






Instrukcja monta¿u i eksploatacji kot³ów centralnego ogrzewania typu SKP

SPIS TREŒCI

1. WSTÊP.................................................................................................................. 2 

2. INFORMACJE OGÓLNE....................................................................................... 3 

2.1 Zastosowanie ................................................................................................. 3 

2.2 Paliwo............................................................................................................. 3 

2.3 Dobór kot³a do instalacji grzewczej ................................................................ 3 

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA KOT£ÓW .................................................. 5 

3.1 Opis budowy kot³ów ....................................................................................... 5 

3.2 Armatura zabezpieczaj¹ca i regulacyjna ........................................................ 6 

3.3 Dane techniczno- eksploatacyjne kot³ów........................................................ 8 

3.4 Wyposa¿enie kot³a ......................................................................................... 8 

4. INSTRUKCJA MONTA¯U KOT£A ......................................................................... 8 

4.1 Transport kot³a ............................................................................................... 9 

4.2 Miejsce zainstalowania kot³a .......................................................................... 9 

4.3 Wentylacja pomieszczenia ............................................................................. 9 

4.4 Monta¿ retorty, deflektora, podajnika œlimakowego i zasobnika paliwa .......... 9 

4.5 Pod³¹czenie kot³a do komina........................................................................ 10 

4.6 Pod³¹czenie kot³a do instalacji grzewczej..................................................... 10 

4.7 Monta¿ sterownika kot³a ............................................................................... 12 

4.8 Monta¿ czujnika temperatury i termostatu (awaryjnego) kot³a...................... 12 

4.9 Pod³¹czenie pompy c.o. i pompy c.w.u......................................................... 12 

4.10 Pod³¹czenie wentylatora powietrza i podajnika ............................................ 12 

4.11 Pod³¹czenie czujnika temperatury c.w.u. (bojlera) ..................................... 12 

4.12 Pod³¹czenie czujnika kosza.......................................................................... 12 

4.13 Pod³¹czenie kot³a do instalacji elektrycznej.................................................. 13 

4.14 Nape³nianie kot³a.......................................................................................... 13 

5. PIERWSZE URUCHOMIENIE KOT£A................................................................ 13 

6. EKSPLOATACJA KOT£A.................................................................................... 15 

6.1 Rozpalanie paliwa na palenisku retortowym................................................. 15 

6.2 Konfiguracja automatycznej eksploatacji pracy kot³a ................................... 15 

6.3 Rozpalanie paliwa zastêpczego na ruszcie sta³ym ¿eliwnym....................... 17 

6.4 Obs³uga okresowa kot³a – konserwacja kot³a............................................... 17 

6.5 Wygaszenie kot³a – odstawienie kot³a z ruchu ............................................. 18 

6.6 Zaburzenia w pracy kot³a - zanim zadzwonisz po serwis .............................. 19 

7. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI KOT£A................. 20 

8. WARUNKI GWARANCJI ..................................................................................... 21 

9. KARTA SERWISOWA URZ¥DZENIA................................................................. 22 

 10. ZG£OSZENIE REKLAMACYJNE ....................................................................... 25 

5.1 Czynnoœci kontrolne przed rozruchem ......................................................... 13 



Instrukcja monta¿u i eksploatacji kot³ów centralnego ogrzewania typu SKP

1.    WSTÊP
Instrukcja monta¿u i eksploatacji obs³ugi ma na celu zaznajomienie u¿ytkownika z budow¹, 
dzia³aniem, zasadami instalowania i obs³ugi kot³a grzewczego typu SKP opalanego 
paliwem sta³ym - wêglem kamiennym typu EKOGROSZEK. Ka¿dy u¿ytkownik przed 
przyst¹pieniem do zainstalowania i eksploatacji kot³a powinien dok³adnie zapoznaæ siê z 
instrukcj¹ obs³ugi. Zawiera ona zalecenia dotycz¹ce w³aœciwego obchodzenia siê z kot³em i 
jego prawid³ow¹ eksploatacj¹. Nieprzestrzeganie przez osobê wykonuj¹c¹ monta¿ kot³a 
oraz przez u¿ytkownika zaleceñ i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji mo¿e 
prowadziæ do utraty gwarancji oraz stanowiæ zagro¿enie zdrowia i ¿ycia osób 
przebywaj¹cych w obiekcie, w którym pracuje kocio³.
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Korozja niskotemperaturowa

oEksploatacja kot³a przy temperaturze wody zasilaj¹cej  poni¿ej  60 C powoduje skraplanie siê  
pary wodnej zawartej w spalinach a wykroplony kondensat osadza siê na œciankach kot³a 
powoduj¹c jego korozjê. W pocz¹tkowej fazie eksploatacji nowego kot³a mo¿e dojœæ do 
zwiêkszonego wykraplania siê wy¿ej wymienionego kondensatu oraz jego wycieku 
z popielnika i wyczystki dolnej na posadzkê kot³owni.
Nie zaleca siê eksploatacji kot³a przy temperaturze wody zasilaj¹cej instalacjê c.o. poni¿ej 

o60 C.
Kocio³ uszkodzony w wyniku korozji niskotemperaturowej nie podlega naprawie gwarancyjnej.

Dbaæ o dobry stan kot³a, wszelkie usterki niezw³ocznie usuwaæ!



Instrukcja monta¿u i eksploatacji kot³ów centralnego ogrzewania typu SKP

2. INFORMACJE OGÓLNE
Przed przyst¹pieniem do instalowania kot³a nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê 
z dokumentacj¹, a tak¿e sprawdziæ kompletnoœæ osprzêtu stanowi¹cego wyposa¿enie 
kot³a oraz elementów i materia³ów s³u¿¹cych do jego monta¿u zarówno do instalacji c.o. jak 
i do instalacji wyci¹gowej spalin i komina.

2.1 Zastosowanie
Kot³y typu SKP przeznaczone s¹ do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania 
grawitacyjnych lub pompowych w domach jednorodzinnych, punktach us³ugowych 
i handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich itp., o temperaturze wody zasilaj¹cej 
nieprzekraczaj¹cej 95°C. Kocio³ nale¿y do grupy kot³ów wodnych niskotemperaturowych 
i nie podlega rejestracji w rejonowym Urzêdzie Dozoru Technicznego.
Kot³y typu SKP mog¹ byæ stosowane wy³¹cznie w instalacjach systemu otwartego, 
zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413 – Ogrzewnictwo i ciep³ownictwo. 
Zabezpieczenia instalacji ogrzewañ wodnych systemu otwartego. Wymagania.
Przyk³adowy schemat zabezpieczeñ instalacji grzewczej wodnego systemu otwartego 
podano schematycznie na rys. 3.

2.2 Paliwo

Paliwem podstawowym - do kot³ów SKP jest wêgiel kamienny sortymentu ekogroszek,  
klasy 26/05/06.  Paliwo podstawowe jest spalane w palenisku retortowym, do którego 
podawane jest z zasobnika podajnikiem œlimakowym. Maksymalny rozmiar ziaren wêgla 
ograniczony jest do 25mm. Na takim paliwie kocio³ osi¹ga deklarowan¹ moc ciepln¹, a 
uk³ad podawania paliwa i usuwania popio³u dzia³a bez zak³óceñ. U¿ywane paliwo powinno 
byæ w stanie powietrzno suchym, przechowywane w pomieszczeniach zamkniêtych lub 
zadaszonych. Wilgotnoœæ nie mo¿e przekraczaæ 10%.

UWAGA:
Zabrania siê nape³niania zasobnika paliwem innym ni¿ ekogroszek, gdy¿ grozi to 
uszkodzeniem podajnika i utrat¹ gwarancji.

Paliwem zastêpczym do opalania kot³ów typu SKP jest wêgiel kamienny sortymentu 
orzech lub drewno, o wilgotnoœci max do 30% w postaci:

·   szczap lub ³upek o d³ugoœci do 0,25 m, 
·   zrêbków. 
Spalanie paliw zastêpczych odbywa siê po uprzednim zamontowaniu w kotle, nad retort¹ 
tradycyjnego rusztu ¿eliwnego. 
Przy zastosowaniu tego typu paliwa producent nie gwarantuje jednak uzyskania 
parametrów eksploatacyjnych kot³a podanych w tabeli 2.

UWAGA:
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e stosowanie nieodpowiednich paliw sta³ych z jednoczesnym 
utrzymywaniem niskich temperatur spalin oraz temperatury wody powrotnej 
poni¿ej 60°C prowadzi do przyœpieszonego zu¿ycia kot³a i obni¿a jego sprawnoœæ. 
Spowodowane jest to wykraplaniem siê produktów spalania z azotem i siark¹, 
które ³¹cz¹c siê z wod¹ tworz¹ agresywne œrodowisko powoduj¹ce korodowanie 
elementów kot³a. W przypadku braku wk³adu kominowego, niska temperatura 
spalin i wody na powrocie z instalacji grzewczej powoduje przenikanie kondensatu 
z przewodu kominowego do wnêtrza budynku.

2.3   Dobór kot³a do instalacji grzewczej
Podstaw¹ doboru kot³a do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny 
ogrzewanych pomieszczeñ sporz¹dzony zgodnie z norm¹ PN-B-03406:1994  
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„Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciep³o pomieszczeñ o kubaturze do 600 
3m ”przez uprawnionego projektanta budynku. 

W przypadku metody szacunkowej (przybli¿onej) nale¿y uwzglêdniæ jak najwiêksz¹ liczbê 
potencjalnych czynników wp³ywaj¹cych na straty i na zyski ciep³a w obiekcie tak, aby 
dobrana moc kot³a odpowiada³a rzeczywistemu zapotrzebowaniu na energiê ciepln¹.
Zaleca siê, aby moc nominalna kot³a by³a równa obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciep³a 
dla ogrzewanego budynku. Wówczas nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych 
(temperatura zewnêtrzna ok. -20°C) mo¿na zapewniæ komfort cieplny w ogrzewanych 
pomieszczeniach.
Kocio³ nale¿y dobraæ w zale¿noœci od zapotrzebowania cieplnego budynku przy 
zapewnieniu komfortu cieplnego. Dobór mocy kot³a zale¿y od wielu czynników, w tym m.in. 
gruboœci œcian, ocieplenia budynku, szczelnoœci okien i drzwi, rodzaju zastosowanych 
szyb, jak równie¿ od strefy klimatycznej, w której znajduje siê budynek. Dobranie kot³a 
o zbyt du¿ej mocy bêdzie powodowa³o wiêksze zu¿ycie paliwa i wiêksze koszty 
eksploatacji, natomiast kocio³ o zbyt ma³ej mocy nie spe³ni oczekiwañ i nie zapewni 
komfortu cieplnego.
Szacunkowy dobór mocy grzewczej kot³a mo¿na oprzeæ na wzorze:

W tabeli 1. podano orientacyjne powierzchnie pomieszczeñ, które mog¹ byæ ogrzewane 
kot³ami typu SKP, w zale¿noœci od sposobu doboru wielkoœci kot³a do instalacji 
grzewczej.

