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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 prawid³owego i bezpiecznego funkcjonowania 
kot³a grzewczego.
•Nale¿y uwa¿nie przeczytaæ Instrukcjê obs³ugi - mo¿na w niej znaleŸæ przy-
datne uwagi odnosz¹ce siê do prawid³owego u¿ytkowania kot³a.
•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: 
•Nie otwieraæ drzwiczek podczas pracy kot³a.
•Pokrywa zbiornika paliwa podczas pracy kot³a powinna byæ szczelnie za-
mkniêta.
•Nie nale¿y dopuszczaæ do zupe³nego opró¿nienia zbiornika paliwa.

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. 

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

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.

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 
przekazania 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.

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.

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:

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!

Nie wk³adaæ rêki do 
przestrzeni roboczej 
œlimaka w czasie 
pracy kot³a. 
Grozi trwa³ym 
uszkodzeniem!

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.

W czasie pracy kot³a, 
pokrywa zbiornika musi 
byæ szczelnie zamkniêta. 
Grozi cofniêciem 
p³omienia do zasobnika 
i powstaniem po¿aru!

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 SIGMA EKOPELL 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 SIGMA EKOPELL 

Kot³y SIGMA EKOPELL stosowane s¹ w instalacjach centralnego 
ogrzewania i ciep³ej wody, zarówno grawitacyjnych jak i pompowych. 
Przeznaczone s¹ do ogrzewania obiektów mieszkalnych jednorodzinnych 
oraz mniejszych obiektów u¿ytecznoœci publicznej. 

Rolê kontroli przebiegu procesu spalania w kot³ach SIGMA EKOPELL 
przejmuje regulator elektroniczny, dziêki czemu nie wymagaj¹ one sta³ej ob-
s³ugi oraz bezpoœredniej obserwacji. Jednak¿e, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 
przepisami, wymagany jest nadzór nad kot³em, w szczególnoœci w sytuacji 
braku pr¹du - efektem zatrzymania pomp obiegowych mo¿e byæ brak od-
bioru ciep³a, co w konsekwencji mo¿e doprowadziæ do gwa³townego wzros-
tu temperatury w kotle. Z tego powodu nale¿y wykonaæ obejœcie grawi-
tacyjne, najlepiej na zaworze ró¿nicowym, który w przypadku braku pr¹du 
automatycznie odprowadzi nadmiar ciep³ej wody z kot³a.

3. OPIS KOT£A.

Kot³y wykonane s¹ w postaci prostopad³oœcianu 
 zamkniêtego z zewn¹trz 

p³aszczem wodnym. 

Komora paleniskowa wyposa¿ona 

 

Powy¿ej p³yty promiennikowej umieszczone s¹ przegrody ceramiczne 
w postaci wystêpów z przedniej i tylnej œciany komory paleniskowej. Iloœæ 
przegród ceramicznych jest uzale¿niona od mocy cieplnej kot³a. Ci¹gi spa-
linowe maj¹ postaæ pionowych rur p³omieniowych, które przechodz¹ bez-
poœrednio do czopucha. W ci¹gach spalinowych umieszczone s¹ ekonomi-
zery /zawirowywacze spalin/, maj¹ce na celu zwiêkszenie sprawnoœci kot³a 
oraz zmniejszenie poziomu emisji spalin.

przeznaczone s¹ do instalacji w otwartym 
systemie grzewczym zabezpieczonym  wed³ug normy PN-B-02413:1991.

Kot³y SIGMA EKOPELL instalowane zgodnie z zaleceniami niniejszej 
instrukcji obs³ugi nie podlegaj¹ odbiorowi przez Urz¹d Dozoru Technicz-
nego.

SIGMA EKOPELL o 
podwójnych œcianach wzmocnionych zespórkami,

Równie¿ górna czêœæ komory paleniskowej zamkniêta 
jest p³aszczem wodnym. 

jest w usypowy palnik pelletowy 
przystosowany do spalania szerokiej gamy biomasy. Paliwo niezbêdne do 
procesu spalania transportowane jest z usytuowanego obok kot³a za-
sobnika paliwa do palnika za pomoc¹ automatycznego podajnika. W pal-
niku nastêpuj¹ wszystkie procesy prowadz¹ce do spalenia podawanego 
paliwa z udzia³em powietrza dostarczanego wentylatorem nadmuchowym 
znajduj¹cym siê pod obudow¹ palnika. T³oczone powietrze zostaje roz-
dzielone w komorze powietrznej. Strumieñ powietrza dostarczanego przez 
wentylator nadmuchowy napêdzany silnikiem elektrycznym regulowany 
jest przez elektroniczny regulator. Dodatkowo kocio³ wyposa¿ony jest w 
grza³kê ceramiczn¹, za pomoc¹ której nastêpuje rozpalenie paliwa w etapie 
uruchomienia kot³a (samoczynne rozpalenie paliwa). Automatyczny zap³on 
paliwa oraz system podtrzymania ognia po osi¹gniêciu ¿¹danej tempe-
ratury sprawia, i¿ kocio³ mo¿e w pe³ni sprawnie pracowaæ nawet przy nie-
wielkim zapotrzebowaniu na moc ciepln¹.

Nad palnikiem pelletowym umieszczona jest ¿eliwna kratownica, w któ-
rej umocowany jest deflektor - ¿eliwna p³yta promiennikowa kieruj¹ca pro-
mieniowanie cieplne na ¿ar celem dopalenia gazów palnych oraz rozprowa-
dzaj¹ca równomiernie spaliny do wymiennika ciep³a.

Spaliny odprowadzane s¹ do komina przez czopuch usytuowany 
wtylnejej œcianie kot³a. 

Dla celów za³adowczych, czyszczenia i konserwacji okresowej kocio³ 
zosta³ wyposa¿ony w zamykane i uszczelnione drzwi paleniskowo-popielni-
kowe. Dodatkowo w przedniej czêœci kot³a znajduj¹ siê drzwi wyczystne, 
zaœ w górnej œcianie kot³a umieszczona jest wyczystka do usuwania 
produktów spalania z ci¹gów spalinowych. Zbiornik paliwa jest wyposa-
¿ony w luk zasypowy z uszczelnieniem i mechanizmem zamykaj¹cym.      
W celu zmniejszenia strat ciep³a zewnêtrzna powierzchnia kot³a jest izolo-
wana od otoczenia za pomoc¹ poszycia zewnêtrznego z blach stalowych, 

pod którymi umieszczono izolacjê termiczn¹ z bezazbestowej we³ny mine-
ralnej.

Regulator elektroniczny dokonuje ci¹g³ych pomiarów temperatury wo-
dy w kotle i odpowiednio dostosowuje pracê podajnika paliwa oraz wentyla-
tora.  Jednoczeœnie regulator steruje prac¹ pompy c.o., c.w.u., dwóch pomp 
dodatkowych oraz si³ownikiem zaworu mieszaj¹cego. 

Regulator wyposa¿ony jest w czujnik kontroli temperatury oraz ogra-
nicznik temperatury bezpieczeñstwa, który powoduje odciêcie zasilania 
elektrycznego do wentylatora i motoreduktora podajnika w przypadku 
wzrostu temperatury wody w kotle powy¿ej 95°. Ponadto kocio³ wyposa¿o-
ny jest w termometr z kapilar¹ s³u¿¹cy do zastêpczego odczytu temperatury 
wody wylotowej z kot³a.  

4. WYPOSA¯ENIE KOT£A.

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 SIGMA EKOPELL s¹ dopuszczone do pracy jako Ÿród³a 
ciep³a w uk³adach grzewczych, w których temperatura wody nie 
przekracza 90°C. 
Kot³y SIGMA EKOPELL musz¹ byæ zamontowane i zabezpie-
czone w uk³adzie otwartym wg PN-B-02413:1991 - Ogrzewnic-
two i ciep³ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewañ wod-
nych systemu otwartego. Wymagania.

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.

Wskazówka!
W celu zapewnienia prawid³owej pracy kot³a, minimalny odbiór 
ciep³a powinien wynosiæ 30% mocy znamionowej.

Uwaga!
Ze wzglêdu na specyfikê pracy kot³a c.o. na paliwo sta³e wyma-
gany jest nadzór nad urz¹dzeniem w postaci codziennej kon-
troli parametrów pracy. W sytuacji braku pr¹du wymagany jest 
sta³y nadzór nad kot³em. 

