak¿e udostêp-
niæ wejœcie do kot³owni w przypadku ewentualnej wymiany kot³a. 
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WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI
KOT£ÓW Z RÊCZNYM ZA£ADUNKIEM PALIWA

Podstawowym warunkiem bezpieczeñstwa eksploatacji kot³ów jest wykonanie instalacji zgodnie z PN-91/B-02413      
i BN-71/8864-27. Ponadto nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:

1.Zabrania siê eksploatacji kot³a przy spadku poziomu wody w instalacji poni¿ej poziomu okreœlanego w instrukcji eksploatacji 
kot³owni

2.Do obs³ugi kot³ów u¿ywaæ rêkawic, okularów ochronnych i nakrycia g³owy.

3.Przy otwieraniu drzwiczek nie stawaæ na wprost ods³anianego otworu. W momencie uruchamiania wentylatora nie otwieraæ 
drzwiczek zasypowych.

4.Utrzymywaæ sta³y porz¹dek w kot³owni, gdzie nie powinny znajdowaæ siê ¿adne przedmioty nie zwi¹zane z obs³ug¹ kot³ów.

5.Przy pracach przy kotle u¿ywaæ oœwietlenia o zasilaniu nie wiêkszym ni¿ 24 V

6.Dbaæ o dobry stan techniczny kot³a i zwi¹zanej z nim instalacji c.o., a w szczególnoœci o szczelnoœæ drzwiczek i otworów 
wyczystnych.

7.Wszelkie usterki kot³a niezw³ocznie usuwaæ.

8.W okresie zimowym nie nale¿y stosowaæ przerw w ogrzewaniu, które mog³yby spowodowaæ zamarzniêcie wody w instalacji 
lub jej czêœci, co jest szczególnie groŸne, gdy¿ rozpalanie w kotle przy niedro¿nej instalacji c.o., mo¿e prowadziæ do bardzo 
powa¿nych zniszczeñ.

9.Nape³nianie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi byæ prowadzone ostro¿nie. Nape³nianie instalacji  w tym okresie 
musi byæ dokonane wod¹ gor¹c¹, tak aby nie doprowadziæ do zamarzniêcia wody w instalacji  w czasie nape³niania.

10.Niedopuszczalne jest rozpalanie w kotle przy u¿yciu takich œrodków jak benzyna, nafta i inne œrodki ³atwopalne i wybucho-
we.

11.Nie zbli¿aæ siê z otwartym ogniem do uchylonych drzwiczek paleniskowych w czasie pracy wentylatora i tu¿ po jego w³¹cze-
niu siê, gdy¿ nie spalony gaz grozi wybuchem.

 

12. Wykonanie instalacji elektrycznej mo¿e byæ dokonane przez uprawnionego elektryka

Niebezpieczeñstwo!
Zabrania siê u¿ywaæ otwartego ognia oraz materia³ów ³atwopalnych w pobli¿u kot³a - grozi wybuchem lub po-
wstaniem po¿aru.

Niebezpieczeñstwo!
Przy jakimkolwiek podejrzeniu mo¿liwoœci zamarzniêcia wody w instalacji c.o., a w szczególnoœci uk³adzie bez-
pieczeñstwa kot³a, nale¿y sprawdziæ dro¿noœæ uk³adu. W tym celu nale¿y dopuœciæ wodê do instalacji przy 
u¿yciu kurka spustowego, a¿ do momentu uzyskania przelewu z rury przelewowej. W przypadku braku dro¿-
noœci, rozpalanie kot³a jest zabronione .

Niebezpieczeñstwo!
Podczas otwierania drzwiczek nie nale¿y nigdy staæ na wprost kot³a. Grozi to poparzeniem. 

Niebezpieczeñstwo!
Wszelkie przy³¹czenia instalacji elektrycznej mog¹ byæ wykonywane jedynie przez elektryka posiadaj¹cego 
stosowne uprawnienia /SEP do 1kV/.

Uwaga!
Podczas zaniku napiêcia elektrycznego wymagany jest nadzór nad kot³em.

Uwaga!
Zabrania siê dopuszczania zimnej wody do rozgrzanego kot³a.  Zabrania siê zalewania paleniska wod¹.
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14. WARUNKI GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŒÆ ZA WADY WYRO-
BU.

Gwarant i producent:

1.Gwarant udziela Kupuj¹cemu gwarancji na sprzedany wyrób na zasa-
dach i warunkach okreœlonych w niniejszej gwarancji.
2. Gwarancja zostaje wystawiona na kocio³ grzewczy typ DELTA PLUS / 
DELTA PLUS NZ* ........ o numerze fabrycznym ............................. 
(przedmiot umowy-kocio³ c.o.) pod warunkiem dokonania ca³kowitej zap³aty 
za przedmiot umowy oraz odes³ania na adres producenta kopii prawid³owo 
wype³nionej Karty Gwarancyjnej.
3.£¹cznie z warunkami gwarancji Kupuj¹cemu zostaje wydana instrukcja 
obs³ugi, w której okreœlone s¹ warunki eksploatacji kot³a, sposób jego mon-
ta¿u oraz parametry dotycz¹ce komina, paliwa i wody kot³owej.
4.Gwarant gwarantuje sprawne dzia³anie kot³a, je¿eli œciœle bêd¹ prze-
strzegane warunki okreœlone w instrukcji obs³ugi, w szczególnoœci w zakre-
sie parametrów dotycz¹cych paliwa, komina, wody kot³owej, pod³¹czenia 
do instalacji centralnego ogrzewania.
5.Gwarancja jest udzielana na kocio³ eksploatowany zgodnie z instrukcj¹ 
obs³ugi. Termin udzielenia gwarancji liczony jest od dnia wydania przed-
miotu umowy Kupuj¹cemu i wynosi:

a) 4 lata na szczelnoœæ wymiennika ciep³a;
b) 2 lata na pozosta³e elementy oraz sprawne dzia³anie kot³a, lecz nie d³u-

¿ej ni¿ 3 lata od daty produkcji;
c)1 rok na elementy ¿eliwne oraz elementy ruchome bêd¹ce na wyposa-

¿eniu kot³a;
d)gwarancj¹ nie s¹ objête elementy zu¿ywaj¹ce siê, w szczególnoœci: 

œruby, nakrêtki, r¹czki, elementy ceramiczne i uszczelniaj¹ce.
6.Gwarancja udzielona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7.W okresie trwania gwarancji gwarant zapewnia bezp³atne dokonanie 
naprawy usuniêcie wady fizycznej przedmiotu umowy w terminie:

a)14 dni od daty dokonania zg³oszenia, je¿eli usuniêcie wady nie wyma-
ga wymiany elementów konstrukcyjnych przedmiotu umowy,

b) 30 dni od daty dokonania zg³oszenia, je¿eli usuniêcie wady wymaga 
wymiany elementów konstrukcyjnych.

8.Zg³oszenie usuniêcia wady fizycznej w ramach naprawy gwarancyjnej 
(zg³oszenie reklamacyjne) powinno byæ dokonane natychmiast po stwier-
dzeniu wyst¹pienia wady fizycznej, jednak nie póŸniej ni¿ 14 dni od stwier-
dzenia wady.
9.Zg³oszenie reklamacyjne nale¿y zg³aszaæ pod adresem producenta prze-
sy³aj¹c wype³niony i podstemplowany przez punkt sprzeda¿y kupon rekla-
macyjny znajduj¹cy siê w instrukcji obs³ugi. W zg³oszeniu reklamacyjnym 
nale¿y podaæ:

a)typ, wielkoœæ kot³a, numer fabryczny, numer wykonawcy (dane znajdu-
j¹ siê na tabliczce znamionowej),

b)datê i miejsce zakupu,
c)zwiêz³y opis uszkodzenia,
d)system zabezpieczenia kot³a (rodzaj naczynia wzbior-czego),
e)dok³adny adres i numer telefonu zg³aszaj¹cego reklamacjê.