UWAGA:
Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za nieprawid³owy dobór kot³a do 
powierzchni ogrzewanych pomieszczeñ. 

Tabela 1.  
Orientacyjne powierzchnie ogrzewanych pomieszczeñ przez instalacje zasilane 
z kot³ów SKP

Zawarte w tabeli 1 dane s¹ okreœlone dla pomieszczeñ o wysokoœci 2,5 m i maj¹ 
charakter orientacyjny i dotycz¹ kot³a SKP przy spalaniu paliwa podstawowego. 
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qFQ ogrzkot³a *=

kot³aQ - moc grzewcza kot³a [kW]

OGRZF - powierzchnia ogrzewana [m2]

q - jednostkowe zapotrzebowanie ciep³a [kW/m2]

Dom wolnostoj¹cy Segment wewnêtrzny

Dom dobrze 
ocieplony 

(nowy)
 q= 80 W/m2

Dom œrednio 
ocieplony 

 q= 120 W/m2

Dom s³abo 
ocieplony 

 q= 160 W/m2

Dom dobrze 
ocieplony 

(nowy)
 q= 60 W/m2

Dom œrednio 
ocieplony 

 q= 100 W/m2

Dom s³abo 
ocieplony 

 q= 140 W/m2Typ kot³a
Moc kot³a

[kW]

Orientacyjna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeñ
[m2]

SKP 17 17 210 140 105 280 170 120

SKP 25 25 310 205 155 410 250 175

SKP 35 35 435 290 215 580 350 250

SKP 50

SKP 75

50

75

625

930

410

625

310

465

820

1250

500

750

350

535
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3.    CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA KOT£ÓW

3.1  Opis budowy kot³ów
Typoszereg kot³ów SKP obejmuje 5 jednostek kot³owych o mocach cieplnych od 17 do 75 
kW. Podstawowe dane techniczne typoszeregu kot³ów zestawiono w tabeli 2. 
Budowê kot³ów pokazano schematycznie na rysunku 1.
Korpus wodny kot³a wykonany jest z zespawanych blach stalowych. Œciany p³askie 
wzmocnione zosta³y kotwami. Kana³y konwekcyjne usytuowane s¹ w ten sposób, ¿e 
czyszczenie ich odbywa siê przez w³az wyczystki górnej (5). Na œcianie przedniej korpusu 
kot³a znajduj¹ siê drzwiczki popielnikowe (2), paleniskowe (3) oraz drzwiczki zasypowe (4). 
Na œcianie górnej kot³a znajduj¹ siê króciec zasilaj¹cy (15), króciec czujnika temperatury, 
sterownik kot³a (14) i wyczystka górna (5). Na bocznej œcianie korpusu kot³a znajduje siê 
wyczystka dolna (6). Na tylnej œcianie korpusu zamontowano czopuch kot³a z przepustnic¹ 
spalin (18) i króciec powrotu wody kot³owej (16).
Komora paleniskowa (1) w kszta³cie prostopad³oœcianu wyposa¿ona jest w dolnej czêœci 
w ¿eliwny ruszt retortowy (9), zasilany paliwem podawanym z zasobnika (13) przez 
podajnik œlimakowy (7) napêdzany silnikiem elektrycznym poprzez reduktor (11).
Zewnêtrzne czêœci reduktora i obudowa silnika wykonane s¹ z aluminium. Reduktor 
nape³niony jest fabrycznie olejem syntetycznym, który nie wymaga wymiany przez ca³y 
okres eksploatacji. Reduktor po³¹czony jest z podajnikiem œlimakowym za poœrednictwem 
sprzêga³a. Sprzêg³o wyposa¿one jest w zawleczkê zabezpieczaj¹c¹ podajnik i reduktor 
przed uszkodzeniem w przypadku zablokowania œlimaka.
Retorta (9) z odpowiednio umieszczonymi ¿eliwnymi dyszami doprowadzaj¹cymi 
powietrze pierwotne do procesu spalania stanowi jeden monolityczny blok. Wentylator 
dostarczaj¹cy powietrze jest umieszczony pod zasobnikiem paliwa. We wnêtrzu retorty 
znajduj¹ siê otwory reguluj¹ce ciœnienie powietrza potrzebnego do spalania, 
uniemo¿liwiaj¹c przenikniêcie p³omienia do podajnika podczas procesu spalania. 
Nad retort¹, w odleg³oœci ok. 15 cm, na ¿aroodpornym prêcie zamocowano deflektor (8), 
którego zadaniem jest utrzymanie p³omienia w retorcie oraz rozbicie p³omienia na p³aszcz 
wymiennika kot³a.
Nad retort¹ istnieje mo¿liwoœæ zamontowania standardowego, sta³ego rusztu ¿eliwnego do 
spalania paliwa zastêpczego (sortymentu orzech lub drewna). Oczywiœcie spalanie na 
ruszcie sta³ym jest mo¿liwe po od³¹czeniu zasilania podajnika œlimakowego i zdjêciu 
deflektora.
Integraln¹ czêœci¹ zestawu kot³owego SKP jest zasobnik paliwa (13), umieszczony z boku 
kot³a, na dnie którego zamontowany jest podajnik œlimakowy (7). Pojemnoœæ zasobnika 
paliwa jest uzale¿niona od mocy kot³a.
Pod retort¹ umieszczono dwudzielny popielnik (10). Pojemnoœæ popielnika dostosowano 
do wielkoœci zasobnika paliwa w taki sposób, aby popielnik nape³ni³ siê ca³kowicie po 
spaleniu ca³ej iloœæ paliwa z zasobnika.
Mikroprocesorowy regulator (14) pracy kot³a umieszczono na górnej œcianie kot³a 
w przedniej jego czêœci. Regulator s³u¿y do utrzymywania sta³ej, ¿¹danej przez 
u¿ytkownika temperatury wody na wyjœciu z kot³a. Zadaniem jego jest dynamiczne 
sterowanie prac¹ wentylatora podmuchowego, podajnikiem œlimakowym, pomp¹ 
obiegow¹ wody kot³owej, w sposób optymalny dla procesu spalania. Sterownik umo¿liwia 
miêdzy innymi p³ynn¹ regulacjê maksymalnej mocy wentylatora, temperatury za³¹czania 
pompy obiegowej oraz czêstotliwoœci przedmuchów spalin (za³¹czania wentylatora). 
Spe³nia równie¿ funkcje zabezpieczaj¹ce kocio³.
Sposób pod³¹czenia i obs³ugi sterownika podaje szczegó³owo instrukcja obs³ugi 
regulatora, która do³¹czana jest do nn. Instrukcji monta¿u i obs³ugi kot³a. 
Drzwiczki popielnikowe (2) s³u¿¹ do usuwania popio³u i czêœci sta³ych z popielnika oraz 
obs³ugi paleniska retortowego. 
Drzwiczki paleniskowe (3), wykonane z ¿eliwa s³u¿¹ do obs³ugi pok³adu rusztowego. 
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W ramie drzwiczek, w otworze nad rusztem paleniska znajduje siê kszta³tka szamotowa 
zabezpieczaj¹ca przed przesypywaniem siê paliwa i przegrzaniem drzwiczek w przypadku 
opalania kot³a paliwem zastêpczym na ruszcie ¿eliwnym. 
Drzwiczki zasypowe (4), wykonane z ¿eliwa s³u¿¹ do zasypywania paliwa zastêpczego do 
komory paleniskowej oraz do czyszczenia powierzchni ogrzewalnych kot³a. 
Wszystkie drzwiczki wykonane s¹ z ¿eliwa, uszczelnione sznurem ogniotrwa³ym 
(bezazbestowym), wyposa¿one s¹ równie¿ w p³ytê ¿arow¹ zabezpieczaj¹c¹ drzwiczki 
przed nadmiernym przegrzaniem oraz w dŸwignie zaciskowe ze specjalnymi uchwytem 
chroni¹cymi u¿ytkownika przed poparzeniem. 
Wyczystki górna (5) i dolna (6) s³u¿¹ do oczyszczania powierzchni grzewczych kot³a. 
Wykonane s¹ z blachy stalowej i zabezpieczone przed nagrzewaniem siê p³yt¹ ¿arow¹.
Kocio³ posiada czopuch stalowy spawany (18), który jest elementem odprowadzaj¹cym 
spaliny z kot³a w kierunku kana³u spalinowego i komina. Korpus czopucha ma p³ytê 
wyczystn¹ oraz rêczn¹ przepustnicê spalin do regulacji ci¹gu kominowego. 
Korpus kot³ów os³oniêty jest izolacj¹ ciep³ochronn¹ (20) pokryt¹ p³aszczem (21) 
wykonanym z blachy stalowej, malowanej proszkowo. P³aszcz izolacyjny mocowany na 
powierzchni korpusu wodnego ogranicza straty cieplne kot³a dotoczenia. 