Standardowe wyposa¿enie kot³a

Dodatkowe wyposa¿enie kot³a**

j.m.

j.m.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kpl.

szt.

szt.

szt.

szt.

kpl.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.

szt.

kpl.

iloœæ

iloœæ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
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Instrukcja obs³ugi kot³a

Regulator elektroniczny - DEFRO AP

Instrukcja obs³ugi i karta gwarancyjna
regulatora elektronicznego

Wentylator nadmuchowy*

Karta gwarancyjna wentylatora
nadmuchowego

Uk³ad podawania paliwa z palnikiem 

Zasobnik na paliwo

Fotokomórka poziomu paliwa

Deflektor

Termometr analogowy

Narzêdzia do obs³ugi kot³a

Szuflada na popió³

Stopka do poziomowania kot³a*

Przed³u¿enie czopucha z przepustnic¹

Ruszt pionowy

Klapa uchylna reguluj¹ca dop³yw powietrza

Sterownik zaworu mieszaj¹cego /w regulatorze/

Dodatkowy sterownik zaworu mieszaj¹cego

Modu³ GSM

Zawirowywacze spalin /ekonomizery/

Tabela1. Wyposa¿enie kot³a

Regulator pokojowy z wyœwietlaczem 
dotykowym

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  41.-46.
**wyposa¿enie opcjonalne, dodatkowo p³atne.



5. PARAMETRY PALIWA.

Bezproblemowa eksploatacja kot³a z podajnikiem œlimakowym zale¿y 
od zastosowania odpowiedniego paliwa. Paliwo dla kot³ów centralnego 
ogrzewania typu SIGMA EKOPELL stanowi 

Przy wyborze paliwa nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na paliwo po-
chodz¹ce z niepewnych Ÿróde³, na ewentualn¹ zawartoœæ w paliwie zanie-
czyszczeñ mechanicznych w postaci kamieni lub innych wtr¹ceñ niepal-
nych pogarszaj¹cych jakoœæ spalania oraz awaryjnoœæ podajnika.

W³aœciwy dobór typu i gatunku paliwa 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 automatycznego! Kategorycznie 
zabrania siê spalaæ na ruszcie paleniska automatycznego:
�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.

 granulat z trocin pellet  - 
wykonany zgodnie z DIN51731 o nastêpuj¹cych parametrach:

• œrednica granulatu: O 6-8 mm
• d³ugoœæ granulatu: 10-30 mm
• wartoœæ opa³owa: 17,5-19,5 MJ/kg
• zawartoœæ siarki : maks. 0,1 %   
• wilgotnoœæ: maks. 12 %
• zapopielenie: maks. 1,5 % 
• ciê¿ar w³aœciwy: 1,0-1,4 kg/dm3

7

Uwaga!
Zasobnik opa³u powinien byæ zasypywany paliwem wolnym od 
wody, nie zawieraj¹cym nadmiernych iloœci drobnych frakcji 
lub cia³ obcych. Zasobnik opa³u powinien byæ zawsze szczelnie 
zamkniêty. 

Uwaga!
Nie nale¿y dopuszczaæ do zupe³nego opró¿nienia zbiornika pa-
liwa. Minimalny poziom zape³nienia zasobnika opa³u wynosi 
25% jego objêtoœci. 

Uwaga!
Nale¿y zapoznaæ siê z dodatkowymi uwagami dotycz¹cymi sto-
sowanego paliwa, podanymi w pkt. 12.3. niniejszej instrukcji.

Wskazówka!
Kocio³ typu SIGMA EKOPELL 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. 

Niebezpieczeñstwo!
Nale¿y okresowo kontrolowaæ stan uszczelki pokrywy zasobni-
ka paliwa. Po zamkniêciu zasobnika, uszczelka powinna œciœle 
przylegaæ do powierzchni.
Niedopuszczalne s¹ przeœwity oraz szczeliny miêdzy pokryw¹  
a zasobnikiem paliwa.

6. DANE TECHNICZNE

12

20

16

typ/wymiar A*

A
*

B*

B
*

C

C

D*

D
*

E*

E*

F*

F*

G

G

H

H

I

I

J

J

K

K

L M N O P

M N

O

P

L

rys. 3
poz. 7 

rys. 3
poz. 8 

rys. 3
poz. 9 

163

163

163

740

1050

900

1095

1410

1260

150734~1700

150

150

734

734

~1700

~1700

1019

1019

1019

1350

1350

1350

1240 1400 535 670 670 1300 G 1½”

G 1½”

G 1½”

G 1½”

G 1½”

G 1½”

G ½”

G ½”

G ½”

1240 1400 535 670 670 1300

1240 1400 535 670 670 1300

Ø159

Ø159

Ø159

1000

1315

1165

Rysunek 1. Podstawowe wymiary kot³ów.
 * W przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wymiar zwiêksza siê od min. 38 do max. 50 mm

Tabela 2. Podstawowe wymiary kot³ów.

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych oraz dokumentacji kot³a zwi¹zanych z jego sta³¹ modernizacj¹ i udoskonalaniem.
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Rysunek 3. Podstawowe elementy kot³ów.
1-korpus stalowy z izolacj¹ termiczn¹; 2-drzwi wyczystne; 3-drzwi paleniskowo-popielnikowe; 4-stopki do poziomowania kot³ów; 5-wyczystka górna; 6-króciec zasilaj¹cy;       
7-króciec powrotny; 8-króciec spustowy; 9-czopuch; 10-regulator elektroniczny; 11-wy³¹cznik g³ówny; 12-bezpiecznik; 13-termometr analogowy; 14-palnik pelletowy;           
15-podajnik paliwa; 16-motoreduktor, 17-zasobnik paliwa; 18-otwór rewizyjny zasobnika paliwa; 19-maskownica tulei monta¿owych czujników sterownika; 20-szafka sterowni-
cza; 21-tuleja monta¿owa czujnika temperatury spalin.

* system STRA¯AK I oraz  STRA¯AK II  nie stanowi wyposa¿enia kot³a.

16

15

14

15

1

2

6 21

9

11

12

10

13

19

17

18

3

4

20

5

78
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Tabela 4. Dane techniczne.

Szerokoœæ

G³êbokoœæ 

Wysokoœæ**** 

Zasilanie

Maksymalny pobór mocy praca/ rozruch

mm

mm

mm

V/Hz

W
1300

76/276

1400

1350/1700

13001300

76/27676/276

14001400

1350/17001350/1700

~230V/50Hz

Zakres mocy

Klasa kot³a wg PN-EN 303-5
Emisja CO w produktach spalania wg PN-EN 12809

Moc nominalna

Moc minimalna

Powierzchnia grzewcza

Ciep³o przekazywane do otoczenia

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeñ*

Wymiary otworu za³adowczego

Œrednica króæca zasilania i powrotu

Œrednica króæca spustowego

Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia

Œrednica czopucha

Paliwo podstawowe

Klasa paliwa

Objêtoœæ paleniska awaryjnego

Pojemnoœæ zbiornika paliwa**

Zu¿ycie paliwa***

Sta³opalnoœæ***

Wymagany ci¹g spalin

Strumieñ masy spalin 

Minimalna wysokoœæ komina

Wymiary komina

Opory przep³ywu wody przez kocio³
dla mocy znamionowej

Pojemnoœæ wodna kot³a
Masa kot³a

Temperatura wody na zasilaniu min./max.

Temp  wody na powrocie min.eratura

Zakres regulacji temperatury

Temperatura spalin
dla mocy nominalnej

dla mocy nominalnej

dla mocy minimalnej

dla mocy minimalnej

Optymalna sprawnoœæ cieplna

Max. dopuszczalne ciœnienie robocze

 kW

 kW

 kW

2m
kW

2m

mm

mm

3dm

kg

kg/h

h

mbar

g/s

g/s

m

cm x cm

mbar?T=10K

 Ø mm

 mbar ?T=20K

l

kg

°C

°C

°C

°C

°C

°C

%

bar

3,6-12

< 1%

12

3,6

1,7
0,32

do 120

- - -

1½” 1½”1½”

½” ½”½”

50

159 159159

granulat z trocin - pellet Ø 6-8 mm

paliwo biogeniczne - C1

~160

2,8

-

~57
5,9

-

~27

3,8

-

~42

~160~160

0,22

b.d.

b.d.