W przypadku reklamowania nieprawid³owego spalania w kotle, zasmo-
lenia, wydobywania siê dymu przez drzwiczki zasypowe do zg³oszenia re-
klamacyjnego powinna byæ bezwzglêdnie do³¹czona kserokopia ekspertyzy 
kominiarskiej stwierdzaj¹cej spe³nienie przez przewód kominowy wszyst-
kich zawartych w instrukcji obs³ugi warunków dla okreœlonej wielkoœci kot³a.

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

W przypadku reklamowania wycieku wody z kot³a zabrania siê spraw-
dzania szczelnoœci kot³a przy pomocy sprê¿onego powietrza.
10.Zw³oka w dokonaniu naprawy nie zachodzi, je¿eli gwarant lub jego 
przedstawiciel bêdzie gotowy do usuniêcia wady w ustalonym z Kupuj¹cym 
terminie i nie bêdzie móg³ wykonaæ naprawy z przyczyn nie le¿¹cych po 
stronie gwaranta (np. brak odpowiedniego dostêpu do kot³ów, brak energii 
elektrycznej lub wody).
11.W przypadku, gdy Kupuj¹cy dwukrotnie uniemo¿liwi dokonanie naprawy 
gwarancyjnej, mimo gotowoœci gwaranta do jej wykonania, to uwa¿a siê, ¿e 
kupuj¹cy zrezygnowa³ z roszczenia zawartego w zg³oszeniu gwarancyj-
nym.
12.Je¿eli reklamowanej wady nie mo¿na usun¹æ, po dokonaniu trzech na-
praw gwarancyjnych kocio³ nadal dzia³a wadliwie, ale nadaje siê do dalszej 
eksploatacji, Kupuj¹cy ma prawo do:

a)obni¿enia ceny kot³a proporcjonalnie do obni¿enia wartoœci u¿ytkowej 
kot³a,

b)wymiany kot³a wadliwego na kocio³ wolny od wad.

13.Dopuszcza siê wymianê kot³a w przypadku stwierdzenia przez Gwa-
ranta, ¿e nie mo¿na wykonaæ jego naprawy.
14.Gwarant nie ponosi odpowiedzialnoœci za nieprawid³owy dobór kot³a do 
wielkoœci ogrzewanych powierzchni (np. zainstalowanie kot³a o zbyt ma³ej 
lub zbyt du¿ej mocy w stosunku do zapotrzebowania). Zaleca siê, aby dobór 
kot³a by³ dokonywany przy wspó³pracy z odpowiednim biurem projektowym  
lub gwarantem.
15.Gwarant odmówi zrealizowania ¿¹dañ Kupuj¹cego wynikaj¹cych z ni-
niejszego dokumentu, w przypadku gdy:  

a)stwierdzi naruszenie lub zerwanie plomb,
b)nie bêdzie móg³ zidentyfikowaæ towaru (tj. zgodnoœci przedstawionego 

towaru z dokumentem opisuj¹cym sprzêt),  
c)uszkodzenia powsta³y na skutek niew³aœciwego transportu dokonywa-

nego lub zleconego przez Kupuj¹cego,
d)uszkodzenia powsta³y na skutek wadliwego monta¿u lub naprawy 

przez osobê nieuprawnion¹, w szczególnoœci odstêpstw od unormo-
wañ zawartych w PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciep³ownictwo, 

e)wymieniono samowolnie poszczególne elementy sprzêtu na nieory-
ginalne, u¿ywane itp.,

f)uszkodzenia s¹ mechaniczne, chemiczne, termiczne,
g)uszkodzenia dotycz¹ elementów zu¿ywaj¹cych siê, w szczególnoœci: 

œrub, nakrêtek r¹czek, elementów ceramicznych i uszczelniaj¹cych,
h)uszkodzenia powstan¹ na skutek u¿ytkowania kot³a w sposób 

niezgodny z instrukcj¹ obs³ugi, tj. w szczególnoœci gdy:
- korozja elementów stalowych w obrêbie czopucha powsta³a w wyniku 
d³ugotrwa³ej eksploatacji kot³a przy temperaturze wody zasilaj¹cej 
instalacjê c.o. poni¿ej 60°C,

- uszkodzenia kot³a wynikaj¹ z zastosowania do zasilania instalacji c.o. 
wody o nieprawid³owej twardoœci (przepalenie blach paleniska w 
wyniku nagromadzenia siê kamienia kot³owego),

- nieprawid³owego funkcjonowania kot³a jest wynikiem braku w³aœciwe-
go ci¹gu kominowego lub niew³aœciwie dobranej mocy kot³a,

- szkody wynikaj¹ z zaniku napiêcia zasilaj¹cego,
i) zg³oszone wady s¹ nieistotne i nie maj¹ wp³ywu na wartoœæ u¿ytkow¹ 

kot³a
16.Niniejsza gwarancja nie obejmuje tak¿e elementów wyposa¿enia elek-
trycznego wydana zostaje na nie oddzielna gwarancja producenta urz¹-
dzeñ.
17.Gwarant mo¿e obci¹¿yæ kosztami zwi¹zanymi ze zg³oszeniem reklama-
cyjnym wy³¹cznie w przypadku nieuwzglêdniania reklamacji na skutek 
stwierdzenia okolicznoœci, o których mowa w pkt. 15 i 16.
18. Warunkiem uznania reklamacji jest okazanie dowodu zakupu oraz pra-
wid³owe wype³nienie karty gwarancyjnej wraz z kuponem reklamacyjnym. 
19.Niewa¿na jest Karta Gwarancyjna bez daty, pieczêci i podpisów, jak 
równie¿ z poprawkami i skreœleniami dokonanymi przez osoby nieupraw-
wnione.
20.Instalacjê kot³a do systemu grzewczego mo¿e przeprowadziæ instalator 
posiadaj¹cy ogólne uprawnienia instalacyjne (konieczny jest jego wpis i pie-
cz¹tka do Karty Gwarancyjnej).
21.Rozruch zerowy kot³a oraz wszelkie naprawy i czynnoœci przekraczaj¹ce 
zakres czynnoœci u¿ytkownika opisany w instrukcji obs³ugi mo¿e przepro-
wadziæ wy³¹cznie serwis prze-szkolony przez producenta. Rozruch zerowy 
kot³a jest odp³atny, a jego koszty pokrywa U¿ytkownik.
22.Reklamowany osprzêt elektryczny /regulator elektroniczny, wentylator/ 
nale¿y odes³aæ do siedziby P.W. DEFRO na koszt Gwaranta. Zwrócenie 
wadliwego osprzêtu jest warunkiem uznania reklamacji i nieodp³atnej wy-
miany sprzêtu. Nieodes³anie w/w. czêœci w terminie 7 dni roboczych bêdzie 
podstaw¹ do nieuznania reklamacji i obci¹¿enia jej kosztami Kupuj¹cego.
23.W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ Kart¹ Gwarancyjn¹ obowi¹-
zuj¹ przepisy Kodeksu Cywilnego art. 577 – 581.