3.2   Armatura zabezpieczaj¹ca i regulacyjna
Termostat bezpieczeñstwa kot³a – zabezpiecza uk³ad grzewczy przed przegrzaniem. 
Temperatura termostatu jest fabrycznie ustawiona na 95°C, tj. wy¿ej od maksymalnej 
mo¿liwej do ustawienia temperatury na termostacie kot³a. Po wy³¹czeniu nadmuchu przez 
termostat bezpieczeñstwa, na regulatorze wyœwietla siê alarm jego odblokowanie musi byæ 
przeprowadzone rêcznie. Po zadzia³aniu termostatu bezpieczeñstwa pompa obiegowa 
nadal pracuje. W razie powtarzaj¹cego siê wy³¹czania kot³a przez termostat 
bezpieczeñstwa nale¿y kocio³ wy³¹czyæ i stwierdziæ przyczynê powtarzaj¹cego siê 
przegrzewania kot³a. 
Zawleczka zabezpieczaj¹ca – znajduje siê na koñcu wa³u podajnika œlimakowego. 
W przypadku zablokowania siê podajnika œlimakowego nastêpuje œciêcie zawleczki 
zabezpieczaj¹c tym samym silnik przed uszkodzeniem.
Czujnik temperatury kosza na os³onie podajnika œlimakowego – w przypadku cofniêcia 
siê p³omienia, ¿aru do podajnika przekazuje on sygna³ do regulatora kot³a, który wy³¹cza 
wentylator powietrza do spalania i wymusza pracê podajnika, aby usun¹æ ¿ar poza 
podajnik. Zabezpieczenie to dzia³a wy³¹cznie, kiedy kocio³ jest zasilany energi¹ 
elektryczn¹.
Pompa obiegowa – pracuje po osi¹gniêciu przez kocio³ nastawionej temperatury 
(standartowo 45°C) do momentu spadku temperatury o 2°C poni¿ej temperatury 
za³¹czenia pompy.

Instrukcja monta¿u i eksploatacji kot³ów centralnego ogrzewania typu SKP

6
 



Instrukcja monta¿u i eksploatacji kot³ów centralnego ogrzewania typu SKP

Rys. 1 Schemat konstrukcyjnych kot³ów typu SKP o mocach od 17 do 75 kW
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3.4 Wyposa¿enie kot³a
Wraz z Instrukcj¹ monta¿u i eksploatacji zawieraj¹c¹ Kartê gwarancyjn¹ do kot³a do³¹czane 
s¹ :
Ø Osprzêt : wentylator, podajnik retortowy i regulator, zasobnik paliwa,
Ø Narzêdzia do jego obs³ugi: o¿óg, ³opatka do popio³u.

4. INSTRUKCJA MONTA¯U KOT£A 
Kocio³ dostarczany jest w stanie zmontowanym, z do³¹czonym dodatkowym 
wyposa¿eniem, które nale¿y pod³¹czyæ w czasie monta¿u kot³a do instalacji. Przed 
rozpoczêciem instalowania kot³a nale¿y sprawdziæ czy zestaw jest kompletny 
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i nieuszkodzony. Dane z tabliczki znamionowej kot³a musz¹ zgadzaæ siê z danymi 
w dokumentacji kot³a. 

UWAGA:
Instalacjê kot³a nale¿y wykonaæ zgodnie z instrukcj¹ monta¿u, a instalacje, do 
których kocio³ bêdzie pod³¹czany powinny byæ sprawne i wykonane zgodnie 
z odpowiednimi projektami. 
Zaleca siê by monta¿ kot³a powierzyæ wykwalifikowanemu instalatorowi.
Zainstalowanie kot³a poprzez wspawanie powoduje utratê gwarancji!

4.1 Transport kot³a
Podnoszenie i opuszczanie czêœci kot³a powinno odbywaæ siê przy u¿yciu podnoœników 
mechanicznych. Przy przewo¿eniu czêœci kot³a nale¿y je zabezpieczyæ przed 
przesuniêciami i przechy³ami na platformie pojazdu. Kocio³ nale¿y transportowaæ w pozycji 
pionowej. 
Elementy zestawu kot³owego tj. zasobnik paliwa, retorta, podajnik œlimakowy, motoreduktor 
s¹ dostarczane oddzielnie w stanie niezmontowanym z kot³em. Ich monta¿ jest realizowany 
w trakcie pod³¹czania kot³a przez specjalistyczn¹ firmê instalatorsk¹, autoryzowan¹ przez 
producenta kot³a.

4.2 Miejsce zainstalowania kot³a
Zgodnie z norm¹ PN-87/B-02411„Kot³ownie wbudowane na paliwo sta³e" oraz zgodnie 
z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. z 2002 Nr 75 
poz. 690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki  kocio³ na 
paliwo sta³e powinien byæ zainstalowany w wydzielonym pomieszczeniu, kot³owni (np. 
piwnica, pomieszczenie na poziomie terenu lub poziomie ogrzewanych pomieszczeñ  
w tym ostatnim przypadku tylko do mocy 25 kW). 
Kocio³ powinien staæ na ognioodpornym pod³o¿u, którego rozmiary musz¹ byæ wiêksze od 
podstawy kot³a przynajmniej o 500 mm po przedniej stronie kot³a i o 100 mm z pozosta³ych 
stron. 
Powinien byæ tak usytuowany, aby by³ zapewniony swobodny dostêp do kot³a c.o. co jest 
niezbêdne dla w³aœciwej obs³ugi i czyszczenia kot³a. Noœnoœæ pod³o¿a powinna byæ 
odpowiednia do masy kot³a wraz z wod¹. Najbli¿sze otoczenie kot³a tj. œciany i strop 
pomieszczenia powinny byæ wykonane z materia³ów niepalnych.

4.3 Wentylacja pomieszczenia
Pomieszczenie, w którym ustawiono kocio³ powinno posiadaæ kana³y wentylacji 
grawitacyjnej (bez ¿aluzji): 

2Ø nawiewny - otwór w oknie lub œcianie o przekroju nie mniejszym jak 200 cm  (dla kot³ów 
o mocy do 25 kW) lub 20x20 cm (dla kot³ów powy¿ej 25 kW)

Ø wywiewny otwór usytuowany w miarê mo¿liwoœci przy kominie pod stropem 
pomieszczenia  o przekroju nie mniejszym jak 14x14 cm.

UWAGA:
W pomieszczeniu, w którym zainstalowano kocio³ zabrania siê stosowania 
wyci¹gowej wentylacji mechanicznej. 

4.4 Monta¿ retorty, deflektora, podajnika œlimakowego i zasobnika paliwa 

UWAGA:
Instalacjê podajnika w kotle mo¿e wykonaæ wy³¹cznie grupa serwisowa 
upowa¿niona do monta¿u lub remontu urz¹dzeñ i instalacji energetycznych. 
Wykonywanie monta¿u podajnika przez nieupowa¿nione osoby mo¿e byæ 
przyczyn¹ utraty praw gwarancyjnych.
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1. Podczas monta¿u nale¿y szczególn¹ uwagê zwróciæ na nastêpuj¹ce sprawy:
•   Wa³ œlimaka nale¿y dok³adnie wypoziomowaæ.
• Wszelkie po³¹czenia œrubowe nale¿y skontrolowaæ i dobrze dokrêciæ, by nie 

poluzowa³y siê w czasie eksploatacji.
•  W³aœciwie pod³¹czyæ silnik elektryczny i sprawdziæ przed monta¿em zasobnika na 

wêgiel, czy zosta³ w³aœciwie wybrany kierunek obrotów œlimaka.
2. Podczas monta¿u podajnika doszczelniæ p³ytê paleniska z komor¹ powietrzn¹ 
silikonem ¿aroodpornym o wytrzyma³oœci temperaturowej 1500°C.
3. Zamontowaæ bezpiecznik sprzêg³a przeci¹¿eniowego ograniczaj¹cego wielkoœæ 
momentu obrotowego do 125 Nm, jest to handlowa zawleczka stalowa ocynkowana - œruba 
M5 (jakoœæ 5.8).
4. Zamontowaæ zasobnik wêgla przykrêcaj¹c œrubami do podajnika œlimakowego.
5. Wysun¹æ stopê podpieraj¹c¹ podajnik i zablokowaæ. 
6. Nad retort¹ w odleg³oœci ~15 cm zawiesiæ deflektor.

4.5 Pod³¹czenie kot³a do komina
Przewody kominowe powinny byæ wykonane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-87/B-02411 i PN-89/B-10245 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane 
z ceg³y. Wymagania i badania przy odbiorze”, oraz Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12.04.2002 (Dz.U. Nr 75).
Czopuch kot³a nale¿y pod³¹czyæ do komina za pomoc¹ ³¹cznika spalin wykonanego 
z blachy stalowej, który nale¿y nasadziæ na wylot czopucha, osadziæ w kominie i uszczelniæ. 
£¹cznik powinien wznosiæ siê lekko ku górze (minimum 1%). Je¿eli ze wzglêdów 
budowlanych czopuch kot³a bêdzie mia³ d³ugoœæ przekraczaj¹c¹ 400 mm, zaleca siê 
izolowanie czopucha izolacj¹ ciepln¹. Komin powinien zapewniæ odpowiedni ci¹g dla 
prawid³owej pracy kot³a. Najmniejsze dopuszczalne wymiary przekroju komina 
murowanego nale¿y przyj¹æ jako 140x210 mm. Przekrój kominów stalowych 
nieizolowanych cieplnie powinien byæ o 20% powiêkszony. 
Kominy z rur stalowych powinny byæ wy¿sze o 15-20% od kominów murowanych.
Minimalne wymiary czopucha przekroju poprzecznego komina oraz wartoœci wymaganego 
ci¹gu spalin dla poszczególnych wielkoœci kot³ów SKP zestawiono w tabeli 2.
Komin, do którego pod³¹czony jest kocio³ musi byæ szczelny oraz wolny od innych 
pod³¹czeñ. Zaleca siê izolowanie komina izolacj¹ ciepln¹.
 
UWAGA:
Ø Kocio³ musi byæ pod³¹czony wy³¹cznie do samodzielnego kana³u kominowego 

zapewniaj¹cego uzyskanie wymaganego ci¹gu.
Ø Stan techniczny komina, do którego ma byæ pod³¹czony kocio³ powinien oceniæ 

kominiarz.
Ø Zaleca siê sporz¹dzenie projektu budowlanego kot³owni i instalacji grzewczej 

z wykonanymi obliczeniami aerodynamicznymi instalacji wyci¹gowej spalin.

4.6 Pod³¹czenie kot³a do instalacji grzewczej
Instalacje centralnego ogrzewania c.o. w zale¿noœci od obiektu mog¹ ró¿niæ siê od siebie, 
dlatego miejsce i sposób pod³¹czenia kot³a powinny byæ zgodne z wytycznymi w projekcie 
c.o..
Przyk³adowy schemat prawid³owo wykonanych zabezpieczeñ urz¹dzenia ogrzewania 
wodnego systemu otwartego przedstawiono na Rys. 3. 