325

5

14x14

b.d.

92

65/85

55

45-85

180-220

b.d.

~89

1,5

160

b.d.

J.m.Wyszczególnienie / typ kot³a 12

6,0-204,8-16

2016

6,04,8

2,52,1
0,600,48

do 200do 160

0,280,24

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

459374

7,56

15x1514x14

b.d.b.d.

170160

b.d.b.d.

120100

 emisja spalin - klasa 5, sprawnoœæ - klasa 5

2016

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych oraz dokumentacji kot³a zwi¹zanych z jego sta³¹ modernizacj¹ i udoskonalaniem.
*Maksymalna powierzchnia ogrzewana zosta³a oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciep³o q = 100 W/m2.

3**Dla gêstoœci nasypowej paliwa 0,65kg/dm .
***Zu¿ycie paliwa dla pelletu o wartoœci opa³owej 17 000±300kJ/kg.
****Wysokoœæ kot³a mo¿na dodatkowo regulowaæ stosuj¹c do³¹czone stopki. Stopki posiadaj¹ zakres regulacji 38-50mm. Podano wysokoœæ z otwart¹ klap¹ zasobnika.

7. OSPRZÊT ZABEZPIECZAJ¥CY DO KOT£A.

Kot³y SIGMA EKOPELL posiadaj¹ zabezpieczenia, które zmniejszaj¹ 
ryzyko stanu zagro¿enia, ale nie zwalniaj¹ z obowi¹zku nadzoru 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.

•specjalna rura podaj¹ca paliwo - w przypadku cofniêcia p³omienia /¿aru/ 
do rury podajnika, nast¹pi stopienie specjalnej elastycznej rury ³¹cz¹cej pal-
nik z zbiornikiem paliwa.

zabezpieczenie termiczne palnika - zabezpieczenie to zapobiega cofa-
niu p³omienia do rury zasypowej podajnika paliwa. W przypadku przekro-

czenia dozwolonej temperatury rury palnika, czujnik wy³¹cza pracê wenty-
latora i podajnika. Na wyœwietlaczu pojawia siê odpowiedni komunikat.

•automatyczna kontrola czujnika - w przypadku uszkodzenia jedenego   
z czujników - c.o., c.w.u lub œlimaka - uaktywnia siê alarm. Sterownik od³¹-
cza podajnik, nadmuch. Pompa jest za³¹czana niezale¿nie od aktualnej 
temperatury. Regulator oczekuje na naciœniêcie przycisku MENU po czym 
wy³¹czany jest alarm i sterownik powraca do normalnego dzia³ania.

•czujnik temperatury STB - w przypadku przekroczenia temperatury alar-
mowej 95°C na kotle, zastosowany ogranicznik temperatury bezpieczeñ-
stwa STB w uk³adzie elektrycznym regulatora elektronicznego od³¹czy zasi-
lanie wentylatora i podajnika. Zabezpieczenie zapobiega zagotowaniu wo-
dy w instalacji w przypadku przegrzania kot³a b¹dŸ jego uszkodzenia. W ce-
lu ponownego w³¹czenia urz¹dzenia, nale¿y zresetowaæ regulator elektro-
niczny.
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8.3. USTAWIENIE KOT£A W POMIESZCZENIU KOT£OWNI.

Kot³y typu SIGMA EKOPELL nie wymagaj¹ specjalnych fundamentów, 
nale¿y jednak pamiêtaæ o dok³adnym wypoziomowaniu kot³a. Poziomowa-
nie kot³a u³atwiaj¹ regulowane stopki. Monta¿ stopek pokazano na rysunku 
16. na stronie  41.

 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.

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 lub w zasobniku paliwa, zapakowane i zabezpie-
czone przed uszkodzeniem. Monta¿u elementów elektrycznych doko-
nuje uprawniony elektryk. Pozosta³e podzespo³y montuje u¿ytkownik wg 
za³¹czonych instrukcji.

 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 41.-46.

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.

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.

Masy budowlane i produkty

piaskowiec, beton, ceg³y, tynk przeciwpo¿arowy, zapra-
wa murarska, p³ytki ceramiczne, granit
deski drewniano-cementowe, w³ókno szklane, izolacja 
mineralna

bukowe drzewo, dêbowe drzewo, sklejki

sosnowe, modrzewiowe i œwierkowe drzewo, korek, deski 
z drzewa tartego, gumowe pokrycia pod³óg
sklejka asfaltowa, masy celuloidowe, poliuretan, polisty-
ren, polietylen, plastik, PCV

A-niepal¹ce siê

Stopieñ palnoœci 
mas budowlanych 

i produktów

B-trudno pal¹ce siê

C -trudno pal¹ce siê1

C -œrednio pal¹ce siê2

C -³atwo pal¹ce siê3

≥ 500mm≥ 500mm

≥
 2000m

m

≥ 250mm



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.
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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 SIGMA EKOPELL w uk³adzie 
otwartym: 1-kocio³; 2-ot-warte naczynie wzbiorcze.

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.

40 25 27,2 25 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

_
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.

RW

RW
RB

RB
Odpowietrzenie instalacji

wg PN-91/B-02420RO

RP

RS

PN-91/B-02413-4

2

1



8.4.2. 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. 7) oraz rurê powrotu (rys. 3.,  poz.8) z instalacj¹ grzewcz¹ w miejscu do 
tego przeznaczonym,

2)pod³¹czyæ rury uk³adu bezpieczeñstwa zgonie z obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami kraju instalacji,

3)nape³niæ instalacje c.o. wod¹, a¿ do momentu uzyskania ci¹g³ego przele-
wu z rury sygnalizacyjnej,

4)sprawdziæ stan izolacji ciep³ochronnej uk³adu bezpieczeñstwa,

5)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. 7./,

Rysunek 7. Wykonanie obejœcia grawitacyjnego: 1-kocio³; 2-pompa obiegowa; 3-za-
wór ró¿nicowy; 4-zawory odcinaj¹ce; 5-filtr; 6-otwarte naczynie wzbiorcze.

6)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.

7)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. 8.), pompy dozujaco-mieszajacej (rys. 9.), sprzêg³a 
wodnego szczególnie w du¿ych obiegach c.o. z du¿¹ iloœci¹ wody (rys. 10.) 
lub zawory czterodro¿ne (rys. 11.).

Dobór urz¹dzeñ dla danego uk³adu grzewczego powinien przeprowa-
dziæ uprawniony projektant.
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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 8. Schemat po³¹czenia kot³a z instalacj¹ grzewcz¹ przy zastosowaniu 
mostka obejœciowego.

Kocio³

Rw

T 65°Cmin

T 55°Cmin

T

Kocio³

R
w

T 65°C
min

T 55°C
min

T

Rysunek 9. Schemat po³¹czenia kot³a z instalacj¹ grzewcz¹ z wykorzystaniem 
pompy dozuj¹co-mieszaj¹cej.

Kocio³

Rw

T 65°C
min

T 55°C
min

T

Q
2Q

1

Q >Q
1 2

Rysunek 10. Schemat po³¹czenia kot³a z instalacja grzewcz¹  z wykorzystaniem 
sprzêg³a wodnego.
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Rysunek 13. Przyk³adowy schemat instalacji grzewczej systemu otwartego  z ochron¹ temperaturow¹ kot³a realizowan¹ przez zawór termostatyczny.
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1-kocio³; 
2-czujnik temperatury kot³a; 
3-regulator TECH; 
4--sygna³ steruj¹cy zapalarki; 
5-sygna³ steruj¹cy wentylatora; 
6-sygna³ steruj¹cy silnika motoreduktora;
7-pompa c.o.; 
8-czujnik c.o.; 
9-zawór odcinaj¹cy; 
10-zawór ró¿nicowy; 
11-filtr; 
12-zawór 4-drogowy mieszaj¹cy; 
13-zawór z g³owic¹ termostatyczn¹; 
14-grzejnik; 
15-zasobnik c.w.u.; 
16-pompa c.w.u.; 
17-czujnik temperatury c.w.u.; 
18-zawór zwrotny; 
19-uk³ad ogrzewania pod³ogowego; 
20-pompa ogrzewania pod³ogowego; 
21-czujnik ogrzewania pod³ogowego; 
22-zawór 3-drogowy mieszaj¹cy;
23-zawór termostatyczny; 
24-popmpa powrotu; 
25-czujnik temperatury powrotu;  
26-czujnik temperatury pogodowy;
27-sterownik pokojowy; 
28-otwarte naczynie wzbiorcze.