*niepotrzebne skreœliæ

Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe DEFRO 
Ruda Strawczyñska 103a
26-067 Strawczyn

tel. 41 303 80 85, 41  303 87 94
fax 41 303 91 31



24

14.2. US£UGI POGWARANCYJNE.

Oprócz typowych us³ug gwarancyjnych œwiadczymy poni¿sze odp³atne 
us³ugi pogwarancyjne.

Dla napraw p³atnych i pogwarancyjnych koszt roboczo-godziny oraz 
koszt dojazdu serwisu z siedziby firmy liczony jest wg aktualnego cennika 
dostêpnego na www.defro.pl.

1.Sprawdzenie wentylacji w kot³owni.
2.Sprawdzenie szczelnoœci drzwiczek /ewentualne na³o¿enie silikonu lub 
wymiana sznura - p³atne wg cennika/.
3.Sprawdzenie prawid³owoœci pod³¹czeñ hydraulicznych.
4.Sprawdzenie prawid³owoœci pod³¹czenia z przewodem kominowym.
5.Sprawdzenie pod³¹czeñ elektrycznych w regulatorze elek-tronicznym.
6.Sprawdzenie szczelnoœci drzwiczek zbiornika zasypowego.
7.Sprawdzenie po³¹czenia zestawu podaj¹cego z korpusem kot³a.
8.Sprawdzenie przewodów elektrycznych wentylatora, motoreduktora, 
czujników, czy nie s¹ uszkodzone.
9.Sprawdzenie, czy nie dokonano przeróbek przy kotle /opis w uwagach/.
10 Sprawdzenie wskazañ oraz umiejscowienia wszystkich czujników.
11.Czyszczenie wymiennika /wybranie osadu/
12.Czyszczenie palnika /wybranie osadu/ 
13.Wyregulowanie pracy kot³a na stosowanym paliwie /czasy podawania, 
postoju i moc dmuchawy/

Uprzejmie informujemy, ¿e ewentualna wymiana reklamowanego przez u¿ytkownika podzespo³u kot³a na sprawny nie jest 
jednoznaczna z uznaniem przez PW DEFRO roszczeñ gwarancyjnych u¿ytkownika kot³a i nie koñczy procedury obs³ugi 
reklamacji. PW DEFRO zastrzega sobie prawo do obci¹¿enia w terminie do 60 dni od daty przeprowadzenia naprawy u¿ytkownika 
kot³a kosztami wymiany/naprawy podzespo³u, który podczas przeprowadzonej po naprawie ekspertyzie zosta³ uznany za 
uszkodzony przez czynniki niezale¿ne od producenta kot³a (np. zwarcie w instalacji elektrycznej, przepiêcie, zalanie, uszkodzenia 
mechaniczne niewidoczne go³ym okiem, itp.), a których to uszkodzeñ serwis dokonuj¹cy naprawy nie jest w stanie oceniæ 
podczas naprawy w miejscu eksploatacji kot³a. PW DEFRO wystawi stosown¹ fakturê za wymianê/naprawê przedmiotowego 
podzespo³u wraz z do³¹czonym protoko³em ekspertyzy. Jednoczeœnie informujemy, ¿e brak zap³aty za fakturê obejmuj¹c¹ w/w 
koszty w terminie 14 dni od jej wystawienia skutkuje nieodwo³aln¹ utrat¹ gwarancji na u¿ytkowany przez Pañstwa kocio³, a 
informacja ta zostanie zarejestrowana w naszym komputerowym systemie nadzoru nad kot³ami w okresie gwarancji. Za termin 
zap³aty przyjmuje siê datê wp³ywu Pañstwa zap³aty na rachunek bankowy podany w niniejszej fakturze.

14.1. WARUNKI GWARANCJI „SERWIS 48H”.

1.Programem „Serwis 48h” objête s¹ kot³y grzewcze, których producentem 
jest PW DEFRO Robert Dziube³a.
2.Zg³oszenie reklamacyjne nale¿y dokonaæ za poœrednictwem punktu 
sprzeda¿y detalicznej, hurtowej lub bezpoœrednio do firmy na numer       
fax. 41 303 80 85, e-mail: serwis@defro.pl, listownie na adres firmy.
3.Warunkiem uznania reklamacji jest okazanie dowodu zakupu oraz pra-
wid³owe wype³nienie karty gwarancyjnej wraz z kuponem reklamacyjnym.
4.„Serwis 48h” gwarantuje, ¿e P.W. DEFRO do³o¿y wszelkich starañ, aby 
czas usuniêcia usterek uniemo¿liwiaj¹cych/powa¿nie utrudniaj¹cych korzy-
stanie z kot³a grzewczego DEFRO nie przerkoczy³ dwóch dni roboczych od 
daty zg³oszenia reklamacji.
5.Czas usuniêcia usterek mo¿e siê wyd³u¿yæ z przyczyn niezale¿nych od 
PW DEFRO m.in. koniecznoœæ wymiany elementów konstrukcyjnych, brak 
czêœci zamiennych u dostawcy, niesprzyjaj¹ce warunki pogodowe /si³a 
wy¿sza/.
6.Niedotrzymanie tego terminu naprawy nie mo¿e byæ powodem jakich-
kolwiek roszczeñ klientów tak w stosunku do PW DEFRO jak i Autoryzowa-
nego Partnera Serwisowego
7.W celu u³atwienia obs³ugi serwisowej klientów uruchomione zosta³y info-
linie serwisowe pod nr tel. 509 702 720 oraz 509 577 900. Dzwoni¹c na 
podane numery uzyskacie  Pañstwo niezbêdne informacje i pomoc w za³a-
twieniu ka¿dej sprawy serwisowej.
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PROTOKÓ£
STANU TECHNICZNEGO KOT£OWNI, UK£ADU C.O. i ROZRUCHU ZEROWEGO KOT£A

I. KOT£OWNIA

II. UK£AD C.O.

Uwagi

Uwagi

wentylacja

uk³ad c.o. otwarty

nawiewna zgodna z PN-B/02411:1987

prowadzenie rury wzbiorczej zgodne z PN-B/02413:1991

wywiewna zgodna z PN-B/02411:1987

miejsce wpiêcia rury wzbiorczej zgodne z PN-B/02413:1991

wymiary komina

œrednica rury wzbiorczej zgodna z PN-B/02413:1991
œrednice rur zasilania
œrednice rur powrotu
œrednice rur obiegu kot³owego

zabezpieczenie temperatury powrotu kot³a
zawór czterodrogowy
zawór temperaturowy kot³owy 55°C 
pompa dozuj¹co-mieszaj¹ca
inne, jakie?
œrednica zaworu czterodrogowego
po³o¿enie zaworu czterodrogowego /powy¿ej wylotu zasilania z kot³a/

armatura bezpieczeñstwa zgodna z PN-EN 12828 
zawór bezpieczeñstwa
manometr
odpowietrznik
zawór BVTS
wê¿ownica sch³adzaj¹ca
pojemnoœæ naczynia przeponowego zgodna z PN-EN 12828

pozosta³e elementy uk³adu c.o.
obejœcie grawitacyjne
zbiornik c.w.u. - pojemnoœæ w litrach
dodatkowe Ÿród³o ogrzewania
inne, jakie?
ochrona uk³adu przed zamarznieciem

uk³ad c.o. zamkniêty

wysokoœæ [m]
2przekrój [cm ]

szczelnoœæ po³¹czenia kot³a z przewodem kominowym
pozosta³e elementy

oœwietlenie umo¿liwiaj¹ce obs³ugê / naprawê kot³a
umiejscowienie kot³a w kot³owni
odleg³oœæ po stronie zbiornika od motoreduktora do œciany

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

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

Uwaga!
W przypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci lub pod³¹czenia niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami pod ¿adnym pozo-
rem NIE WOLNO KOT£A URUCHAMIAÆ. Kocio³ uruchomiony w takiej instalacji automatycznie traci gwarancjê, a osoba któ-
ra dokona³a tego uruchomienia przejmuje odpowiedzialnoœæ za ten kocio³ i staje siê gwarantem urz¹dzenia oraz traci autory-
zacjê i uprawnienia serwisowe firmy PW DEFRO.