UWAGA: 
1. Kocio³ mo¿e byæ pod³¹czony wy³¹cznie do instalacji grzewczej typu grawita-

cyjnego lub z wymuszonym obiegiem wody, w systemie otwartym. 
  Instalacja, w której bêdzie pracowa³ kocio³ musi spe³niaæ wymagania Polskiej 
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Rys. 2 Zalecane schematy pod³¹czeñ kot³a do instalacji grzewczej

Normy PN-91/B-02413 dotycz¹cej zabezpieczenia instalacji ogrzewczych 
wodnych systemu otwartego.

2. Kocio³ nie mo¿e byæ pod³¹czony do instalacji grzewczej wykonanej z tworzyw 
sztucznych. 

W celu po³¹czenia kot³a z instalacj¹ grzewcz¹ nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce prace:
Ø rurê powrotn¹ z instalacji z króæcem powrotnym (16) kot³a po³¹czyæ za pomoc¹ z³¹cza 

gwintowanego-œrubunku,
Ø rurê zasilaj¹c¹ instalacjê z króæcem zasilaj¹cym (15) kot³a po³¹czyæ za pomoc¹ z³¹cza 

gwintowanego - œrubunku,
Ø sprawdziæ i zainstalowaæ osprzêt kot³a,
Ø po³¹czyæ zasilanie wod¹ instalacji grzewczej i kot³a.
Nale¿y pamiêtaæ o w³aœciwym uszczelnieniu po³¹czeñ gwintowanych przy pomocy 
materia³ów do tego przeznaczonych, a tak¿e o zaœlepieniu wszystkich 
niewykorzystywanych króæców.

UWAGA: 
W celu zabezpieczenia kot³a przed powrotem do wymiennika z instalacji wody 
o temperaturze poni¿ej 60°C zaleca siê stosowanie uk³adu grzewczego 
z podmieszaniem i regulacjê parametrów czynnika grzewczego poprzez mieszacz 
lub sprzêg³o bez ingerencji w parametry pracy kot³a. Uk³ady takie ³¹cz¹ w sobie 
dwie funkcje: 
Ø mieszaj¹ ciep³¹ wodê z zasilania z ch³odniejsz¹ wod¹ powrotn¹ a obiegu 

grzewczego, umo¿liwiaj¹ tym samym p³ynn¹ regulacjê temperatury wody 
grzewczej w stosunku do potrzeb systemu grzewczego,

Ø chroni¹ kocio³ przed niskotemperaturow¹ korozj¹ i zwiêkszaj¹ efektywnoœæ 
ogrzewania wody u¿ytkowej w zbiorniku c.w.u. (jeœli taki zamontowano 
w instalacji i pod³¹czono do obiegu kot³a).

 Pozwala to na podwy¿szenie sprawnoœci uk³adu i ¿ywotnoœci kot³a.
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4.7 Monta¿ sterownika kot³a 
Sterownik kot³a nale¿y zamontowaæ na p³ycie monta¿owej na górnej œcianie kot³a za 
pomoc¹ nakrêtek M4, zgodnie z Instrukcj¹ obs³ugi sterownika kot³a.
 Do kot³ów SKP mo¿e byæ pod³¹czony wy³¹cznie sterownik SK 9000. Zastosowanie 
innego sterownika bêdzie skutkowa³o utrat¹ gwarancji. Pod³¹czenia instalacji 
elektrycznej mo¿e wykonaæ jedynie elektryk z aktualnymi uprawnieniami. 
Jakichkolwiek napraw elektrycznej instalacji zasilaj¹cej kocio³ mo¿na dokonywaæ 
jedynie przy od³¹czonym zasilaniu na bezpieczniku.

4.8 Monta¿ czujnika temperatury i termostatu (awaryjnego) kot³a 
Aby mierzona temperatura wiernie odpowiada³a temperaturze wody w kotle nale¿y tak 
zamocowaæ czujnik, aby zapewniæ jak najlepszy kontakt czujnika z wewnêtrzn¹ 
powierzchni¹ rurki przeznaczonej do jego zamontowania. 
Termostat awaryjny kot³a oraz czujnik temperatury mo¿na zamontowaæ na nieos³oniêtej 
rurze wyjœciowej z kot³a c.o. wykorzystuj¹c do³¹czon¹ opaskê zawleczkow¹. Po wstêpnym 
zaciœniêciu opaski  zgodnie z rysunkiem (opaskê mo¿na owin¹æ dwa razy wokó³ rury, albo 
obci¹æ nadmiar paska no¿ycami do blachy) wsun¹æ czujnik temperatury i termostat 
awaryjny pomiêdzy opaskê a rurê.
Termostat jest pod³¹czony w szereg z dmuchaw¹, zadzia³anie lub uszkodzenie termostatu 
uniemo¿liwia dzia³anie wentylatora powietrza – dmuchawy. Zadzia³anie termostatu 
nastêpuje przy temperaturze 90°C±5°C i powoduje od³¹czenie dmuchawy. 
Owin¹æ czujnik i termostat materia³em termoizolacyjnym. Mo¿na zamocowaæ sam czujnik 
temperatury w kotle (w specjalnej rurce), a tylko termostat awaryjny na rurze wyjœciowej 
kot³a c.o. 
Przy ponownym pod³¹czeniu czujnika kot³a wymagana jest odpowiednia polaryzacja 
pod³¹czenia.

UWAGA 
Delikatnie docisn¹æ opaskê tak, aby czujnik temperatury i termostat awaryjny kot³a 
nie rusza³y siê pod opask¹. Zbyt mocne dociœniêcie opaski mo¿e uszkodziæ 
elementy pomiarowe.
Czujników temperatury, oraz termostatu awaryjnego nie nale¿y zalewaæ olejem, 
wod¹ lub innymi cieczami. Dla poprawy kontaktu mo¿na zastosowaæ przewodz¹ce 
pasty silikonowe. Nie wk³adaæ gwoŸdzi, ani innych metalowych detali do czujnika 
i termostatu.

4.9 Pod³¹czenie pompy c.o. i pompy c.w.u.
Przewody pomp c.o./c.w.u. nale¿y pod³¹czyæ do pomp c.o. i c.w.u. Po zdjêciu pokrywki 
z puszki pompy pod³¹czyæ do zacisku zerowego silnika ¿y³ê koloru zielono-¿ó³tego (PE). 
¯y³ê br¹zow¹ i niebiesk¹ pod³¹czyæ do zacisków zasilaj¹cych wtyczki, ¿y³ê ¿ó³to-zielon¹ 
do œrodkowego zacisku.

4.10 Pod³¹czenie wentylatora powietrza i podajnika
Dmuchawê i podajnik nale¿y pod³¹czyæ do odpowiedniego gniazda na panelu tylnym 
sterownika kot³a.

4.11 Pod³¹czenie czujnika temperatury c.w.u. (bojlera) 
Czujnik c.w.u. umieœciæ wewn¹trz bojlera w specjalnej studzience pomiarowej. 

4.12 Pod³¹czenie czujnika kosza 
Czujnik temperatury kosza zamocowaæ na rurze podajnika np. wykorzystuj¹c do³¹czon¹ 
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opaskê zawleczkow¹. Owin¹æ czujnik materia³em termoizolacyjnym. Nie zaleca siê 
przed³u¿anie kabla od czujnika c.w.u. i czujnika kosza powy¿ej10 metrów.
Przy przed³u¿aniu nale¿y zastosowaæ przewód OMY 2x0,75 lub 2x0,5. Po³¹czeñ nale¿y 
dokonaæ bardzo starannie izoluj¹c ka¿d¹ ¿y³ê z osobna oraz zaciskaj¹c na ca³oœci 
koszulkê termokurczliw¹. Po³¹czenie musi byæ szczelne i wodoodporne. Przy 
przed³u¿aniu nale¿y pamiêtaæ o odpowiedniej polaryzacji po³¹czeñ.

4.13 Pod³¹czenie kot³a do instalacji elektrycznej
Pomieszczenie kot³owni powinno byæ wyposa¿one w instalacjê elektryczn¹ 230/50Hz 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami. Instalacja bez wzglêdu na jej 
rodzaj powinna byæ zakoñczona gniazdem wtykowym wyposa¿onym w styk ochronny. 
Stosowanie gniazda bez pod³¹czonego zacisku ochronnego PE mo¿e skutkowaæ 
pora¿eniem pr¹dem elektrycznym.

4.14 Nape³nianie kot³a
Do nape³niania kot³a zaleca siê u¿ycie wody miêkkiej (o twardoœci nie wiêkszej ni¿ 7pH), 
bez zanieczyszczeñ mechanicznych. Ewentualne u¿ycie œrodków chemicznych do wody 
w instalacji grzewczej zgodnie z zaleceniami producentów œrodków. Woda oraz stykaj¹ce 
siê z wod¹ materia³y musz¹ byæ zgodne z wymaganiami normy PN-93/C-04607.
Zasilanie wod¹ mo¿e byæ dokonane przez kurek spustowy zamontowany (na króæcu 
spustowym kot³a) np. za pomoc¹ wê¿a elastycznego, który po nape³nieniu instalacji do 
momentu uzyskania przelewu z rury sygnalizacyjnej naczynia wzbiorczego i zamkniêciu 
kurka spustowego kot³a nale¿y od³¹czyæ od kot³a. Dopuszcza siê wykonanie po³¹czenia 
do nape³nienia instalacji i uzupe³niania ubytków w instalacji przez po³¹czenie sta³e pod 
warunkiem, ¿e po³¹czenie bêdzie zaopatrzone w zawór zwrotny antyska¿eniowy, 
zabezpieczaj¹cy przed cofniêciem siê wody z instalacji grzewczej oraz zawór odcinaj¹cy.

UWAGA: 
Jakoœæ wody w znacznym stopniu wp³ywa na trwa³oœæ instalacji c.o. w tym kot³a.
Jeœli z jakiegokolwiek powodu wyst¹pi³ brak wody w uk³adzie kocio³ - instalacja 
nie wolno uzupe³niaæ z³adu zimn¹ wod¹. Mo¿liwie szybko ostudziæ kocio³ do 
temperatury 30°C (w razie potrzeby usuwaj¹c pal¹cy siê opa³) i dopiero po 
ostudzeniu kot³a uzupe³niæ wodê i od pocz¹tku rozpocz¹æ rozpalanie. Dop³yw 
zimnej wody na œciany kot³a w momencie, gdy s¹ one gor¹ce grozi zniszczeniem 
kot³a. W krañcowych przypadkach mo¿e poci¹gn¹æ za sob¹ straty w obiektach 
budowlanych i obra¿enia u ludzi. Kocio³ zniszczony wskutek nagromadzenia siê 
kamienia kot³owego nie podlega naprawie gwarancyjnej.