Rysunek 12. Przyk³adowy schemat instalacji grzewczej systemu otwartego z ochron¹ temperaturow¹ kot³a realizowan¹ przez termoregulator.
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2-czujnik temperatury kot³a; 
3-regulator TECH; 
4-sygna³ steruj¹cy zapalarki; 
5-sygna³ steruj¹cy wentylatora; 
6-sygna³ steruj¹cy silnika motoreduktora; 
7-pompa c.o.; 
8-czujnik c.o.; 
9-zawór odcinaj¹cy; 
10-zawór ró¿nicowy; 
11-filtr; 
12-zawór 4-drogowy mieszaj¹cy; 
13-zawór z g³owic¹ termostatyczn¹; 
14-grzejnik; 
15-zasobnik c.w.u.; 
16-pompa c.w.u.; 
17-czujnik temperatury c.w.u.; 
18-zawór zwrotny; 
19-uk³ad ogrzewania pod³ogowego; 
20-pompa ogrzewania pod³ogowego; 
21-czujnik ogrzewania pod³ogowego; 
22-termoregulator (sterownik zaworu mieszaj¹cego); 
23-sterownik pokojowy; 
24-czujnik temperatury pogodowy; 
25-czujnik temperatury powrotu;
26-otwarte naczynie wzbiorcze.
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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;
•szczelnoœci obudowy paleniska retortowego oraz powierzchni stycznych 
wentylatora i otworu wyczystnego;
•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 SIGMA EKOPELL 
zaleca siê stosowaæ wk³ad kominowy ze stali nierdzew-nej 
¿aroodpornej.

Wskazówka!
W przypadku zastosowania zaworu termostatycznego na po-
wrocie kot³a (rys.16. , poz. 23), który w czasie nape³nienia uk³a-
du 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!
Rozruch zerowy kot³a mo¿e byæ przeprowadzony wy³¹cznie 
przez przeszkolony serwis producenta.



Rozruch kot³a przeprowadziæ nastêpuj¹co:
•uruchomiæ kocio³ poprzez aktywowanie funkcji ROZPALANIE w menu ste-
rownika;
•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

Rozpalanie palnika w kotle typu SIGMA EKOPELL nastæpuje samo-
czynnie za pomocà wbudowanej zapalarki. Uruchomienie kot³a /rozpalenie 
paleniska/ sprowadza siæ zatem do aktywowania funkcji ROZPALANIE w 
menu sterownika.

W trybie rozpalania kot³a regulator automatycznie steruje pracà podaj-
nika paliwa - paliwo zostaje dostarczone na ruszt - jednoczeœnie uruchomio-
ny zostaje zap³on elektryczny. W czasie rozpalania sterownik kontroluje 
stan procesu rozpalania poprzez sta³y pomiar temperatury spalin. 

Po stwierdzeniu obecnoúci p³omienia w palenisku wy³àczona zostaje 
zapalarka elektryczna, natomiast kocio³ zostaje samoczynnie prze³¹czony 
do trybu pracy. Iloúã powietrza dostarczanego przez wentylator nadmucho-
wy oraz stopieñ zasilania paleniska paliwem regulowany jest automatycz-
nie wg uprzednio zdefiniowanych, optymalnych parametrów  okreúlonych 
dla danego typu paliwa /parametry serwisowe/.

W przypadku zgaœniêcia ognia w kotle w czasie rozpalania nale¿y oczy-
œciæ palenisko, przewietrzyæ kana³y kot³a i rozpalanie rozpocz¹æ ponownie. 
Po jednorazowym rozpaleniu kocio³ pracuje w zasadzie bezobs³ugowo,      
a proces spalania odbywa siê w sposób ci¹g³y. Dalsza obs³uga kot³a ograni-    
cza siê do uzupe³niania zasobnika paliwa i opró¿niania komory popielniko-
wej z nagromadzonego popio³u.

Nastawy regulatora elektronicznego nale¿y wyregulowaæ w zale¿noœci 
od aktualnych temperatur zewnêtrznych oraz spalanego paliwa. Wartoœci 
nastaw nale¿y dobraæ (kontroluj¹c stan i obraz ognia w palenisku), tak aby:
•palenisko nie wygas³o – na skutek podawania zbyt ma³ych porcji paliwa w 
d³ugich  odstêpach czasu,

•podajnik nie zrzuca³ z powierzchni paleniska niedopalonych (roz¿arzo-
nych) kawa³ków pelletu.

Podczas eksploatacji kot³a z podajnikiem szczególn¹ uwagê nale¿y 
zwróciæ na:

•iloœæ powietrza dostarczanego przez wentylator nadmuchu powinna byæ 
dostosowana do intensywnoœci spalania wêgla w palenisku.

•nale¿y przede wszystkim kontrolowaæ stan i obraz ognia w palenisku - patrz 
fotografie.

9.3. URUCHOMIENIE I EKSPLOATACJA KOT£A Z PODAJNIKIEM (IN-
STRUKCJA DLA U¯YTKOWNIKA).

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

Rysunek 14. Prawid³owy wygl¹d paleniska przy spalaniu wêgla.

Nastawy nale¿y korygowaæ nie wiêcej ni¿ o 5–10% jednorazowo. Po-
trzeba oko³o 20–30 minut zanim skutek zmiany nastawy parametrów pracy 
podajnika (i/lub regulacji natê¿enia nadmuchu) odzwierciedli siê w stanie 
pal¹cego siê paliwa. 

Wskazówka!
Nastawione przy pomocy analizatora spalin parametry kontro-
lowaæ bior¹c pod uwagê zmienne parametry dostarczanego wê-
gla. Regulowaæ pracê kot³a zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi kot³a.

Wskazówka!
Wskazane jest ustawienie podczas rozruchu zerowego wspó³-
czynnika nadmiaru powietrza, by unikn¹æ nieekonomicznej pra-
cy instalacji i przedwczesnego zu¿ycia elementów podajnika 
m.in ¿eliwnych dysz (np. przy zbyt du¿ym nadmiarze powietrza).

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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Czerwony, dymi¹cy ogieñ wskazuje na to, ¿e dop³yw powietrza jest
zbyt ma³y. 

Jasny bia³y ogieñ wskazuje na to, ¿e dop³yw powietrza jest zbyt du¿y. 

Prawid³owy ogieñ jest wtedy, kiedy obserwujemy, czysty, intensywnie
¿ó³ty p³omieñ. 
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Korekty nienormalnych stanów pracy paleniska.

W czasie rozpalania mo¿e wyst¹piæ dymienie do pomieszczenia ko-
t³owni lub roszenie (pocenie) kot³a. Po rozgrzaniu siê kot³a i przewodu komi-
nowego powy¿sze niekorzystne zjawiska powinny ust¹piæ.

W trakcie normalnej eksploatacji kot³a proces obs³ugi polega na okre-
sowym uzupe³nianiu paliwa w zasobniku oraz wybrania popio³u. Czas ob-
s³ugi nie przekracza (w zale¿noœci od wielkoœci kot³a) od 15 do 30 minut.

Jednorazowy zasyp paliwa podstawowego wystarcza na 3 – 4 dni pracy 
kot³a z moc¹ znamionow¹.

Zatrzymanie pracy kot³a mo¿e nast¹piæ w wyniku braku opa³u w zasob-
niku paliwa, b¹dŸ zablokowania podajnika na skutek obecnoœci niepo¿¹da-
nych, twardych przedmiotów, kamieni, bry³ wêgla itp.

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. 

P³ytki ogieñ
Objawy: bardzo p³ytki ogieñ w palniku z bia³ym, wybitnie jasno¿ó³tym p³o-
mieniem, klinkier przy dyszach, niskie odczyty CO  na mierniku.2

Przyczyna: zbyt niskie procentowe nastawienie strumienia pelletu w sto-
sunku do ustawienia nadmuchu powietrza.
Dzia³ania zapobiegawcze: zwiêkszyæ strumieñ pelletu lub zmniejszyæ pier-
wotny strumieñ powietrza przez zd³awienie nadmuchu.