Imiê i nazwisko u¿ytkownika: .................................................................................................................................................................................................

Dok³adny adres: ..............................................................................................................................................tel.:...............................................

Typ kot³a ........................................................Numer seryjny kot³a .....................................................................Moc kot³a..........................kW

Wype³niaj¹c protokó³ nale¿y w drugiej kolumnie zaznaczyæ:      jeœli warunek jest spe³niony,       jeœli nie dotyczy lub wpisaæ w³aœciw¹ wartoœæ liczbow¹, jeœli wymagana



III. PO£¥CZENIE ELEMENTÓW Z INSTALACJ¥ ELEKTRYCZN¥

IV. TEST OSPRZÊTU

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Podpis u¿ytkownika kot³a

podpis u¿ytkownika kot³a

pompa c.o. by³o pod³¹czone wykona³em pod³¹czenie

wykona³em pod³¹czenie

wykona³em pod³¹czenie

wykona³em pod³¹czenie

wykona³em pod³¹czenie

wykona³em pod³¹czenie

wykona³em pod³¹czenie

wykona³em pod³¹czenie

wykona³em pod³¹czenie

wykona³em pod³¹czenie

by³o pod³¹czone

wykona³em pod³¹czenie

by³o pod³¹czone

by³o pod³¹czone

by³o pod³¹czone

by³o pod³¹czone

by³o pod³¹czone

by³o pod³¹czone

by³o pod³¹czone

by³o pod³¹czone

by³o pod³¹czone

ogrzewanie domu

jeœli kocio³ nie posiada sterownika PID nale¿y wype³niæ poni¿sze pozycje 

data, pieczêæ i podpis 
Autoryzowanego Serwisu DEFRO

priorytet bojlera pompy równoleg³e tryb letni

pompa c.w.u.
dodatkowe pompy
wentylator nadmuchowy
regulator elektroniczny

czujnik pompy c.o.

dodatkowe czujniki

podajnik paliwa

czujnik pompy c.w.u.
czujnik PID

sterownik pokojowy

sprawdzenie umiejscowienia czujników
zgodnosc odczytów czujników z rzeczywistoscia

otwarcie klapki wentylatora pod wplywem sily nadmuchu
sprawdzenie kierunku obrotów wentylatora

sprawdzenie kierunku obrotów slimaka

sprawdzenie szczelnoœci pod³¹czenia hydraulicznego kot³a do instalacji 

sprawdzenie po³¹czenia podajnika paliwa z kot³em

nape³nienie zbiornika gasz¹cego
sprawdzenie szczelnoœci zbiornika gasz¹cego i wê¿yka

sprawdzenie podawania wêgla przez podajnik
sprawdzenie po³o¿enia szczytu sto¿ka wêgla w retorcie
rozpalenie kot³a zgodnie z pkt. 9.3. instrukcji obs³ugi
wstêpna regulacja ustawieñ parametrów pracy kot³a
instrukta¿ obs³ugi regulatora dla u¿ytkownika
instrukta¿ obs³ugi kot³a dla u¿ytkownika
ostateczna regulacja ustawieñ parametrów pracy kot³a

test zawóru BVTS systemu STRA¯AK

zasypanie zbiornika paliwa opa³em

obs³ugi regulatora kot³a i regulacji procesu spalania

rodzaj paliwa

U¿ytkownik potwierdza w³asnorêcznym podpisem, ¿e zosta³ przeszkolony w zakresie

ustawiania obrotów wentylatora i po³o¿enia klapki wentylatora

czas podawania [s]

wymaganej jakoœci paliwa

sterownik PID temperatura c.o.  [°C]

przerwa podawania [s]

temperatura c.w.u.  [°C]

si³a nadmuchu [%]

konserwacji kot³a

tryb pracy
praca podajnika w podtrzymaniu [s] przerwa podajnika w podtrzymaniu [min]

wentylator w podtrzymaniu - czas przerwy [min]wentylator w podtrzymaniu - czas pracy [s]

V. ROZRUCH KOT£A

VI. PARAMETRY PRACY KOT£A

VII. POTWIERDZENIE PRZESZKOLENIA U¯YTKOWNIKA

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

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

Po sprawdzeniu prawid³owoœci wykonania instalacji kot³a do systemu grzewczego mo¿na przyst¹piæ do poni¿-
szych czynnoœci

bezpiecznej obs³ugi kot³a
postêpowania w przypadkach awaryjnych i procedurze reklamacji
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PROTOKÓ£
STANU TECHNICZNEGO KOT£OWNI, UK£ADU C.O. i ROZRUCHU ZEROWEGO KOT£A

I. KOT£OWNIA

II. UK£AD C.O.

Uwagi

Uwagi

wentylacja

uk³ad c.o. otwarty

nawiewna zgodna z PN-B/02411:1987

prowadzenie rury wzbiorczej zgodne z PN-B/02413:1991

wywiewna zgodna z PN-B/02411:1987

miejsce wpiêcia rury wzbiorczej zgodne z PN-B/02413:1991

wymiary komina

œrednica rury wzbiorczej zgodna z PN-B/02413:1991
œrednice rur zasilania
œrednice rur powrotu
œrednice rur obiegu kot³owego

zabezpieczenie temperatury powrotu kot³a
zawór czterodrogowy
zawór temperaturowy kot³owy 55°C 
pompa dozuj¹co-mieszaj¹ca
inne, jakie?
œrednica zaworu czterodrogowego
po³o¿enie zaworu czterodrogowego /powy¿ej wylotu zasilania z kot³a/

armatura bezpieczeñstwa zgodna z PN-EN 12828 
zawór bezpieczeñstwa
manometr
odpowietrznik
zawór BVTS
wê¿ownica sch³adzaj¹ca
pojemnoœæ naczynia przeponowego zgodna z PN-EN 12828

pozosta³e elementy uk³adu c.o.
obejœcie grawitacyjne
zbiornik c.w.u. - pojemnoœæ w litrach
dodatkowe Ÿród³o ogrzewania
inne, jakie?
ochrona uk³adu przed zamarznieciem

uk³ad c.o. zamkniêty

wysokoœæ [m]
2przekrój [cm ]

szczelnoœæ po³¹czenia kot³a z przewodem kominowym
pozosta³e elementy

oœwietlenie umo¿liwiaj¹ce obs³ugê / naprawê kot³a
umiejscowienie kot³a w kot³owni
odleg³oœæ po stronie zbiornika od motoreduktora do œciany

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

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

Uwaga!
W przypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci lub pod³¹czenia niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami pod ¿adnym pozo-
rem NIE WOLNO KOT£A URUCHAMIAÆ. Kocio³ uruchomiony w takiej instalacji automatycznie traci gwarancjê, a osoba któ-
ra dokona³a tego uruchomienia przejmuje odpowiedzialnoœæ za ten kocio³ i staje siê gwarantem urz¹dzenia oraz traci autory-
zacjê i uprawnienia serwisowe firmy PW DEFRO.