5. PIERWSZE URUCHOMIENIE KOT£A
 

5.1 Czynnoœci kontrolne przed rozruchem

UWAGA: 
Pierwsze uruchomienie kot³a powinno byæ realizowane przez instalatora lub serwi-
santa. Rozruch zerowy przeprowadzony przez serwis producenta jest odp³atny.

Przed pierwszym uruchomieniem kot³a nale¿y sprawdziæ:
1. Wytrzyma³oœæ elektryczna izolacji
2. Ci¹g³oœæ uk³adu ochronnego zgodnie z norma PN-EN 50106
3. Szczelnoœæ systemu grzewczego, w tym:
§ szczelnoœæ wyczystek górnej i bocznej,
§ poprawnoœæ pod³¹czenia do komina,
§ pod³¹czenie do sieci elektrycznej.
4. Czy system jest nape³niony wod¹. Jeœli musimy dope³niæ wodê w instalacji, dope³niamy j¹ 
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R y s . 3 S c h e m a t z a b e z p i e c z e n i a i n s t a l a c j i o g r z e w a n i a w o d n e g o
w y p o s a ¿ o n e g o w je d e n k o c i o ³ , p o m p a z a m o n to w a n a n a
p o w ro c i e (w g P N -9 1 /B -0 2 4 1 3 ) .

R O - r u r a o d p o w i e t r z a j c a
R P - r u r a p r z e l e w o w a
R W - ru r a w z b i o r c z a
R S - r u r a s y g n a l i z a c y j n a
R B - r u r a b e z p i e c z e ñ s tw a

¹

14
 



Instrukcja monta¿u i eksploatacji kot³ów centralnego ogrzewania typu SKP

wy³¹cznie do kot³a wych³odzonego, by nie dosz³o do uszkodzenia wymiennika. 
W przypadku uszkodzenia kot³a na skutek dolania wody do rozgrzanego kot³a, 

bêdzie to skutkowa³o utrat¹ gwarancji.
5.  W trakcie pierwszego uruchomienia kot³a serwisant powinien przeprowadziæ pomiary 
temperatury spalin i ci¹gu kominowego, a wyniki pomiarów odnotowaæ w Karcie serwisowej 
urz¹dzenia zamieszczonej w niniejszej instrukcji oraz powinien zaznajomiæ u¿ytkownika 
z obs³ug¹ kot³a. 

UWAGA 
Wskazane jest ustawienie podczas rozruchu zerowego wspó³czynnika nadmiaru 
powietrza by unikn¹æ nieekonomicznej pracy instalacji i przedwczesnego zu¿ycia 
elementów podajnika takich jak dysze ¿eliwne (przy zbyt du¿ym nadmiarze 
powietrza).

Przed ka¿dym uruchomieniem nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
1. Nape³niæ zasobnik paliwa- ekogroszkiem
2. Sprawdziæ podawanie wêgla przez podajnik, korzystaj¹c z przycisku „R” sterownika 

kot³a, a¿ do momentu nape³nienia retorty.
3. Sprawdziæ jak po³o¿ony jest szczyt sto¿ka wêgla w retorcie – powinien byæ po³o¿ony 

centralnie w stosunku do geometrycznego œrodka retorty.
4. Sprawdziæ dzia³anie sterownika – ustawiæ w³aœciwy czas podawania paliwa i czas 

dopalania paliwa, kiedy podajnik jest wy³¹czony – patrz Instrukcja obs³ugi sterownika 
kot³a. W³aœciwe dobranie tych wielkoœci pozwala na ekonomiczne spalanie wêgla 
w retorcie.

5. Sprawdziæ stan i obraz ognia w palenisku:
§ czerwony dymi¹cy ogieñ œwiadczy, ¿e dop³yw powietrza jest zbyt ma³y,
§ jasny bia³y ogieñ wskazuje na to, ¿e dop³yw powietrza jest zbyt du¿y.
Poprawny ogieñ jest wtedy, gdy obserwujemy czysty, intensywnie ¿ó³ty p³omieñ.
6. Ogrzaæ kocio³ do odpowiedniej temperatury roboczej. Zalecana temperatura wody 

grzewczej na wyjœciu kot³a powinna wynosiæ minimum  65°C.

6. EKSPLOATACJA KOT£A 

6.1 Rozpalanie paliwa na palenisku retortowym
§ Nape³nij kosz paliwowy kot³a ekogroszkiem,
§ W³¹cz sterownik w³¹cznikiem sieciowym na panelu przednim sterownika kot³a,
§ Wcisn¹æ przycisk oznaczony litera „R” (rêczne sterowanie podajnikiem),
§ Obserwuj palnik retortowy – jeœli pojawi³o siê paliwo nad górn¹ krawêdzi¹ retorty 

ponownie wciœnij przycisk „R”,
§ Na paliwo na³ó¿ suchy papier, a na górê drobne, suche kawa³ki drewna lub dobrej 

jakoœci rozpa³kê do rozpalania grilla. Podpaliæ papier i po rozpaleniu drewna lub rozpa³ki 
wciœnij ponownie przycisk „R”, co spowoduje w³¹czenie wentylatora podmuchu,

§ Obserwuj palnik, jeœli ca³a jego powierzchnia zajê³a siê ogniem mo¿esz wy³¹czyæ 
wentylator poprzez ponowne wciœniêcie przycisku „R”,

§ Otwórz ca³kowicie przepustnicê powietrza na wentylatorze podmuchowym,
§ Ustal poziom paliwa na wysokoœci kilku centymetrów nad palnikiem - jeœli paliwo jest 

w g³êbi palnika wciœnij ponownie przycisk „R”, podajnik poda paliwo- zatrzymaj podajnik 
przyciskiem „R” na wymaganej wysokoœæ,

§ Zamknij drzwiczki kot³a.

6.2 Konfiguracja automatycznej eksploatacji pracy kot³a
§ W³¹cz przycisk „START” na panelu sterownika. Kocio³ rozpocz¹³ pracê w trybie 

automatycznym. Samoczynnie pobiera paliwo z kosza zasypowego, korzystaj¹c 
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z ustawieñ zaprogramowanych w sterowniku. 
§ Po kilku minutach otwórz dolne drzwiczki kot³a i obserwuj palnik. Paliwo powinno 

utrzymywaæ siê kilka centymetrów nad krawêdzi¹ palnika. P³omieñ powinien byæ jasny
i intensywny, ale nie powinien powodowaæ wyrzucania paliwa z palnika. Jeœli tak nie 
jest, nale¿y skorygowaæ ustawienia palnika w sterowniku. Parametry konfiguracji 
palnika znajdziesz w Instrukcji obs³ugi sterownika kot³a.

§ Obserwuj sterownik oraz kocio³. Po wciœniêciu przycisku „START” nast¹pi w³¹czenie 
dmuchawy, która bêdzie pracowa³a w sposób ci¹g³y, a¿ do osi¹gniêcia przez kocio³ 
¿¹danej temperatury. Wraz z up³ywem czasu bêdzie mo¿na zaobserwowaæ na 
wyœwietlaczu sterownika wzrost temperatury kot³a.

§ Przy temperaturze 35°C za³¹cz¹ siê pompa obiegowa oraz (jeœli jest pod³¹czona) 
pompa ³aduj¹ca zasobnik ciep³ej wody u¿ytkowej. 

§ W momencie osi¹gniêcia przez kocio³ zadanej temperatury, sterownik zatrzyma pracê 
dmuchawy i podajnika.

§ W momencie osi¹gniêcia zadanej temperatury zatrzyma siê pompa ³aduj¹ca zasobnik 
ciep³ej wody u¿ytkowej. Pracowaæ bêdzie jedynie pompa cyrkulacyjna centralnego 
ogrzewania. Po spadku temperatury kot³a o 2°C od temperatury zadanej ponownie 
w³¹czy siê dmuchawa i podajniki kot³a.

§ Jeœli palnik jest w³aœciwie skonfigurowany w stanie pracy mo¿na przejœæ do ustawienia 
parametrów podtrzymania. W tym celu zwiêksz temperaturê kot³a o 10°C. Jeœli kocio³ 
osi¹gn¹³ temperaturê 60°C zmniejsz temperaturê do wartoœci pocz¹tkowej 50°C. 
Zosta³a stworzona sytuacja, w której kocio³ przekroczy³ o 10°C temperaturê zadan¹. 
Czas, który potrzebuje kocio³ na ostudzenie siê do wartoœci zadanej nale¿y wykorzystaæ 
na sprawdzenie poprawnoœci palnika w podtrzymaniu. 

§ Obserwuj pracê kot³a.
§ Po osi¹gniêciu zadanej temperatury sterownik wy³¹czy³ dmuchawê oraz podajnik. 

Pracuje tylko pompa. 
§ Po ok. 2 minutach w³¹czy siê dmuchawa na 12 sekund. Nast¹pi przedmuch kot³a, który 

bêdzie siê powtarza³ cyklicznie, a¿ do momentu wystudzenia kot³a do temperatury 
ponownego w³¹czenia trybu pracy. 

§ Po ok. 3 minutach w³¹czy siê podajnik i bêdzie pracowa³ przez 12 sekund. Nast¹pi 
podawanie paliwa w podtrzymaniu. Podawanie paliwa w podtrzymaniu bêdzie siê 
pojawia³o cyklicznie, a¿ do ostudzenia kot³a do temperatury ponownego w³¹czenia 
trybu pracy kot³a.

§  Jeœli zaobserwujesz ubywanie lub  przybywanie poziomu paliwa- oznacz to, ¿e paliwo 
jest podawane zbyt rzadko lub zbyt czêsto i nale¿y skonfigurowaæ parametr 
„PODAJNIK W PODTRZYMANIU”  patrz Instrukcja obs³ugi sterownika kot³a.