G³êbokie ³o¿e
Objawy: bardzo g³êbokie ³o¿e, iloœæ g³êboko zalegaj¹cego klinkieru liczona 
od podstawy.
Przyczyna: nadmierne podawanie pelletu w stosunku do nastawionego po-
wietrza, ewentualnie niedostateczne czyszczenie okresowe paleniska
Dzia³ania zapobiegawcze:
•zmniejszyæ nastawê zasilania pelletem o 5-10%, usun¹æ klinkier i wypozio-
mowaæ podstawê ognia do pal¹cego siê pelletu,
•powróciæ do starych nastaw w przypadku gdy korekta nie przynios³a ocze-
kiwanych skutków,
•w przypadku powtórzenia sytuacji zwiêkszyæ pierwotny strumieñ powietrza 
(nadmuch).

Otwarty ogieñ przy niedopalonych cz¹stkach paliwa
Objawy: dobry „otwarty” ogieñ przy niewielkiej wysokoœci pal¹cego siê ³o-
¿a, niskie wskazania CO  na mierniku, klinkier.2

Przyczyna: zbyt czêste czyszczenie paleniska
Dzia³ania zapobiegawcze: zmniejszyæ czêstotliwoœæ czyszczenia, aby 
umo¿liwiæ utworzenie siê wiêkszej objêtoœci pal¹cego siê pelletu i wzrost 
wysokoœci ³o¿a spalania (20 -30cm).

Wskazówka!
Nale¿y regularnie – przynajmniej raz na dobê otwieraæ drzwi pa-
leniska i sprawdzaæ stan p³omienia, ewentualnie przy rozpozna-
niu stanów nienormalnych nale¿y wyregulowaæ prawid³owo 
obraz ognia. Nale¿y równie¿ usun¹æ ¿u¿el w przypadku stwier-
dzenia obecnoœci w palenisku kot³a . 

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

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 w/w kondensatu z kot³a na posadzkê kot³ow-
ni. 

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.

Niebezpieczeñstwo!
Nie nale¿y dopuszczaæ do zupe³nego opró¿nienia zbiornika pa-
liwa. Minimalny poziom zape³nienia zasobnika opa³u wynosi 
25% jego objêtoœci.

Niebezpieczeñstwo!
W czasie pracy kot³a, pokrywa zbiornika musi byæ szczelnie za-
mkniêta - grozi cofniêciem p³omienia do zasobnika.

Niebezpieczeñstwo!
Nale¿y okresowo kontrolowaæ stan uszczelki pokrywy zaso-
bnika paliwa. Po zamkniêciu zasobnika, uszczelka powinna œci-
œle przylegaæ do powierzchni.
Niedopuszczalne s¹ przeœwity oraz szczeliny miêdzy pokryw¹  
a zasobnikiem paliwa.

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 nowego kot³a, w zale¿noœci od warunków atmo-
sferycznych i temperatury wody w kotle, zjawisko to mo¿e trwaæ 
nawet kilka dni.

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

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!
Przy uzupe³nianiu paliwa, przed otwarciem klapy zasobnika  na-
le¿y od³¹czyæ wentylator i podajnik paliwa.



9.5. WYGASZANIE KOT£A

9.6.OBS£UGA OKRESOWA KOT£A- CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.

obs³uga codzienna
•w zale¿noœci od stosowanego paliwa nale¿y regularnie kontrolowaæ po-
ziom paliwa w zasobniku. Minimalny poziom paliwa wynosi 25% objêtoœci 
zbiornika. Nale¿y szczelnie zamkn¹æ zasobnik po dope³nieniu paliwa!

•podczas przeciêtnego spalania popielnik wystarczy opró¿niaæ co drugi 
dzieñ. Nale¿y pamiêtaæ o za³o¿eniu rêkawic ochronnych.

obs³uga cotygodniowa
•otworzyæ drzwiczki popielnikowe i sprawdziæ stan p³omienia. W przypadku 
rozpoznania stanów nienormalnych nale¿y skorygowaæ nastawy zgodnie 
ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obs³ugi punkt 9.3.

•usun¹æ ¿u¿el; je¿eli pojawia siê obficie w palenisku kot³a nale¿y wyregulo-
waæ proporcjê masy paliwa i nadmuchu powietrza. W przypadku perma-
nentnego pojawiania siê ¿u¿la sprawdziæ, czy typ paliwa jest zgodny z zale-
can¹ charakterystyk¹.

•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 wsun¹æ nowy sznur usz-
czelniaj¹cy, zaczynaj¹c w czêœci poziomej. Nale¿y dok³adnie wcisn¹æ 
sznur na ca³ym obwodzie drzwiczek, tak aby mo¿na by³o zamkn¹æ drzwi.

obs³uga comiesiêczna
Wykonaæ czynnoœci obs³ugi cotygodniowej, a ponadto:
•wyczyœciæ p³aszczyznê wymiany ciep³a - kana³y spalinowe, œciany boczne 
komory spalania. Zaleca siê czyszczenie raz  w tygodniu, co znacznie 
zmniejsza zu¿ycie paliwa. Przed czyszczeniem, nale¿y kocio³ wy³¹czyæ 
na wy³¹czniku g³ównym, odczekaæ czas konieczny do wystudzenia po-
wierzchni wewnêtrznych kot³a oraz zabezpieczyæ palnik przed zanieczysz-
czeniami mog¹cymi dostaæ siê do jego wnêtrza. 

W celu wygaszenia kot³a nale¿y w menu regulatora elektronicznego 
wybraæ PRACA RÊCZNA, a nastêpnie wybraæ PODAJNIK. W trybie pracy 
rêcznej zasypaæ palenisko opa³em w celu wypchniêcia ¿aru poza palnik 
oraz ca³kowicie zamkn¹æ przys³onê na wentylatorze w celu odciêcia dop³y-
wu powietrza do paleniska. Za pomoc¹ dostarczonych narzêdzi mo¿na, 
przy zachowaniu szczególnej ostro¿noœci, zrzucaæ z rusztu palnika ¿ar do 
popielnika. Nastêpnie usun¹æ ¿ar z popielnika do ¿aroodpornego pojemnika 
z pokryw¹. Po up³ywie kilkudziesiêciu minut nale¿y sprawdziæ, czy w pale-
nisku nie nast¹pi³o samoczynne rozpalenie. Nastêpnie kocio³ nale¿y wy³¹-
czyæ wy³¹cznikiem g³ównym oraz od³¹czyæ zasilanie kot³a.

W przypadku gdy kocio³ jest wy³¹czany w celu przeprowadzenia czyn-
noœci obs³ugowych /czyszczenie, itp./ kocio³ nale¿y wy³¹czyæ wy³¹cznikiem 
g³ównym oraz od³¹czyæ zasilanie kot³a. Po dokonaniu czynnoœci obs³ugo-
wych ponownie pod³¹czyæ kocio³ do instalacji elektrycznej oraz w³¹czyæ 
regulator wy³¹cznikiem g³ównym. 
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Uwaga!
Nale¿y bezwzglêdnie sprawdziæ czy paliwo na palenisku wypali-
³o ca³kowicie i nie pozosta³ ¿ar. 

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

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.

Wskazówka!
W celu uzyskania poprawnej efektywnoœci spalania nale¿y 
utrzymywaæ kana³y konwekcyjne oraz blachy wewn¹trz paleni-
ska w nale¿ytej czystoœci. Sadza, py³ i popió³ powsta³y ze spala-
nia 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. 

P³yty kana³ów spalinowych oraz œciany boczne wymiennika nale¿y czyœciæ 
przez drzwi wyczystne /rys.3., poz. 2./ oraz paleniskowo-popielnikowe 
/rys.3., poz. 3./. Ci¹gi spalinowe utworzone przez pionowe rury nale¿y 
czyœciæ przez otwór wyczystny w górnej œcianie kot³a /rys. 3, poz. 5./. Na-
gromadzony popió³ i py³ nale¿y usun¹æ przez drzwi paleniskowo-popiel-
nikowe /rys.3., poz. 2./. Do czyszczenia kot³a nale¿y u¿ywaæ narzêdzi ob-
s³ugowych dostarczanych wraz z kot³em. 
W celu zwiêkszenia efektywnoœci spalania w kot³ach zastosowano ekono-
mizery podnosz¹ce sprawnoœæ ciepln¹ kot³a /rys. 16./. Umiejscowione s¹ 
one w pionowych rurach spalinowych , a dostêp do nich umo¿liwia otwór 
wyczystny /rys. 3., poz. 5./. Czyszczenia ekonomizerów nale¿y dokonywaæ 
raz w miesi¹cu poprzez wyci¹gniêcie ich z kot³a i oczyszczeniu z sadzy. 
Nale¿y równie¿ oczyœciæ ci¹gi spalinowe, a nastêpnie ponownie wsun¹æ 
ekonomizer.  