Imiê i nazwisko u¿ytkownika: .................................................................................................................................................................................................

Dok³adny adres: ..............................................................................................................................................tel.:...............................................

Typ kot³a ........................................................Numer seryjny kot³a .....................................................................Moc kot³a..........................kW

Wype³niaj¹c protokó³ nale¿y w drugiej kolumnie zaznaczyæ:      jeœli warunek jest spe³niony,       jeœli nie dotyczy lub wpisaæ w³aœciw¹ wartoœæ liczbow¹, jeœli wymagana



III. PO£¥CZENIE ELEMENTÓW Z INSTALACJ¥ ELEKTRYCZN¥

IV. TEST OSPRZÊTU

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Podpis u¿ytkownika kot³a

podpis u¿ytkownika kot³a

pompa c.o. by³o pod³¹czone wykona³em pod³¹czenie

wykona³em pod³¹czenie

wykona³em pod³¹czenie

wykona³em pod³¹czenie

wykona³em pod³¹czenie

wykona³em pod³¹czenie

wykona³em pod³¹czenie

wykona³em pod³¹czenie

wykona³em pod³¹czenie

wykona³em pod³¹czenie

by³o pod³¹czone

wykona³em pod³¹czenie

by³o pod³¹czone

by³o pod³¹czone

by³o pod³¹czone

by³o pod³¹czone

by³o pod³¹czone

by³o pod³¹czone

by³o pod³¹czone

by³o pod³¹czone

by³o pod³¹czone

ogrzewanie domu

jeœli kocio³ nie posiada sterownika PID nale¿y wype³niæ poni¿sze pozycje 

data, pieczêæ i podpis 
Autoryzowanego Serwisu DEFRO

priorytet bojlera pompy równoleg³e tryb letni

pompa c.w.u.
dodatkowe pompy
wentylator nadmuchowy
regulator elektroniczny

czujnik pompy c.o.

dodatkowe czujniki

podajnik paliwa

czujnik pompy c.w.u.
czujnik PID

sterownik pokojowy

sprawdzenie umiejscowienia czujników
zgodnosc odczytów czujników z rzeczywistoscia

otwarcie klapki wentylatora pod wplywem sily nadmuchu
sprawdzenie kierunku obrotów wentylatora

sprawdzenie kierunku obrotów slimaka

sprawdzenie szczelnoœci pod³¹czenia hydraulicznego kot³a do instalacji 

sprawdzenie po³¹czenia podajnika paliwa z kot³em

nape³nienie zbiornika gasz¹cego
sprawdzenie szczelnoœci zbiornika gasz¹cego i wê¿yka

sprawdzenie podawania wêgla przez podajnik
sprawdzenie po³o¿enia szczytu sto¿ka wêgla w retorcie
rozpalenie kot³a zgodnie z pkt. 9.3. instrukcji obs³ugi
wstêpna regulacja ustawieñ parametrów pracy kot³a
instrukta¿ obs³ugi regulatora dla u¿ytkownika
instrukta¿ obs³ugi kot³a dla u¿ytkownika
ostateczna regulacja ustawieñ parametrów pracy kot³a

test zawóru BVTS systemu STRA¯AK

zasypanie zbiornika paliwa opa³em

obs³ugi regulatora kot³a i regulacji procesu spalania

rodzaj paliwa

U¿ytkownik potwierdza w³asnorêcznym podpisem, ¿e zosta³ przeszkolony w zakresie

ustawiania obrotów wentylatora i po³o¿enia klapki wentylatora

czas podawania [s]

wymaganej jakoœci paliwa

sterownik PID temperatura c.o.  [°C]

przerwa podawania [s]

temperatura c.w.u.  [°C]

si³a nadmuchu [%]

konserwacji kot³a

tryb pracy
praca podajnika w podtrzymaniu [s] przerwa podajnika w podtrzymaniu [min]

wentylator w podtrzymaniu - czas przerwy [min]wentylator w podtrzymaniu - czas pracy [s]

V. ROZRUCH KOT£A

VI. PARAMETRY PRACY KOT£A

VII. POTWIERDZENIE PRZESZKOLENIA U¯YTKOWNIKA

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

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

Po sprawdzeniu prawid³owoœci wykonania instalacji kot³a do systemu grzewczego mo¿na przyst¹piæ do poni¿-
szych czynnoœci

bezpiecznej obs³ugi kot³a
postêpowania w przypadkach awaryjnych i procedurze reklamacji
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Zgodnie z podanymi warunkami udziela siê gwarancji na kocio³ grzewczy typu

 □ DELTA PLUS  /  DELTA PLUS NZ ........ kW* eksploatowany zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi. 

 
 ........ kW* □  

Poœwiadczenie jakoœci i kompletnoœci kot³a

www.defro.pl
biuro@defro.pl

PRODUCENT KOT£ÓW C.O. I BETONIAREK

Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe DEFRO Robert Dziube³a
•26-067 Strawczyn Ruda Strawczyñska 103A tel. 041 303 80 85 fax 041 303 91 31 biuro@defro.pl www.defro.pl   • • • • • •

KARTA GWARANCYJNA

Numer produkcyjny kot³a*.......................................                       

Moc kot³a*................................................................kW

U¿ytkownik /nazwisko i imiê/**....................................................................................................................................

Adres /ulica, miasto, kod poczt./**..............................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
tel./fax**..........................................................         e-mail**.......................................................................................

..........................................................                    ....................................................
miejscowoœæ i data podpis u¿ytkownika

* wype³nia producent
** wype³nia u¿ytkownik
Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa w³asnorêcznym podpisem wyra¿aj¹ zgodê na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia ewidencji 
serwisowej zgodnie z ustaw¹ z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883

Stwierdza siê, ¿e w/w kocio³ centralnego ogrzewania przeszed³ próbê techniczn¹ z wynikiem pozytywnym. 
Maksymalne ciœnienie wody w kotle podczas instalacji w systemie otwartym  -  1,5 bar, w systemie zamkniêtym 2,5 bar.

U¿ytkownik potwierdza, ¿e:
• kocio³ dostarczono kompletny;
• przy rozruchu przeprowadzonym przez firmê serwisow¹ kocio³ nie wykaza³ ¿adnej wady,
• otrzyma³ Instrukcjê obs³ugi i instalacji kot³a z wype³nion¹ niniejsz¹ Kart¹ Gwarancyjn¹;
• by³ zaznajomiony z obs³ug¹ i utrzymaniem kot³a.

Data sprzeda¿y
................................................... 

Data instalacji
................................................... 

Data uruchomienia
................................................... 