§ Je¿eli palnik kot³a pracuje prawid³owo mo¿na ustawiæ odpowiednie temperatury uk³adu 
centralnego ogrzewania oraz ciep³ej wody u¿ytkowej – patrz Instrukcja obs³ugi 
sterownika kot³a.

§ Dla podniesienia wygody eksploatacji kot³a mo¿na skorzystaæ z funkcji programatora 
tygodniowego oraz pogodowego trybu pracy sterownika. Opis dzia³ania oraz sposób 
obs³ugi konfiguracji programatora tygodniowego oraz pogodowego trybu pracy podano 
szczegó³owo w Instrukcji obs³ugi sterownika kot³a.

UWAGA: 
1. Nale¿y systematycznie dope³niaæ zbiornik paliwem tak, aby nigdy go nie 

zabrak³o w trakcie pracy kot³a.
2. Klapa zasobnika paliwa musi byæ bezwzglêdnie zamkniêta w trakcie pracy 

kot³a. W trakcie zasypu paliwa nale¿y wy³¹czyæ wentylator powietrza.
3. System mo¿na dope³niæ wod¹ tylko wtedy, kiedy kocio³ jest zimny (ca³kowicie 

wystudzony po wygaszeniu), w przeciwnym razie mo¿e dojœæ do szoku 
termicznego i popêkania cz³onów kot³a. Woda wprowadzona do systemu 
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grzewczego musi byæ odpowiednio uzdatniona. W przypadku nieuzdatnionej 
wody, w kotle oraz instalacji powstaje osad, który obni¿a sprawnoœæ systemu 
i mo¿e spowodowaæ uszkodzenia kot³a.

4. W dolnej czêœci zbiornika paliwa znajduj¹ siê ruchome czêœci podajnika 
œlimakowego. Nie wolno manipulowaæ z podajnikiem œlimakowym bez 
poprzedniego od³¹czenia kot³a od sieci elektrycznej.

6.3 Rozpalanie paliwa zastêpczego na ruszcie sta³ym ¿eliwnym

§ Sprawdziæ, czy w instalacji c.o. znajduje siê odpowiednia iloœæ wody,
§ Z menu sterownika wybraæ funkcjê „RUSZT”- (MENU \ MENU U¯YTKOWNIKA 

\RUSZT),
§ Ustawiæ na sterowniku ¿¹dan¹ temperaturê,
§ U³o¿yæ na ³o¿u kot³a, znajduj¹cego siê nad retort¹, tradycyjny ruszt ¿eliwny,
§ Przy otwartych drzwiczkach popielnika rozpaliæ suche kawa³ki drewna, a nastêpnie po 

rozpaleniu na³o¿yæ cienk¹ warstwê wêgla,
§ Po rozpaleniu siê wêgla zamkn¹æ drzwiczki popielnika, otworzyæ drzwiczki zasypowe 

i nape³niæ komorê paleniskow¹ paliwem,
§ Zamkn¹æ drzwiczki zasypowe i za³¹czyæ sterownik kot³a przyciskiem „START”.

UWAGA: 
W trakcie pracy sterownika drzwiczki zasypowe, paleniskowe i popielnikowe 
powinny byæ szczelnie zamkniête.

6.4 Obs³uga okresowa kot³a  konserwacja kot³a
Obs³uga cotygodniowa
§ Otwieraæ drzwiczki ogniowe i sprawdzaæ stan p³omienia. Nale¿y pos³ugiwaæ siê ww. 

wskazówkami.
§ Usuwaæ, co jakiœ czas ¿u¿el, je¿eli pojawia siê obficie w palenisku kot³a, pamiêtaj¹c 

o wczeœniej podanych wskazówkach i o koniecznoœci w³aœciwej regulacji proporcji 
masy wêgla i nadmuchu powietrza. W przypadku permanentnego pojawiania siê ¿u¿la 
sprawdziæ, czy typ wêgla jest zgodny z zalecan¹ charakterystyk¹.

§ Sprawdziæ poziom wêgla w zasobniku.
Obs³uga comiesiêczna
Wykonaæ czynnoœci obs³ugi cotygodniowej a ponadto:
§ Sprawdziæ nagromadzenie siê pozosta³oœci ¿u¿la w retorcie, ewentualnie wygasiæ 

kocio³ i wyczyœciæ retortê.
§ Sprawdziæ czy w zasobniku paliwa i rurze os³onowej podajnika wêgla nie wyst¹pi³a 

akumulacja py³u wêglowego lub innych odpadów i usun¹æ je.
§ Sprawdzaæ stan dysz powietrza i czy otwory wylotowe powietrza s¹ dro¿ne.

UWAGA: 
Czynnoœci podane powy¿ej nale¿y równie¿ wykonaæ bezwzglêdnie po zakoñczeniu 
sezonu grzewczego.

Konserwacja kot³a
Kocio³ jest tak skonstruowany, aby nie wymaga³ kosztownej konserwacji. Kocio³ nale¿y 
przynajmniej raz w miesi¹cu czyœciæ. Po wygaszeniu i ostygniêciu kot³a nale¿y wyczyœciæ 
szczotk¹ drucian¹ komorê spalania oraz kana³y spalinowe przez otwarte górne drzwiczki 
paleniskowe oraz wyczystkê górn¹ i doln¹. W przypadku osadzenia siê na œcianach komory 
spalania smolistego osadu (dotyczy gorszej jakoœci opa³u), mo¿na go zdrapaæ lub wypaliæ 
stosuj¹c rozpa³kê z suchego drewna.
Od czasu do czasu nale¿y oczyœciæ kocio³ z kurzu lub resztek wêgla czy popio³u. Regularnie 
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czyœciæ obudowê silnika. Poniewa¿ reduktory wype³nione s¹ olejem syntetycznym 
przeznaczonym na ca³y okres eksploatacji, w zasadzie nie wymagaj¹ ¿adnej szczególnej 
konserwacji oprócz czyszczenia zewnêtrznego. Do czyszczenie nie nale¿y u¿ywaæ 
¿adnych rozpuszczalników, gdy¿ mog¹ one uszkodziæ pierœcienie uszczelniaj¹ce 
i uszczelki.
Po zakoñczeniu sezonu grzewczego nale¿y dok³adnie wyczyœciæ ca³y kocio³, przewody 
spalinowe oraz komin.
Wszystkie drzwiczki oraz czopuch nale¿y zamkn¹æ a zawiasy posmarowaæ gêstym 
smarem.
Kot³ownie nale¿y utrzymywaæ czysta i sucha. Uszczelnienia, które siê zu¿yj¹ w czasie 
eksploatacji kot³a, nale¿y wymieniaæ, ¿eby kocio³ pozosta³ szczelny. Kocio³ i instalacje 
grzewcza pozostawiæ nape³niona woda (nie odwadniaæ ze wzglêdu na korozje).

6.5 Wygaszenie kot³a  odstawienie kot³a z ruchu
§ Przejœæ do rêcznego trybu pracy. Za³¹czyæ jedynie podajnik œlimakowy, aby ¿ar zosta³ 

wypchniêty z retorty, a póŸniej do popielnika. Przy pomocy pogrzebacza mo¿na przy 
zachowaniu szczególnej ostro¿noœci zrzucaæ z p³yty ¿ar do popielnika.

§ Po ca³kowitym usuniêciu ¿aru z retorty i rusztu palnika na³o¿yæ na palnik p³ytê ochronn¹ 
w celu zamkniêcia dop³ywu powietrza i wyeliminowania niebezpieczeñstwa ponownego 
zapalenia siê paliwa.

§ Usun¹æ ¿ar z popielnika do ¿aroodpornego pojemnika z pokryw¹.
§ Wy³¹czyæ kocio³.
§ Po kilkunastu minutach sprawdziæ, czy nie dosz³o do ponownego zap³onu paliwa.
§ Jeœli postój bêdzie trwa³ d³u¿ej ni¿ dwa dni i zawsze po zakoñczeniu sezonu 

grzewczego nale¿y wyj¹æ paliwo z zasobnika rury podajnika oraz retorty i pozostawiæ 
kocio³ z uchylonymi drzwiczkami i pokryw¹ zasobnika paliwa.
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6.6 Zaburzenia w pracy kot³a- zanim zadzwonisz po serwis
Przypominamy, i¿ w przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu klient pokrywa 
koszty przyjazdu i pracy jednostki serwisowej. Zanim Pañstwo wezwiecie na pomoc 
fabryczny serwis, prosimy zapoznaæ siê z poni¿szymi najczêœciej wystêpuj¹cymi 
zak³óceniami pracy kot³a, które s¹ efektem nieprawid³owego zainstalowania kot³a 
lub wadliwie zaprojektowanej instalacji c.o.

OBJAWY PRZYCZYNA SPOSÓB USUNIÊCIA

Bardzo p³ytki ogieñ w retorcie z 
bia³ym lub jasno ¿ó³tym 
p³omieniem, ¿u¿el przy dyszach, 
niskie odczyty CO2 na mierniku.

Procentowe nastawienie strumienia wêgla 
za niskie w stosunku do ustawienia 
nadmuchu powietrza.

Zwiêkszyæ strumieñ wêgla, 
ewentualnie zmniejszyæ pierwotny 
strumieñ powietrza przez zd³awienie 
nadmuchu.

Bardzo g³êbokie ³o¿e – licz¹c od 
podstawy, pewna iloœæ g³êboko 
zalêgaj¹cego ¿u¿la.

Nadmierne podawanie wêgla w stosunku do 
nastawionego powietrza, ewentualnie 
niedostateczne czyszczenie okresowe 
paleniska.

zmniejszyæ nastawê zasilania 
wêglem o 5 – 10 % usun¹æ ¿u¿el i 
wypoziomowaæ podstawê ognia 
do pal¹cego siê wêgla
je¿eli korekta nie skutkuje 
powróciæ do starych nastaw
przy powtórzeniu siê sytuacji 
powiêkszyæ nadmuch, to jest 
zwiêkszyæ pierwotny strumieñ 
powietrza

UWAGA: Nastawy korygowaæ nie wiêcej 
ni¿ 5% -10% jednorazowo by nie 
rozregulowaæ prawid³owych nastawieñ.

Dobry „otwarty” ogieñ, ale wysokoœæ 
³o¿a pal¹cego siê wêgla raczej 
niewielka, niskie wskazania CO  na 2

mierniku, ¿u¿el z ma³ymi czerwonymi 
wêgielkami (wtr¹ceniami).