Rysunek 16. Sposób czyszczenia zawirowywaczy.

•sprawdziæ nagromadzenie siê pozosta³oœci ¿u¿la w palniku, ewentualnie 
wygasiæ kocio³ i wyczyœciæ palnik.

•sprawdziæ stan dysz powietrza i dro¿noœæ otworów wylotowych powietrza.
•przeprowadziæ konserwacjê podajnika paliwa wg wytycznych pkt. 12.5 
niniejszej instrukcji obs³ugi.

UWAGA! Powy¿sze czynnoœci nale¿y równie¿ wykonaæ bezwzglêdnie 
po zakoñczeniu sezonu grzewczego. Kocio³ nale¿y tak¿e oczyœciæ,      
a zasobnik paliwa oraz uk³ad podawania opró¿niæ z paliwa w przypad-
ku postojów w pracy trwaj¹cych d³u¿ej ni¿ 2 dni.

Pe³ne przegl¹dy nale¿y wykonaæ raz w roku w czasie postoju kot³a. 
Stwierdzone usterki kot³a np. awaria napêdu podajnika, 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 85°C, regu-
lator elektroniczny przejdzie w stan awaryjny rozwieraj¹c styki ograniczni-
ka STB za³¹czaj¹c pompy c.o. i c.w.u., a wy³¹czaj¹c wentylator i podajnik 
paliwa. Ten stan sygnalizowany jest na wyœwietlaczu regulatora. W celu 
przywrócenia pracy ogranicznika STB nale¿y sprawdziæ przyczynê jego 
zadzia³ania i ewentualnie usun¹æ,

•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

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.

Zawirowywacze
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 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. Dopusz- 
czone jest zasypywanie komory paleniskowej suchym piaskiem. 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.

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.

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

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

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. 

10. HA£AS.

Ze wzglêdu na przeznaczenie i specyfikê pracy podajnika paliwa wye-
liminowanie ha³asu w samym Ÿródle jest niemo¿liwe. Jednak krótka i cykli-
czna praca podajnika sprawia, ¿e ha³as tego rodzaju nie stwarza zagro¿enia

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:
•dokonaæ demonta¿u czêœci po³¹czonych œrubami poprzez ich odkrêcenie a 
spawane poprzez ciêcie,

•przed z³omowaniem kot³a nale¿y od³¹czyæ regulator elektroniczny oraz mo-
toreduktor wraz z przewodami, które podlegaj¹ selektywnej zbiórce zu¿y-
tego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Czêœci tych 
nie wolno umieszczaæ 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 przez 
stosowanie odpowiednich narzêdzi rêcznych i mechanicznych jak i œrod-
ków ochrony osobistej /rêkawice, ubranie robocze, fartuch, okulary itp./

12. OBS£UGA AUTOMATYCZNEGO PODAJNIKA PALIWA STA£EGO.

12.1. INFORMACJE OGÓLNE.

12.2. OPIS BUDOWY I ZAKRES STOSOWANIA PODAJNIKA PALIWA. 

Palnik pelletowy zaprojektowany zosta³ na potrzeby spalania paliwa ty-
pu pellet, czyli sprasowanych trocin i wiórów z drzew wysokokalorycznych. 
Wysoka sprawnoœæ palników i zastosowanie coraz bardziej dostêpnego 
oraz coraz tañszego ekologicznego paliwa sprawia, ¿e doskonale zastêpuje 
on coraz dro¿sze w eksploatacji palniki gazowe i olejowe. Szeroki zakres 
mocy palników pozwala na instalowanie go zarówno w instalacjach c.o.      
w domkach jednorodzinnych jak i w niedu¿ych obiektach u¿ytecznoœci pu-
blicznej. Obs³uga palnika sprowadza siê do ustawienia parametrów pracy, 
systematycznego czyszczenia rusztu palnika i uzupe³nianiu pelletu w za-
sobniku paliwa (zbiorniku). Podawanie, rozpalanie i spalanie paliwa odbywa 
siê automatycznie. Ca³y proces sterowany jest za pomoc¹ regulatora 
elektronicznego DEFRO AP, który wspó³pracuje miêdzy innymi z:
�podajnikiem paliwa,
� wentylatorem,
�zapalark¹ ceramiczn¹,
�czujnikiem detekcji p³omienia,
�czujnikiem przegrzania palnika,
�czujnikiem wody c.o.,
�czujnikiem c.w.u.

Dodatkowo dostosowany jest tak¿e do wspó³pracy z urz¹dzeniami in-
stalacji grzewczej np. mieszaczami, pompami, buforem, sterowaniem po-
godowym i pokojowym.

Palnik zbudowany jest w przewa¿aj¹cej czêœci ze stali ¿aroodpornej      
i stali odpornej na korozjê, co zapewnia jego wysok¹ jakoœæ i trwa³oœæ.

Palnik stanowi konstrukcjê stalow¹ spawan¹, w sk³ad której wchodzi 
wiele elementów ze stali zarówno ¿aroodpornej, jak i konstrukcyjnej, w za-
le¿noœci od obci¹¿enia cieplnego jakim s¹ poddawane. 

Palnik wyposa¿ony jest w ³atwy do czyszczenia ruszt, dziêki czemu 
eksploatacja palnika uleg³a znacznemu u³atwieniu. Dawka powietrza po-
trzebna do spalania doprowadzana jest przez wentylator nadmuchowy do 
uk³adu dysz w komorze spalania. Palnik sterowany jest za pomoc¹ elektro-
nicznego regulatora, który kontroluje proces spalania przez w³¹czanie se-
kwencyjne podajnika oraz wentylatora.

Palnik pracuje w trybie cyklicznym, charakteryzuje siê bezobs³ugowym 
rozpalaniem oraz samoistnym wygaszaniem w zale¿noœci od ustawionych 
parametrów. 

Na ca³oœæ palnika oprócz czêœci spawanych, sk³ada siê szereg elemen-
tów ruchomych, u³atwiaj¹cych dostêp do podzespo³ów wewnêtrznych pal-
nika podlegaj¹cych zu¿yciu (np. do ceramicznej zapalarki). 

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.

Wskazówka!
Nale¿y zapoznaæ siê z uwagami dotycz¹cymi konserwacji oraz 
odstawienia z ruchu podajnika paliwa podanymi w pkt. 12.5. 
oraz 12.6. niniejszej instrukcji obs³ugi.
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SPOSÓB DEMONTA¯U RUSZTU PALNIKA

Uwaga! 
Palnik nale¿y czyœciæ raz na tydzieñ, czêstotliwoœæ jednak mo¿e 
ulec zmianie w zale¿noœci od jakoœci spalanego pelletu. Pod-
czas spalania paliwa bardzo zanieczyszczonego, palnik mo¿e 
wymagaæ codziennego czyszczenia.

KROK 1. W³o¿yæ chwytak do paleniska, zahaczyæ wypustami przyrz¹du 
o otwory  rusztu, znajduj¹ce siê po bokach. 

12.3.UWAGI DOTYCZ¥CE PALIWA.

Bezproblemowa eksploatacja kot³a z podajnikem pelletowym zale¿y od 
zastosowania odpowiedniego paliwa o charakterystyce podanej w pkt. 5. ni-
niejszej instrukcji obs³ugi.

12.4. KONSERWACJA PODAJNIKA PALIWA.

Podajnik zosta³ tak skonstruowany, ¿e nie wymaga kosztownej kon-
serwacji. Okresowo nale¿y oczyœciæ podajnik z kurzu lub resztek wêgla czy 
popio³u. Regularnie czyœciæ obudowê silnika u¿ywaj¹c suchej œciereczki. 
Poniewa¿ reduktory wype³nione s¹ olejem syntetycznym przeznaczonym 
na ca³y okres eksploatacji, w zasadzie nie wymagaj¹ ¿adnej szczególnej 
konserwacji oprócz czyszczenia zewnêtrznego. Do czyszczenia nie nale¿y 
u¿ywaæ ¿adnych rozpuszczalników, gdy¿ mog¹ one uszkodziæ pierœcienie 
uszczelniaj¹ce i uszczelki.
Konserwacja silnika - zgodnie z Dokumentacj¹ Techniczno Ruchow¹ na 
silnik.
Konserwacja wentylatora - za pomoc¹ odkurzacza, pêdzla lub sprê¿o-
nego powietrza przynajmniej 1 raz na kwartał !