(piecz¹tka i podpis sprzedawcy) (piecz¹tka i podpis instalatora) (piecz¹tka i podpis firmy
uruchamiaj¹cej kocio³)

Rodzaj pomiaru

Ci¹g kominowy [Pa]

Temperatura spalin [°C]

Wartoœæ zmierzona przy 100% mocy Wartoœæ zmierzona przy 30% mocy

Uwaga! 
Kot³y DELTA PLUS instalowane w instalacjach systemu otwartego, przy zachowaniu zaleceñ niniejszej instrukcji obs³ugi nie podlegaj¹ 
odbiorowi przez Urz¹d Dozoru Technicznego, natomiast kot³y DELTA PLUS NZ instalowane w instalacjach systemu zamkniêtego podlega-
j¹ odbiorowi przez Urz¹d Dozoru Technicznego. 
Kot³y DELTA PLUS przeznaczone s¹ do stosowania w uk³adzie centralnego ogrzewania systemu otwartego zgodnie z PN-91/B-02413.
Kot³y DELTA PLUS NZ przeznaczone s¹ w uk³adzie centralnego ogrzewania systemu zamkniêtego zgodnie z PN-EN 12828 i PN-EN 303-5.



17. PRZEPROWADZONE NAPRAWY GWARANCYJNE ORAZ KONSERWACJE

l.p. data

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

opis uszkodzenia, naprawione elementy, 
opis wykonanych czynnoœci uwagi pieczêæ i podpis

serwisu

.
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Zgodnie z podanymi warunkami udziela siê gwarancji na kocio³ grzewczy typu

 eksploatowany zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi. 

 

□ DELTA PLUS ........ kW* / □ DELTA PLUS NZ ........ kW*

Poœwiadczenie jakoœci i kompletnoœci kot³a

www.defro.pl
biuro@defro.pl

PRODUCENT KOT£ÓW C.O. I BETONIAREK

Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe DEFRO Robert Dziube³a
•26-067 Strawczyn Ruda Strawczyñska 103A tel. 041 303 80 85 fax 041 303 91 31 biuro@defro.pl www.defro.pl   • • • • • •

KARTA GWARANCYJNA

Numer produkcyjny kot³a*.......................................                       

Moc kot³a*................................................................kW

U¿ytkownik /nazwisko i imiê/**....................................................................................................................................

Adres /ulica, miasto, kod poczt./**..............................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
tel./fax**..........................................................         e-mail**.......................................................................................

..........................................................                    ....................................................
miejscowoœæ i data podpis u¿ytkownika

* wype³nia producent
** wype³nia u¿ytkownik
Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa w³asnorêcznym podpisem wyra¿aj¹ zgodê na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia ewidencji 
serwisowej zgodnie z ustaw¹ z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883

Stwierdza siê, ¿e w/w kocio³ centralnego ogrzewania przeszed³ próbê techniczn¹ z wynikiem pozytywnym. 
Maksymalne ciœnienie wody w kotle podczas instalacji w systemie otwartym  - 1,5 bar, w systemie zamkniêtym 2,5 bar.

U¿ytkownik potwierdza, ¿e:
• kocio³ dostarczono kompletny;
• przy rozruchu przeprowadzonym przez firmê serwisow¹ kocio³ nie wykaza³ ¿adnej wady,
• otrzyma³ Instrukcjê obs³ugi i instalacji kot³a z wype³nion¹ niniejsz¹ Kart¹ Gwarancyjn¹;
• by³ zaznajomiony z obs³ug¹ i utrzymaniem kot³a.

Data sprzeda¿y
................................................... 

Data instalacji
................................................... 

Data uruchomienia
................................................... 

(piecz¹tka i podpis sprzedawcy) (piecz¹tka i podpis instalatora) (piecz¹tka i podpis firmy
uruchamiaj¹cej kocio³)

Rodzaj pomiaru

Ci¹g kominowy [Pa]

Temperatura spalin [°C]

Wartoœæ zmierzona przy 100% mocy Wartoœæ zmierzona przy 30% mocy

Uwaga! 
Kot³y DELTA PLUS instalowane w instalacjach systemu otwartego, przy zachowaniu zaleceñ niniejszej instrukcji obs³ugi nie podlegaj¹ 
odbiorowi przez Urz¹d Dozoru Technicznego, natomiast kot³y DELTA PLUS NZ instalowane w instalacjach systemu zamkniêtego podlega-
j¹ odbiorowi przez Urz¹d Dozoru Technicznego. 
Kot³y DELTA PLUS przeznaczone s¹ do stosowania w uk³adzie centralnego ogrzewania systemu otwartego zgodnie z PN-91/B-02413.
Kot³y DELTA PLUS NZ przeznaczone s¹ w uk³adzie centralnego ogrzewania systemu zamkniêtego zgodnie z PN-EN 12828 i PN-EN 303-5.
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www.defro.pl
biuro@defro.pl

PRZEDMIOT REKLAMACJI
TYP KOT£A:

Nr seryjny kot³a:                                  Data zakupu kot³a:                            

ZG£ASZAJ¥CY
Imiê i nazwisko

Dok³adny adres 

Nr tel.

DOK£ADNY OPIS STWIERDZONYCH WAD JAKOŒCIOWYCH LUB USTEREK WYNIKAJ¥CYCH Z WINY PRODUCENTA

INNE USZKODZENIA

ZG£ASZAJ¥CY WNOSI ZG£OSZENIE REKLAMACYJNE Z TYTU£U (ZAZNACZYÆ W£AŒCIWE):
Naprawa gwarancyjna                    Naprawa p³atna                Naprawa pogwarancyjna p³atna 

¯¥DANIA ZG£ASZAJ¥CEGO

W przypadku nieuwzglêdnienia reklamacji na skutek stwierdzenia okolicznoœci, o których mowa w pkt. 15 i 16. Warunków Gwarancji ZG£ASZAJ¥CY 
zgadza siê pokryæ koszty poniesione przez serwis producenta.

USUNIÊCIE WADY KOT£A - wype³nia serwis 
Data przekazania usterki serwisantowi                                                                             godz.  

Nazwisko i imiê serwisanta  

Sposób za³atwienia usuniêcia wady  

 

 

Porada (OPIS)                                

 

ZAKOÑCZENIE REKLAMACJI
Nazwisko i imiê serwisanta                                                                                          Data usuniêcia usterki           

Zasadnoœæ reklamacji                                                                                                    Czas trwania naprawy

Usterka (wada) zosta³a usuniêta, kocio³ pracuje prawid³owo. Usuniêcie usterki kwitujê w³asnorêcznym podpisem. Oœwiadczam, ¿e zapozna³em siê z warunkami gwarancji na 
podstawie, których zg³aszam zak³ócenie oraz wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu reklamacji zgodnie  z Ustaw¹ z dn. 29.08.1997 
r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 833) .

UWAGA !  W przypadku nieuwzglêdnienia reklamacji na skutek stwierdzenia okolicznoœci, o których mowa w pkt. 15 i 16. Warunków Gwarancji ZG£ASZAJ¥CY zgadza siê pokryæ koszty poniesione przez serwis producenta.*
*koszt roboczogodziny oraz koszt dojazdu serwisu z siedziby firmy liczony jest wg aktualnego cennika dostêpnego na www.defro.pl.

                                                                                             Data produkcji kot³a: 

      PROTOKÓ£  REKLAMACYJNY
sporz¹dzony w dniu                                                              w zwi¹zku z reklamacj¹ nr           

(miejscowoœæ, data)

(miejscowoœæ, data)

(podpis zg³aszaj¹cego reklamacjê)

(podpis zg³aszaj¹cego reklamacjê)

(podpis serwisanta)

(podpis przyjmuj¹cego reklamacjê)



34



35

www.defro.pl
biuro@defro.pl

PRZEDMIOT REKLAMACJI
TYP KOT£A:

Nr seryjny kot³a:                                  Data zakupu kot³a:                            

ZG£ASZAJ¥CY
Imiê i nazwisko

Dok³adny adres 

Nr tel.