Zbyt czêste czyszczenie zasobnika paliwa.

Zmniejszyæ czêstotliwoœæ 
czyszczenia, aby umo¿liwiæ 
utworzenie siê wiêkszej objêtoœci 
pal¹cego siê wêgla i wzrost 
wysokoœci ³o¿a spalania (20-30cm).

Brak zasilania lub wy³¹czony sterownik kot³a.
Sprawdziæ zasilanie i wy³¹cznik 
g³ówny regulatora.

Zadzia³a³ bezpiecznik motoreduktora. Zresetuj lub wymieñ w razie potrzeby.

Zadzia³a³ przekaŸnik przeci¹¿enia.

Nie za³¹cza siê podajnik wêgla do 
retorty.

Zadzia³a³ wy³¹cznik termiczny silnika.
Zresetuj przekaŸnik przeci¹¿eniowy.

Zadzia³a³ bezpiecznik motoreduktora. Zresetuj lub wymieñ w razie potrzeby.

Zadzia³a³ przekaŸnik przeci¹¿enia. Zresetuj przekaŸnik przeci¹¿eniowy.

Brak wêgla w podajniku lub wêgiel zawiesi³ 
siê nad podajnikiem.

SprawdŸ poziom wêgla w zasobniku 
i nad otworami do pobierania wêgla.

Œciêty klin zabezpieczaj¹cy sprzêg³o 
motoreduktora.

Podajnik œlimakowy bez wêgla (pusty).

Roz³¹czone sprzêg³o œlimaka z 
motoreduktorem. 

SprawdŸ i wymieñ w razie potrzeby.

Œciêty klin zabezpieczaj¹cy sprzêg³o 
motoreduktora.

SprawdŸ i wymieñ w razie potrzeby.

Roz³¹czone sprzêg³o œlimaka z 
motoreduktorem. 

Wymieñ wk³adkê sprzêga³a i z³¹cz 
sprzêg³o ponownie.

Nie obraca siê œlimak podajnika wêgla 
do retorty, ale pracuje motoreduktor. 

Nie oczyszczony œlimak przed 
zakoñczeniem eksploatacji kot³a.

Wymontuj œlimak, oczyœæ, zawiadom 
producenta.

Skrzywiony ko³nierz rury obudowy podajnika 
lub poluzowanie œruby mocuj¹cej.

SprawdŸ i wymieñ w razie potrzeby.

Z³e wycentrowanie wspornika motoreduktora 
wzglêdem œlimaka.

SprawdŸ osiowoœæ monta¿u i 
wycentruj.

Czêste œcinanie klina 
zabezpieczaj¹cego œlimak. 

Wspornik motoreduktora niestabilnie 
przytwierdzony do pod³o¿a.

Popraw i zapewnij trwa³e 
zamocowanie.

Zatkane otwory doprowadzaj¹ce powietrze 
doszczelniaj¹ce w kolumnie retorty.

Oczyœciæ retortê, udro¿niæ otwory.

Poprawnie ustawiæ czas podawania 
paliwa w regulatorze.Z³e ustawienie czasu podawania paliwa.
Sprawdziæ wilgotnoœæ i jakoœæ paliwa.

S³aby ci¹g kominowy. Zmierzyæ ci¹g kominowy (20-30Pa).

Dymienie z zasobnika paliwa.

Nieszczelna klapa zasobnika.
Wyregulowaæ zawiasy i zamkniêcia 
lub wymieniæ uszczelkê.

Nadpalony koniec œlimaka w 
retorcie.

Nieprawid³owa regulacja spalania.
Wyregulowaæ prawid³owe spalanie w 
kotle, zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi 
kot³a.
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Nieprawid³owo wykonana instalacja c.o. Sprawdziæ instalacjê c.o.

Nieprawid³owy dobór kot³a do budynku.
Wykonaæ audyt energetyczny -
skrócony budynku.

Paliwo o niskiej kalorycznoœci.
Wypróbowaæ paliwo od innego 
dostawcy.

Zbyt du¿e zu¿ycie paliwa.

Nieprawid³owe ustawienie pracy kot³a na 
regulatorze.

Zmieniæ parametry pracy kot³a.

Zbyt mocno dokrêcona przys³ona 
wentylatora- poluzowaæ.

Zbyt s³aba praca wentylatora. Zablokowana klapka na wylocie 
wentylatora- odblokowaæ poruszaj¹c 
osi¹ klapki wystaj¹c¹ z obudowy.

Mieszacz pe³en popio³u. Wyczyœciæ mieszacz.

Nieszczelny ruszt paleniska. Uszczelniæ ruszt silikonem (1200°C).

Z³e spalanie paliwa.

Paliwo z³ej jakoœci.
Sprawdziæ wilgotnoœæ i jakoœæ 
paliwa, wypróbowaæ paliwo od innego 
dostawcy.

Paliwo przesypuje siê na jedn¹ 
stronê rusztu.

•le wypoziomowany kocio³.
Ustawiæ i wypoziomowaæ poprawnie 
kocio³.

Uszkodzenie deflektora. Uszkodzenie mechaniczne, zu¿ycie. Wymieniæ na nowy.

OBJAWY PRZYCZYNA SPOSÓB USUNIÊCIA

Sprawdziæ instalacjê c.o.
Nieprawid³owo wykonana instalacja c.o. Zmierzyæ ci¹g kominowy (wymagany 

20-30Pa).

Zbyt du¿y ci¹g kominowy (powy¿ej 30Pa).
Wyregulowaæ ci¹g kominowy 
przepustnic¹ w czopuchu kot³a. 

Nieprawid³owy dobór kot³a do budynku.
Wykonaæ audyt energetyczny -
skrócony budynku.

Awaria lub uszkodzenie czujnika 
temperatury.

Sprawdziæ umiejscowienie czujnika 
temperatury.

Kocio³ nie osi¹ga ¿¹danej 
temperatury.

Nieprawid³owe ustawienie pracy kot³a na 
regulatorze.

Zmieniæ parametry pracy kot³a.

7. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI KOT£A

 W czasie eksploatacji kot³a nale¿y w szczególnoœci przestrzegaæ poni¿szych zasad:
1. Przed rozpaleniem ognia w kotle:

Ø sprawdziæ czy instalacja jest prawid³owo nape³niona wod¹,
Ø skontrolowaæ szczelnoœæ i dro¿noœæ przewodu kominowego 

(wyczystki, itp.),
Ø upewniæ siê czy naczynie wzbiorcze wraz z rurami dop³ywowymi 

i odp³ywowymi jest sprawne technicznie, dro¿ne i w³aœciwie ocieplone.
2. Podczas obs³ugi kot³a u¿ywaæ odpowiednich narzêdzi i sprzêtu ochrony 

osobistej (w³aœciwe ubranie, okulary ochronne, rêkawice, obuwie).
3. W czasie otwierania drzwiczek zasypowych nie nale¿y staæ na wprost otworu 

zasypowego jedynie z boku.
4. Jeœli wystêpuje przerwa w ogrzewaniu w czasie mrozów nale¿y bezwzglêdnie 

spuœciæ wodê z instalacji, aby nie dopuœciæ do jej zamarzniêcia, co mo¿e 
prowadziæ do zniszczenia instalacji.

5. Zapewniæ prawid³ow¹ cyrkulacjê powietrza w kot³owni poprzez wentylacjê 
nawiewno  wywiewn¹.

6. Nie stosowaæ w kot³owni wentylacji wyci¹gowej mechanicznej.
7. Usun¹æ z pobli¿a kot³a i kot³owni materia³y ³atwopalne oraz ¿r¹ce. 
8. Nigdy nie zalewaæ wod¹ ognia w palenisku celem wygaszenia. Ogieñ mo¿na 

wygasiæ przez wygarniêcie ¿aru z paleniska lub jego zasypanie piaskiem 
b¹dŸ popio³em.

9. Jako czynnik grzewczy stosowaæ wy³¹cznie wodê (najlepiej uzdatnion¹).
10. Czyœciæ kocio³ tylko w czasie przerwy w pracy kot³a.
11. Nigdy nie u¿ywaæ do rozpalania ognia cieczy ³atwopalnych jak olej napêdowy 

czy benzyna lub tym podobne. 
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Instrukcja monta¿u i eksploatacji kot³ów centralnego ogrzewania typu SKP

12. Przebywaj¹c w pobli¿u kot³a nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na 
niezaizolowane powierzchnie kot³a (drzwiczki, pokrywy wyczystek), które 
mog¹ rozgrzewaæ siê do wysokich temperatur (powy¿ej 100°C). 
Bezpoœrednie dotkniêcie tych elementów grozi oparzeniem. Do obs³ugi 
u¿ywaæ rêkawic ochronnych.

8. WARUNKI GWARANCJI
1) Producent udziela 60 miesiêcy gwarancji na kot³y do 36 kW od daty zakupu na 

szczelnoœæ po³¹czeñ spawalniczych oraz 36 miesiêcy na kot³y powy¿ej 36 kW. 
Pozosta³e podzespo³y gwarancja obejmuje 24 miesi¹ce.

2) Producent zapewnia bezp³atn¹ naprawê usterek powsta³ych w okresie gwarancyjnym 
z winy producenta, w terminie 14 dni od daty zg³oszenia awarii. Gwarancja jest 
udzielana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3) Nie podlegaj¹ naprawie lub wymianie elementy zu¿ywaj¹ce siê podczas eksploatacji: 
uszczelki drzwiczek i wyczystek, stalowe wk³ady ekranowe, elementy ceramiczne, 
a¿ury, ruszt ¿eliwny, r¹czki, œruby i nity, deflektor rozbijaj¹cy p³omieñ oraz œlimak zu¿yty 
w wyniku korozji.

4) Gwarancja zostaje przed³u¿ona o okres od zg³oszenia do naprawy do dnia usuniêcia 
usterki.

5) Wykonanie przy³¹cza elektrycznego do kot³a przez osobê nieposiadaj¹c¹ stosownych 
uprawnieñ, samowolne dokonywanie przez nabywcê lub osoby nieuprawnione 
jakichkolwiek napraw kot³a, zmian w jego konstrukcji lub izolacji w okresie gwa-
rancyjnym jest niedozwolone i skutkuje uniewa¿nieniem nn. warunków gwarancyjnych.