Uwaga!
Nie przestrzeganie wytycznych dotycz¹cych parametrów sto-
sowanego paliwa grozi utrat¹ gwarancji na dostarczone urz¹-
dzenie.

Uwaga!
Konieczne jest wykonanie konserwacji podajnika po zakoñcze-
niu ka¿dego sezonu grzewczego - warunek gwarancji.

KROK 2. Nacisn¹æ na dŸwigniê przyrz¹du i unieœæ ruszt na wysokoœæ pozwalaj¹c¹ 
na jego wyjêcie.

prawid³owe po³o¿enie 
rusztu palnika

nieprawid³owe po³o¿enie 
rusztu palnika

Niebezpieczeñstwo!
Nieprawid³owy monta¿ rusztu paleniska grozi po¿arem palnika 
pelletowego.

KROK 3. Wyj¹æ ruszt paleniska, oczyœciæ a nastêpnie 
zamontowaæ wykonuj¹c czynnoœci w odwrotnej kolejnoœci.

KROK 1. Odkrêciæ wkrêty mocuj¹ce obudowê palnika.

SPOSÓB  DEMONTA¯U I CZYSZCZENIA FOTODIODY

Uwaga! 
W przypadku problemów z rozpaleniem palnika lub pojawieniu 
siê na wyœwietlaczu regulatora elektronicznego informacji o 
zanieczyszczeniu fotodiody, nale¿y niezw³ocznie oczyœciæ 
czujnik p³omienia.
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KROK 3.  Odkrêciæ wkrêt mocuj¹cy obudowê fotodiody, wysun¹æ fotodiodê i oczyœ-
ciæ czujnik we wskazanym miejscu za pomoc¹ szmatki. Zmontowaæ fotodiodê oraz ,
palnik w odwrotnej kolejnoœci, pamiêtaj¹c o dok³adnym uszczelnieniu wejœcia foto-
diody. Sprawdziæ dro¿noœæ otworu fotokomórki.

tu czyœciæ

KROK 2. Zdj¹æ obudowê palnika odsuwaj¹c j¹ zgodnie z kierunkiem strza³ki 
na rysunku.

SPOSÓB  DEMONTA¯U I WYMIANY ZAPALARKI

KROK 1. Odkrêciæ wkrêty mocuj¹ce obudowê palnika

KROK 2. Zdj¹æ obudowê palnika odsuwaj¹c j¹ zgodnie z kierunkiem strza³ki 
na rysunku.

KROK 3.  Odkrêciæ œruby imbusowe M8x12 mocuj¹ce pokrywê paleniska, 
zdemontowaæ pokrywê paleniska oraz wyj¹æ ruszt paleniska.

KROK 4.  Widok na zapalarkê.

KROK 5.  Odkrêciæ œruby imbusowe M5x12 mocuj¹ce zapalarkê

KROK 6. Wyj¹æ zapalarkê.



12.5. ODSTAWIENIE PODAJNIKA Z RUCHU.

Jeœli kocio³ a wraz z nim podajnik jest odstawiony z ruchu nale¿y ko-
niecznie przestrzegaæ nastêpuj¹cych czynnoœci:
•raz na kwarta³ uruchamiaæ œlimak na okres 15 minut. Dziêki temu unika siê 
aby zablokowania œlimaka wewn¹trz rury.

 W przypadku d³u¿szego odstawienia od ruchu podajnika nale¿y oddzieliæ 
motoreduktor od úlimaka i przesmarowaæ smarem sta³ym do ³o¿ysk trzpieñ 
œlimaka oraz wewnêtrzn¹ tulejê motoreduktora dla unikniêcia sytuacji 
zatarcia siê obydwu elementów.

•wyczyœciæ rurê z resztek paliwa, opró¿niæ zasobnik, wyczyœciæ palnik, 
usun¹æ popió³. Sprawdziæ sznur uszczelniaj¹cy. 
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13. 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.

14. PRZYK£ADY AWARII URZ¥DZENIA I SPOSOBY  ICH USUWANIA.

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

Niebezpieczeñstwo!
Bezwzglêdnie nale¿y zapoznaæ siê i przestrzegaæ poni¿szych 
zasad bezpiecznego u¿ytkowania kot³ów.

Tabela 7. Przyk³ady awarii urz¹dzenia i sposoby ich urz¹dzania.

• wymieniæ sznur uszczelniaj¹cy

• zd³awienie ci¹gu przepustnic¹ zamontowan¹ w czopuchu

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

• zastosowaæ w kominie regulator ci¹gu lub paliwo 
o wymaganych parametrach

• zwiêkszyæ czas miêdzy przedmuchami
• zmniejszyæ czas  przedmuchu

• zresetowaæ regulator elektroniczny i ponowiæ próbê 
pod œcis³¹ kontrol¹ (je¿eli wentylator nadal siê nie 
wy³¹cza,to wy³¹czyæ regulator i wezwaæ serwis)

Sugerowana naprawa

• sprawdziæ instalacjê c.o.

• wykonaæ audyt energetyczny budynku  

• wyregulowaæ nastawy regulatora elektronicznego

• sprawdziæ lub wymieniæ czujnik

Rodzaj awarii

Nag³y wzrost ciœnienia
i temperatury

Dymi siê z dolnych 
drzwiczek

Wymagana temperatura
nie jest osi¹gana

Znaczny wzrost 
temperatury 

ponad temperaturê 
nastawion¹

Mo¿liwa przyczyna awarii

• zamkniête zawory

• nieprawid³owo zamkniête drzwiczki • wyregulowaæ zamek

• oczyœciæ sznur

• wyczyœciæ kocio³

• zanieczyszczenie sznura

• uszkodzony sznur uszczelniaj¹cy

• zbyt du¿y ci¹g kominowy

• zanieczyszczony wymiennik

• zbyt ma³a wartoœæ opa³owa paliwa

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

• zbyt czêste i zbyt d³ugie przedmuchy miêdzy 
za³¹czeniami  w³aœciwymi

• wentylator nie wy³¹cza siê po
  osi¹gniêciu zadanej temperatury

• otworzyæ zawory

•nieprawid³owo wykonana instalacja

•nieprawid³owo dobrany kocio³ do budynku

•z³e nastawy parametrów spalania

•awaria/uszkodzony czujnik temperatury

• wymieniæ sznur uszczelniaj¹cy

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

• zmniejszyæ bieg wentylatora

Dymi siê z drzwiczek 

3. Uszkodzony sznur

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

2. Zbyt du¿y bieg wentylatora

Cieknie olej z przek³adni • brak szczelnoœci uszczelnieñ przek³adni • wymiana przek³adni przez autoryzowany serwis 

KROK 7. Wysun¹æ ceramiczny element grzejny z gniazda, wymieniæ na nowy.
Sprawdziæ czy otwór zapalarki jest po³o¿ony centrycznie w stosunku do otworu 
w palenisku. Zmontowaæ w odwrotnej kolejnoœci.
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Sugerowana naprawaRodzaj awarii Mo¿liwa przyczyna awarii

• podwy¿szyæ temperaturê

• wyregulowaæ nastawy regulatora elektronicznego
• zamontowaæ nasadkê kominow¹ (stra¿ak)

• nie zamykaæ zaworami wszystkich grzejników
• umo¿liwiæ odbiór ciep³a przez grzejniki i inne od-
  biorniki np.bojler

Wystêpuj¹ krótkie 
wybuchy gazów

•zbyt niska nastawa temperatur w kotle

• z³e nastawy parametrów spalania

• zawirowania powietrza w kominie

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

• zastosowaæ siê do zapisów instrukcji obs³ugi

• sprawdziæ instalacjê c.o.