DOK£ADNY OPIS STWIERDZONYCH WAD JAKOŒCIOWYCH LUB USTEREK WYNIKAJ¥CYCH Z WINY PRODUCENTA

INNE USZKODZENIA

ZG£ASZAJ¥CY WNOSI ZG£OSZENIE REKLAMACYJNE Z TYTU£U (ZAZNACZYÆ W£AŒCIWE):
Naprawa gwarancyjna                    Naprawa p³atna                Naprawa pogwarancyjna p³atna 

¯¥DANIA ZG£ASZAJ¥CEGO

W przypadku nieuwzglêdnienia reklamacji na skutek stwierdzenia okolicznoœci, o których mowa w pkt. 15 i 16. Warunków Gwarancji ZG£ASZAJ¥CY 
zgadza siê pokryæ koszty poniesione przez serwis producenta.

USUNIÊCIE WADY KOT£A - wype³nia serwis 
Data przekazania usterki serwisantowi                                                                             godz.  

Nazwisko i imiê serwisanta  

Sposób za³atwienia usuniêcia wady  

 

 

Porada (OPIS)                                

 

ZAKOÑCZENIE REKLAMACJI
Nazwisko i imiê serwisanta                                                                                          Data usuniêcia usterki           

Zasadnoœæ reklamacji                                                                                                    Czas trwania naprawy

Usterka (wada) zosta³a usuniêta, kocio³ pracuje prawid³owo. Usuniêcie usterki kwitujê w³asnorêcznym podpisem. Oœwiadczam, ¿e zapozna³em siê z warunkami gwarancji na 
podstawie, których zg³aszam zak³ócenie oraz wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu reklamacji zgodnie  z Ustaw¹ z dn. 29.08.1997 
r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 833) .

UWAGA !  W przypadku nieuwzglêdnienia reklamacji na skutek stwierdzenia okolicznoœci, o których mowa w pkt. 15 i 16. Warunków Gwarancji ZG£ASZAJ¥CY zgadza siê pokryæ koszty poniesione przez serwis producenta.*
*koszt roboczogodziny oraz koszt dojazdu serwisu z siedziby firmy liczony jest wg aktualnego cennika dostêpnego na www.defro.pl.

                                                                                             Data produkcji kot³a: 

      PROTOKÓ£  REKLAMACYJNY
sporz¹dzony w dniu                                                              w zwi¹zku z reklamacj¹ nr           

(miejscowoœæ, data)

(miejscowoœæ, data)

(podpis zg³aszaj¹cego reklamacjê)

(podpis zg³aszaj¹cego reklamacjê)

(podpis serwisanta)

(podpis przyjmuj¹cego reklamacjê)



36



37

www.defro.pl
biuro@defro.pl

PRZEDMIOT REKLAMACJI
TYP KOT£A:

Nr seryjny kot³a:                                  Data zakupu kot³a:                            

ZG£ASZAJ¥CY
Imiê i nazwisko

Dok³adny adres 

Nr tel.

DOK£ADNY OPIS STWIERDZONYCH WAD JAKOŒCIOWYCH LUB USTEREK WYNIKAJ¥CYCH Z WINY PRODUCENTA

INNE USZKODZENIA

ZG£ASZAJ¥CY WNOSI ZG£OSZENIE REKLAMACYJNE Z TYTU£U (ZAZNACZYÆ W£AŒCIWE):
Naprawa gwarancyjna                    Naprawa p³atna                Naprawa pogwarancyjna p³atna 

¯¥DANIA ZG£ASZAJ¥CEGO

W przypadku nieuwzglêdnienia reklamacji na skutek stwierdzenia okolicznoœci, o których mowa w pkt. 15 i 16. Warunków Gwarancji ZG£ASZAJ¥CY 
zgadza siê pokryæ koszty poniesione przez serwis producenta.

USUNIÊCIE WADY KOT£A - wype³nia serwis 
Data przekazania usterki serwisantowi                                                                             godz.  

Nazwisko i imiê serwisanta  

Sposób za³atwienia usuniêcia wady  

 

 

Porada (OPIS)                                

 

ZAKOÑCZENIE REKLAMACJI
Nazwisko i imiê serwisanta                                                                                          Data usuniêcia usterki           

Zasadnoœæ reklamacji                                                                                                    Czas trwania naprawy

Usterka (wada) zosta³a usuniêta, kocio³ pracuje prawid³owo. Usuniêcie usterki kwitujê w³asnorêcznym podpisem. Oœwiadczam, ¿e zapozna³em siê z warunkami gwarancji na 
podstawie, których zg³aszam zak³ócenie oraz wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu reklamacji zgodnie  z Ustaw¹ z dn. 29.08.1997 
r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 833) .

UWAGA !  W przypadku nieuwzglêdnienia reklamacji na skutek stwierdzenia okolicznoœci, o których mowa w pkt. 15 i 16. Warunków Gwarancji ZG£ASZAJ¥CY zgadza siê pokryæ koszty poniesione przez serwis producenta.*
*koszt roboczogodziny oraz koszt dojazdu serwisu z siedziby firmy liczony jest wg aktualnego cennika dostêpnego na www.defro.pl.

                                                                                             Data produkcji kot³a: 

      PROTOKÓ£  REKLAMACYJNY
sporz¹dzony w dniu                                                              w zwi¹zku z reklamacj¹ nr           

(miejscowoœæ, data)

(miejscowoœæ, data)

(podpis zg³aszaj¹cego reklamacjê)

(podpis zg³aszaj¹cego reklamacjê)

(podpis serwisanta)

(podpis przyjmuj¹cego reklamacjê)
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Wykaz elementów:

1 - wentylator, szt. 1
2 - uszczelka, szt. 1
3 - podk³adka M5, szt. 4
4 - œruba M5x20 , szt. 4
5 - nitonakrêtka M5 , szt. 4

Monta¿
1. Pod³¹czyæ z³¹czkê wentylatora zgodnie z opisem w instrukcji regulatora elektronicznego.
2. Przykrêciæ wentylator do kóræca zgodnie z rysunkiem obok.
3. Sprawdziæ dzia³anie wentylatora.

1

5

3

4

2

ntów:

szt. 1
szt. 1

1

5

3

2

Niebezpieczeñstwo!
Wszelkie przy³¹czenia instalacji elektrycznej mog¹ byæ wykony-
wane jedynie przez elektryka posiadaj¹cego stosowne upraw-
nienia /SEP do 1kV/. 

Wykaz elementów:

wkrêt samogwintuj¹cy 
     z ³bem sto¿kowym, szt. 4

1 - regulator elektroniczny, szt. 1
2 - 

Monta¿:
1 - zdemontowaæ pokrywê /poz. 3./ regulatora elektronicznego /poz.1./ odkrêcaj¹c wkrêty samogwintuj¹ce z ³bem walcowym /poz. 2/ 

/poz. 5./
wkrêty samogwintuj¹ce z ³bem walcowym

2 - umieœciæ kapilary /poz. 4./ w tulejkach monta¿owych oraz zamocowaæ regulator elektroniczny /poz. 1./ przesuwaj¹c go zgodnie ze strza³kami, aby zablokowaæ jego pozycjê
umieszczaj¹c wypustki w otworach monta¿owych 
3 - wkrêciæ dwa  /poz. 2/ w widoczne otwory monta¿owe regulatora elektronicznego.
4 - zamocowaæ pokrywê regulatora elektronicznego.

y j g¹ y y y
iadaj¹cego stosowne upraw-

2

2
3

1

4 55

Rysunek 19. Instrukcja monta¿u regulatora elektronicznego.