6) Uszkodzenia sterowania spowodowane przepiêciami instalacji elektrycznej nie 
podlegaj¹ gwarancji.

7) Brak obowi¹zkowych przegl¹dów oraz odnotowanego tzw. rozruchu zerowego kot³a 
przez uprawnionego instalatora, potwierdzonego wpisem do „Karty serwisowej 
urz¹dzenia”, a tak¿e brak rozliczenia finansowego naprawy kot³a z winy klienta 
powoduj¹ utratê gwarancji. 

8) Posiadanie karty gwarancyjnej podstemplowanej przez producenta i instalatora jest 
warunkiem bezp³atnej naprawy.

9) W wyniku stwierdzenia braku mo¿liwoœci naprawy przez serwis producenta kocio³ 
zostanie wymieniony bezp³atnie na nowy.

10) W wypadku nies³usznej reklamacji koszty dojazdu serwisu pokrywa u¿ytkownik.
11) Gwarancja nie obejmuje zabiegów konserwacyjnych, wymiany elementów 

eksploatacyjnych, w tym zawleczki motoreduktora oraz czyszczenia kot³a.
12) Gwarancja zostaje cofniêta w wypadku stwierdzenia uszkodzeñ wskutek:

! niew³aœciwego transportu i magazynowania kot³a,
! niew³aœciwego zainstalowania kot³a do instalacji grzewczej i komina, (m.in. musz¹ 

byæ spe³nione wymagania Polskich Norm PN-91/B-02413, dotycz¹cych zabezpie-
czenia urz¹dzeñ, ogrzewañ wodnych systemu otwartego oraz naczyñ wzbiorczych 
systemu otwartego. Tym samym wyklucza siê monta¿ kot³ów do uk³adów 
zamkniêtych.) 

! zamontowanie w kotle innego sterownika ni¿ SK-9000
! korozji elementów stalowych kot³a powsta³ej w wyniku wykraplania siê wody i pro-

duktów spalania spowodowanego sta³ym stosowaniem wilgotnych paliw (drewno, 
wêgiel) z jednoczesnym utrzymywaniem niskiej temperatury wody powrotnej poni¿ej 
60°C,

! stosowania do zasilania instalacji wody o twardoœci poni¿ej 5pH lub powy¿ej 7pH
! niew³aœciwej konserwacji,
! naruszeñ mechanicznych,
! przekroczenia dopuszczalnego ciœnienia roboczego (wybrzuszania, pêkniêcia kot³a itp.)

13) Okres i warunki gwarancji sterownika i wentylatora s¹ zamieszczone w kartach 
gwarancyjnych ich wytwórców. Producent kot³a nie odpowiada za utrudnienia 
w eksploatacji kot³a spowodowane awari¹ w/w urz¹dzeñ. Ich wytwórcy zapewniaj¹ 
naprawê usterek powsta³ych w okresie gwarancyjnym w terminie 14 dni od daty 
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Instrukcja monta¿u i eksploatacji kot³ów centralnego ogrzewania typu SKP

9.KARTA SERWISOWA URZ¥DZENIA
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POMIERZONE PARAMETRY PRACY KOT£A:

1. Ci¹g kominowy: ............................................... Pa

2. Temperatura spalin: ......................................... °C

3. Zawartoœæ CO  w spalinach: ............................ %2

4. Zawartoœæ CO w spalinach: .............................. %

5. Temperatura wody kot³owej: ..............................°C

otrzymania. Uszkodzony sterownik lub wentylator nale¿y przes³aæ bezpoœrednio do 
jego producenta lub za poœrednictwem punktu sprzeda¿y. Do urz¹dzenia powinna byæ 
do³¹czona karta gwarancyjna oraz opis uszkodzenia. Koszty zwi¹zane z transportem, 
ubezpieczeniem i zapewnieniem odpowiedniego opakowania ponosi klient.

14) Producent nie zapewnia urz¹dzeñ zastêpczych na czas naprawy gwarancyjnej.

.....................................................................                           ...................................................................................
   Miejscowoœæ, data                               pieczêæ i podpis producenta / sprzedawcy
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ZAK£AD PRODUKCYJNO - HANDLOWY
Stanis³aw Krzaczek

Klikawa, ul. Leœna 5, 
24 – 122 GÓRA PU£AWSKA

                     tel. / fax:  (081) 880 60 18            www.kotly.pulawy.pl

Ni¿ej podpisany, reprezentuj¹cy producenta /wytwórcê: „Zak³ad Produkcyjno- Handlowy Stanis³aw 
Krzaczek” deklaruje z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹, ¿e 

1. Urz¹dzenie ciœnieniowe: Kocio³ centralnego ogrzewania "SKP- ........    Rok produkcji:.......... Nr fabryczny: 

..................,  zosta³o wykonane zgodnie z:
§ wymaganiami dyrektywy 97/23/WE
§ wymaganiami normy: PN–EN–303-5
§ dokumentacj¹ techniczn¹ urz¹dzenia Nr:  SKP- ..................................

2. Œwiadectwo badania projektu WE:  Nr ……………………………………….………….

Wydane przez:  Jednostkê Notyfikowan¹ Nr 1452  przy Instytucie Techniki Grzewczej i Sanitarnej- Oddzia³ 
Kot³ów Grzewczych w £odzi, ul. Dostawcza 1

3. Ocenê zgodnoœci z dyrektyw¹ 97/23/WE przeprowadzono wg modu³u: B1

4. Urz¹dzenie zosta³o poddane próbie ciœnieniowe wg:  pkt.7.4 za³¹cznika Nr I dyrektywy 97/23/WE.

5. Tabliczka fabryczna zosta³a oznakowana znakiem 

Urz¹dzenie ciœnieniowe nadaje siê do pracy na parametry podane w: 

Instrukcji instalowania, obs³ugi i eksploatacji.

6. Zastosowane normy zharmonizowane: 

PN-EN 1708-1:2002 Spawanie – Podstawowe rozwi¹zania stalowych po³¹czeñ spawanych – Czêœæ 1: 
Elementy ciœnieniowe

7. Zastosowane inne normy i specyfikacje: 

PN–EN–303-5 Czêœæ 5: Kot³y grzewcze na paliwa sta³e z rêcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy 
nominalnej do 300 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.

PN–EN–ISO 3834:2007 Wymagania jakoœci dotycz¹ce spawania materia³ów metalowych - Czêœæ 2: Pe³ne 
wymagania jakoœci.

PN-EN ISO 12100 -2:2005 Bezpieczeñstwo maszyn. Pojêcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Czêœæ 2: 
Zasady techniczne.

PN-EN 60335-1:2004 Elektryczny sprzêt do u¿ytku domowego i podobnego - Bezpieczeñstwo u¿ytkowania -
Czêœæ 1: Wymagania ogólne.
PN-EN 50165:2005 Elektryczne wyposa¿enie urz¹dzeñ nieelektrycznych do u¿ytku domowego i podobnego -
Wymagania bezpieczeñstwa u¿ytkowania.
PN-EN 954-1:2001 Maszyny. Bezpieczeñstwo. Elementy systemów sterowania zwi¹zane z bezpieczeñstwem. 
Czêœæ 1: Ogólne zasady projektowania.

PN-ISO 1050:1998 Urz¹dzenia transportu ci¹g³ego do materia³ów masowych luzem - Przenoœniki œrubowe. 

Warunki Urzêdu Dozoru Technicznego: WUDT-UC WO-O/OO wydanie  X.2003

8. Zastosowane inne dyrektywy Wspólnoty: 

2006/95/WE Niskonapiêciowe wyroby elektryczne.

89/336/EEC Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna.

98/37/EC Maszyny

Klikawa, dnia:  18.09.2007 r.
Imiê i Nazwisko   Podpis    Funkcja



ZAK£AD PRODUKCYJNO-HANDLOWY
Stanis³aw Krzaczek

                                          Klikawa, ul. Leœna 5, 24-100 Góra Pu³awska

Tel/Fax 081 / 880 60 18
NIP 716-000-30-40

ZG£OSZENIE REKLAMACYJNE           Data reklamacji ...............................

Typ kot³a: .....................................          Nr / rok produkcji kot³a...............................

Uwaga! W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu „Krzaczek”, klient pokrywa
koszt robocizny oraz koszt dojazdu*

Dane reklamuj¹cego:
Imiê i nazwisko ........................................................................................................

Adres zamieszkania .................................................................................................

Stwierdzona wada przez serwisanta ..................................................................................................

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

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

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

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

Wype³nia siê w przypadku winy klienta

Iloœæ km do klienta.............................* 1,22z³ = ......................

Czas pracy serwisanta........................* 60z³/h =.......................

Razem ......................

Usterka zosta³a usuniêta i kocio³ pracuje prawid³owo. 
Usuniêcie usterki kwitujê w³asnorêcznym podpisem.

................................................... ..............................................
            podpis odbiorcy zg³oszenia  podpis serwisanta

* koszt roboczogodziny serwisanta 60z³ brutto; koszt dojazdu z siedziby firmy do klienta 1,22 z³/km brutto



ZAK£AD PRODUKCYJNO-HANDLOWY
Stanis³aw Krzaczek

                                          Klikawa, ul. Leœna 5, 24-100 Góra Pu³awska

Tel/Fax 081 / 880 60 18
NIP 716-000-30-40

ZG£OSZENIE REKLAMACYJNE           Data reklamacji ...............................

Typ kot³a: .....................................          Nr / rok produkcji kot³a...............................

Uwaga! W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu „Krzaczek”, klient pokrywa
koszt robocizny oraz koszt dojazdu*

Dane reklamuj¹cego:
Imiê i nazwisko ........................................................................................................

Adres zamieszkania .................................................................................................

Stwierdzona wada przez serwisanta ..................................................................................................

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

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

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

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

Wype³nia siê w przypadku winy klienta

Iloœæ km do klienta.............................* 1,22z³ = ......................

Czas pracy serwisanta........................* 60z³/h =.......................

Razem ......................

Usterka zosta³a usuniêta i kocio³ pracuje prawid³owo. 
Usuniêcie usterki kwitujê w³asnorêcznym podpisem.

................................................... ..............................................
            podpis odbiorcy zg³oszenia  podpis serwisanta

* koszt roboczogodziny serwisanta 60z³ brutto; koszt dojazdu z siedziby firmy do klienta 1,22 z³/km brutto