• wykonaæ audyt energetyczny budynku  

• 
mieniæ na paliwo o wymaganych parametrach

dodaæ paliwo o wiêkszej wartoœci opa³owej lub wy-

• zmierzyæ ci¹g kominowy, ewentualnie za³o¿yæ klapo-
wy regulator ci¹gu na przewód kominowy

• zmierzyæ temperaturê spalin, prawid³owa w zakresie 
110°C-260°C

• wyregulowaæ nastawy regulatora elektronicznego

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

•nieprawid³owo wykonana instalacja

•nieprawid³owo dobrany kocio³ do budynku

•zbyt ma³a wartoœæ opa³owa paliwa

•z³e nastawy parametrów spalania

•niska sprawnoœæ kot³a z powodu du¿ej straty 
kominowej

•zbyt du¿y ci¹g kominowy

• nieprawid³owe ustawienie kot³a wzglêdem komina

Wystêpuje mocne
przegrzewanie siê komina

Zbyt du¿e 
zu¿ycie paliwa

• nieprawid³owa regulacja spalaniaNadpalony koniec 
œlimaka 

• wyregulowaæ prawid³owe spalanie zgodnie z instruk-
cj¹ obs³ugi kot³a

• zmierzyæ ci¹g kominowy
• sprawdziæ dzia³anie nawiewu i wyci¹gu w wentylacji

• zastosowaæ zalecane paliwo o odpowiedniej granu-
lacji 

Dymi siê 
z zasobnika paliwa

Zrywanie 
elementu 

zabezpieczaj¹cego

• z³e ustawienie czasu podawania paliwa • wyregulowaæ nastawy regulatora elektronicznego
• wyczyœciæ otwory wyczystne i dysze palnika• zanieczyszczone otwory wyczystne i palnik

• s³aby ci¹g kominowy lub  nieprawid³owa wentylacja 
nawiewno/wywiewna w kot³owni

• zablokowanie podajnika - paliwo z³ej jakoœci zawie-
raj¹ce zanieczyszczenia mechaniczne /kamienie, itp./

• skrzywiony ko³nierz rury lub poluzowane œruby 
mocuj¹ce

• poprawiæ i zapewniæ trwa³e zamocowanie

• z³e wycentrowanie wspornika motoreduktora wzglê-
dem œlimaka
• wspornik motoreduktora niestabilnie przytwierdzony 
do pod³o¿a 

• sprawdziæ i wymieniæ w razie potrzeby

• sprawdziæ osiowoœæ monta¿u i ewentualnie 
wycentrowaæ

•zablokowana klapka na wylocie z wentylatora - 
odblokowaæ klapkê, zmieniæ po³o¿enie ciê¿arków

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

• zastosowaæ paliwo zgodnez zaleceniami producenta

• zastosowaæ paliwo o mniejszej wilgotnoœci,
przechowywaæ paliwo w ogrzewanym pomieszczeniu
• wyregulowaæ nastawy regulatora elektronicznego

Z³e spalanie paliwa

Na wymienniku osadza siê 
du¿o nagaru, 

tworz¹ siê spieki

• zbyt ma³a iloœæ powietrza doprowadzonego 
do spalania

• paliwo z³ej jakoœci

• zbyt wilgotne paliwo

• nieprawid³owe spalanie paliwa

• podwy¿szyæ temperaturê•zbyt niska nastawa temperatur w kotle

• mokry opa³ • wysuszyæ/zmieniæ opa³

Wyciek wody 
z popielnika

• brak zasilania lub wy³¹czony regulator kot³a

• zadzia³a³ bezpiecznik motoreduktora

• zadzia³a³ przekaŸnik przeci¹¿enia

• zadzia³a³ wy³¹cznik termiczny silnika

Nie za³¹cza siê 
podajnik paliwa 

do palnika

• sprawdziæ zasilanie i wy³¹cznik g³ówny 
tablicy sterowania

• zresetowaæ lub wymieniæ w razie potrzeby

• zresetowaæ przekaŸnik przeci¹¿eniowy

• sprawdziæ wy³¹cznik i ustaliæ przyczynê jego 
zadzia³ania

• zadzia³a³ bezpiecznik motoreduktora

• zadzia³a³ przekaŸnik przeci¹¿enia

• brak paliwa w zasobniku lub paliwo zawie-
si³o siê nad podajnikiem

• œciêty klin zabezpieczaj¹cy sprzêg³o motoreduktora

• œciêty klin zabezpieczaj¹cy sprzêg³o motoreduktora

• roz³¹czone sprzêg³o œlimaka z motoreduktorem

• roz³¹czone sprzêg³o œlimaka z motoreduktorem

Podajnik œlimakowy 
jest pusty 

(bez paliwa)

• zresetowaæ lub wymieniæ w razie potrzeby

• zresetowaæ przekaŸnik przeci¹¿eniowy

• sprawdziæ poziom wêgla w zasobniku oraz 
w otworach wyczystnych podajnika

• sprawdziæ i wymieniæ w razie potrzeby

• sprawdziæ i wymieniæ w razie potrzeby

• wymieniæ wk³adkê sprzêg³a i z³¹czyæ sprzêg³o ponownie

• wymieniæ wk³adkê sprzêg³a i z³¹czyæ sprzêg³o ponownie
Nie obraca siê 

œlimak podajnika 
paliwa mimo pracy 

motoreduktora
• nie oczyszczony œlimak przed zakoñczeniem 
eksploatacji kot³a

• wymontowaæ œlimak, oczyœciæ, zawiadomiæ 
producenta

• paliwo z³ej jakoœci

Wskazówka!
Przed wezwaniem ekipy serwisowej nale¿y dok³adnie wyczyœciæ kana³y konwekcyjne oraz œciany komory paleniskowej, a tak¿e 
udostêpniæ wejœcie do kot³owni w przypadku ewentualnej wymiany kot³a. 



WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI
KOT£ÓW Z AUTOMATYCZNYM PODAWANIEM 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 
w³¹czeniu siê, gdy¿ nie spalony gaz grozi wybuchem.

 

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

Niebezpieczeñstwo!
Zabrania siê wk³adania rêki do przestrzeni roboczej œlimaka w czasie pracy kot³a - grozi trwa³ym uszkodzeniem 
rêki. 

Niebezpieczeñstwo!
Pokrywa zasobnika paliwa powinna byæ bezwzglêdnie zamkniêta - grozi cofniêciem p³omienia do zasobnika         
i powstaniem po¿aru.

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

Niebezpieczeñstwo!
Przy jakimkolwiek podejrzeniu mo¿liwoœci zamarzniêcia wody w instalacji c.o., a w szczególnoœci uk³adzie 
bezpieczeñstwa 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 posiadaj¹ce-go 
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.

24
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16. WARUNKI GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŒÆ ZA WADY 
WYROBU.

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 SIGMA EKOPELL 
................. 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) 5 lat 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 cera-miczne 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
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16.2. US£UGI POGWARANCYJNE.

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

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/

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.

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.

16.1. 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



kopia do odes³ania
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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
 SIGMA EKOPELL ........ kW* eksploatowany zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi. 

 

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**.......................................................................................

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

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

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 SIGMA EKOPELL instalowane w instalacjach systemu otwartego, przy zachowaniu zaleceñ niniejszej instrukcji obs³ugi nie 
podlegaj¹ odbioro-wi przez Urz¹d Dozoru Technicznego. 
Kot³y SIGMA EKOPELL przeznaczone s¹ do stosowania w uk³adzie centralnego ogrzewania systemu otwartego zgodnie z PN-91/B-02413.

 



20. 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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kopia do odes³ania
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Zgodnie z podanymi warunkami udziela siê gwarancji na kocio³ grzewczy typu
SIGMA EKOPELL ........ kW* eksploatowany zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi. 

 

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**.......................................................................................

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

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

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 SIGMA EKOPELL instalowane w instalacjach systemu otwartego, przy zachowaniu zaleceñ niniejszej instrukcji obs³ugi nie 
podlegaj¹ odbioro-wi przez Urz¹d Dozoru Technicznego. 
Kot³y SIGMA EKOPELL przeznaczone s¹ do stosowania w uk³adzie centralnego ogrzewania systemu otwartego zgodnie z PN-91/B-02413.
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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)
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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)
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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)
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Rysunek 17. Schemat instalacji uziemienia korpusu kot³a.
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1

2

3

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

Rysunek 16.Sposób monta¿u stopek ustalaj¹cych kocio³.

1
otwór monta¿owy 

uziemienia w bocznych 
p³ozach kot³a 2

3
4

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