Rysunek 20. Instrukcja monta¿u wentylatora.
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1
otwór monta¿owy 

uziemienia w bocznych 
p³ozach kot³a

2

3 4

Rysunek 21. Instrukcja monta¿u klapy uchylnej.

Rysunek 22. Instrukcja monta¿u pokrêt³a regulacyjnego klapy uchylnej.

Krok. 1

Klapka w pozycji zablokowanej Klapka w pozycji umo¿liwiaj¹cej regulacjê

Krok. 2 Krok. 3

Rysunek 23. Schemat instalacji uziemienia korpusu kot³a.

2Zastosowaæ przewód instalacji uziemienia o przekroju ¿y³u min. 2,5 mm .
Zabezpieczyæ przed uszkodzeniem mechanicznzym.

1. Podk³adka zabezpieczaj¹ca z uzêbieniem zewnêtrznym,  szt. 1
2. Konektor oczkowy, szt. 1
3. Podk³adka M8, szt. 1
4. Œruba M8x20, szt.1

5 3

1 3 4

2

1 - Klapa uchylna, szt. 1
2 - Uszczelka termoizolacyjna, szt. 1
3 - Podk³adka M8, szt. 4
4 - Œruba imbus M8, szt. 4
5 - Nakrêtka M8, szt. 4
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1

3

2
Wykaz elementów:

œruba M8x16, szt. 2
1 - dŸwignia rusztu, szt. 1
2 - 
3 - podk³adka M8, szt. 2

Rys 24. unek Instrukcja monta¿u dŸwigni rusztu ruchomego. 

1

5

3

4

4

3

5

2

Wykaz elementów:

nakrêtka ko³pakowa M10, szt. 4

szt. 4

1 - pokrywa wyczystki bocznej, szt. 2
2 - 
3 - nakrêtka M10, szt. 4
4 - œruba M10x50, szt. 4
5 - podk³adka M10, 

Rysunek 25. Instrukcja monta¿u pokryw wyczystki bocznej. 

2

3

4

1

Rysunek 26. Instrukcja monta¿u pokryw wyczystki górnej. 

Wykaz elementów:

nakrêtka ko³pakowa M10, szt. 2

5 - podk³adka M10, szt. 4

1 - pokrywa wyczystki górnej, szt. 1
2 - 
3 - nakrêtka M10, szt. 2
4 - œruba M10x50, szt. 2
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2

1

3

4

Wykaz elementów:

œruba M6, szt. 1
przewód czujnika spalin - od sterownika, szt. 

1 - czujnik spalin, szt. 1
2 - 
3 - 1
4 - kostka po³¹czeniowa, szt.1

Monta¿:

 /poz. 1./
/poz. 2./

1 - umieœciæ czujnik PID  w otworze czopucha.
2 - przymocowaæ czujnik œrub¹ M6 
3 - po³¹czyæ przewód od sterownika /poz. 3/ i czujnik spalin za pomoc¹ kostki po³¹czeniowej /poz. 4./

Nie zagniataæ przewodu czujnika!!

Rysunek 27. Schemat monta¿u czujnika PID

1

2

3

1. Stopka regulacyjna,  szt. 4
2. Nakrêtka M12, szt. 8
3. Podk³adka M12, szt. 8

Rysunek 28. Sposób monta¿u stopek ustalaj¹cych kocio³.



miejsce i data wystawienia
place and date of issue

DEKLARACJA ZGODNOŒCI  WE
DECLARATION OF CONFORMITY EC

nr 28/R-1/03/2014

PN-EN 12809:2002

PN-EN 60335-2-102:2006

PN-EN 50581:2013

dokumentacja techniczna / technical documentation

Dyrektywa / Directive EMC 2004/108/WE - 
Dyrektywa / Directive LVD 2006/95/WE - Urz¹dzenia elektryczne niskonapiêciowe, (Dz.U. nr 155/2007, poz. 1089)

Dyrektywa / Directive PED 97/23/WE - Urz¹dzenia ciœnieniowe, (Dz.U. nr 263/2005, poz. 2200)

Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego / Regulation  of the European Parliament 305/2011 
Dyrektywa / Directive ROHS2 2011/65/UE- Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji 

w sprzæcie elektrycznym i elektronicznym, (Dz.U. nr 0/2013, poz. 547)

 
  

 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna, (Dz.U. nr 82/2007, poz. 556)

Procedury oceny zgodnoœci w procesie badania projektu WE - modu³ B1 z wymogami Dyrektywy 97/23/WE zosta³y wykonane z udzia³em 
Jednostki Notyfikowanej Urz¹d Dozoru Technicznego Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433.

Ta deklaracja zgodnoœci traci sw¹ wa¿noœæ, je¿eli w kotle DELTA PLUS NZ wprowadzono zmiany, zosta³ przebudowany bez naszej zgody lub jest 
u¿ytkowany niezgodnie z instrukcj¹ obs³ugi. Niniejsza deklaracja musi byæ przekazana wraz z kot³em w przypadku odst¹pienia w³asnoœci 
innej osobie.

Kocio³ c.o. DELTA PLUS NZ  jest wykonywany zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹ przechowywan¹ przez: 

Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe DEFRO Robert Dziube³a, 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyñska 103a.

Imiê i nazwisko osoby upowa¿nionej do przygotowania dokumentacji technicznej: 

Imiê i nazwisko oraz podpis osoby upowa¿nionej do sporz¹dzenia deklaracji zgodnoœci w imieniu producenta: 

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym oznakowanie zosta³o naniesione: 14

Procedures of conformity assessment in the process of EC design examination - Module B1- with the requirements specified in Directive 97/23/EC 
have been carried out in the presence of the Office of Technical Inspection as the Notified Body UDT-CERT No 1433.

Certyfikat Badania Projektu WE:   48520/JN/001/04/02
Certificate of design examination :

Nr protoko³u badañ:   48520/JN/001/02/02
Test report No:

This Declaration of Conformity becomes invalid if any changes have been made to the DELTA PLUS NZ boiler, if its construction has been changed 
without our permission or if the boiler is used not in accordance with the operating manual. This Declaration shall be handed over to a new owner 
along with the title of ownership of the boiler.

Central heating boiler the DELTA PLUS NZ boiler has been manufactured according to technical documentation kept by:

Mariusz Dziube³a
Name of the person authorised to compile the technical documentation: 

Robert Dziube³a
Name and signature of the person authorised to compile a declaration of conformity on behalf of the manufacturer: 

Two last digits of the year of marking:

Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe DEFRO Robert Dziube³a
26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyñska 103A

DEKLARUJE / DECLEARS
z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹, ¿e produkt / with all responsibility, that the product 

Kocio³ grzewczy z automatycznym zasypem paliwa / Heating Boiler with Manual Fuel Charge
DELTA PLUS NZ 16-49 kW

zosta³ zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z nastêpuj¹cymi dyrektywami:
has been designed, manufactured and placed on the market in conformity with directives:

i ni¿ej wymienionymi normami zharmonizowanymi:
and that the following relevant Standards:

Wyrób oznaczono znakiem:  

Product has been marked: 

PRODUCENT KOT£ÓW C.O. I BETONIAREK

Ruda Strawczyñska, dn. 02.05.2014r.
Robert Dziube³a

w³aœciciel PW DEFRO / owner




