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 Słowo wstępne
Słowo wstępne
Szanowny Kliencie!

Ciepło jest naszym żywiołem – i to od 275 lat. Od 
samego początku wkładamy całą naszą energię i pasję 
w rozwijanie dla Państwa indywidualnych rozwiązań, 
zapewniających komfort i dobre samopoczucie.

Obojętnie, czy jest to ciepło, ciepła woda czy 
wentylacja – kupując produkt marki Buderus, 
otrzymują Państwo wysoce wydajne urządzenia 
techniki grzewczej o sprawdzonej jakości Buderus, 
które przez długi okres będzie niezawodnym źródłem 
zadowolenia.

Podczas produkcji stosujemy najnowsze technologie 
i dbamy, aby nasze produkty współpracowały z sobą 
w efektywny sposób. Ekonomiczność i ekologiczność 
produktów są przy tym wartościami nadrzędnymi.

Dziękujemy za wybór naszych produktów, a tym 
samym za efektywne wykorzystanie energii przy 
równoczesnym wysokim komforcie ich użytkowania. 
Aby taki stan utrzymał się przez długi czas, należy 
dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Jeżeli 
mimo to pojawią się problemy, prosimy zwrócić się do 
swojego instalatora. W każdej chwili udzieli on 
Państwu wszelkiej potrzebnej pomocy.

Instalator jest w danej chwili niedostępny? Nasz serwis 
jest zawsze do Państwa dyspozycji!

Życzymy Państwu dużo zadowolenia z nowego 
produktu firmy Buderus!

Zespół Buderus
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1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1.1 Objaśnienie symboli

Wskazówki ostrzegawcze

Słowa ostrzegawcze na początku wskazówki 
ostrzegawczej oznaczają rodzaj i ciężar gatunkowy 
następstw, jeżeli nie zostaną wykonane działania w 
celu uniknięcia zagrożenia.
• WSKAZÓWKA oznacza, że mogą wystąpić szkody 

materialne.
• OSTROŻNOŚĆ oznacza, że może dojść do 

obrażeń u ludzi - od lekkich do średniociężkich.
• OSTRZEŻENIE oznacza, że mogą wystąpić ciężkie 

obrażenia u ludzi.
• NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że może dojść 

do zagrażających życiu obrażeń u ludzi.

Ważne informacje

Inne symbole

1.2 Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Nieprzestrzeganie tych wskazówek może 
spowodować poważne obrażenia – ze skutkiem 
śmiertelnym włącznie – jak również może być 
przyczyną szkód materialnych i środowiskowych!

B Zapewnić, aby montaż i podłączenie spalin, 
pierwsze uruchomienie jak również konserwację i 
naprawy wykonywała tylko uprawniona firma 
instalacyjna.

B Zapewnić, aby odbioru technicznego instalacji 
dokonał właściwy organ nadzorczy.

B Czyścić kocioł w zależności od intensywności 
używania. Przestrzegać częstotliwości (odstępy 
między czyszczeniami) wskazanej w rozdziale 
Czyszczenie. Stwierdzone braki należy 
bezzwłocznie usunąć.

B Co najmniej raz w roku wykonywać konserwację. 
Należy przy tym sprawdzić prawidłowość działania 
całej instalacji. Stwierdzone braki należy 
bezzwłocznie usunąć.

B Przed uruchomieniem instalacji dokładnie zapoznać 
się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Zagrożenie wskutek nieprzestrzegania zasad 
bezpieczeństwa własnego w sytuacjach 
awaryjnych, np. w przypadku pożaru.
B Nigdy nie narażać samego siebie na 

niebezpieczeństwo zagrażające życiu. Własne 
bezpieczeństwo jest zawsze najważniejsze.

Uszkodzenia spowodowane błędami obsługi
Błędy obsługi mogą doprowadzić do odniesienia 
obrażeń przez ludzi i/lub szkód materialnych.

B Zapewnić, aby dostęp do urządzenia miały 
wyłącznie osoby, które są w stanie właściwie je 
obsługiwać.

B Montaż, uruchomienie oraz konserwacje 
i utrzymywanie urządzenia w dobrym stanie mogą 
być wykonywane wyłącznie przez firmę 
instalacyjną, uprawnioną do tego typu prac.

Wskazówki ostrzegawcze są oznaczone w 
tekście trójkątem ostrzegawczym na 
szarym tle i ujęte w ramkę.

W przypadku niebezpieczeństw 
związanych z prądem elektrycznym znak 
wykrzyknika w trójkącie ostrzegawczym 
zastąpiono symbolem błyskawicy.

Ważne informacje, nie zawierające 
zagrożeń dla ludzi lub rzeczy, oznaczono 
są symbolem znajdującym się obok. 
Ograniczone są one liniami powyżej i 
poniżej tekstu.

Symbol Znaczenie

B Czynność

Odsyłacz do innych miejsc w 
dokumencie lub innych dokumentów

• Wyliczenie/wpis na liście

– Wyliczenie/wpis na liście 
(2. płaszczyzna)

Tab. 1
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1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Zainstalowanie i użytkowanie
B Zainstalowanie urządzenia zlecać tylko firmie 

instalacyjnej, uprawnionej do tego typu prac.
B Nie dokonywać jakichkolwiek zmian elementów 

instalacji spalinowej.
B Nie użytkować urządzenia bez wystarczającej 

ilości wody.
B Podczas pracy kotła otwory instalacji (drzwi, właz 

rewizyjny, otwory napełniające) muszą być zawsze 
zamknięte.

B Używać wyłącznie dozwolonych paliw zgodnie 
z tabliczką znamionową.

B Nie zamykać lub pomniejszać otworów nawiewno-
wywiewnych w drzwiach, oknach i ścianach.

Śmiertelne niebezpieczeństwo spowodowane 
przez prąd elektryczny
B Wykonanie podłączenia elektrycznego należy 

powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu 
elektrykowi. Przestrzegać schematu połączeń.

B Przed montażem: odłączyć wszystkie bieguny od 
zasilania sieciowego. Zabezpieczyć urządzenia 
przed niezamierzonym ponownym załączeniem.

B Nie montować tego urządzenia w pomieszczeniach 
wilgotnych.

Przegląd/konserwacja
B Zalecenie dla klienta: zawrzeć umowę na przeglądy 

i konserwację z uprawnioną firmą instalacyjną i raz 
w roku zlecić wykonanie konserwacji.

B Użytkownik ponosi odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo i wpływ instalacji na środowisko 
(w Niemczech: federalna ustawa o ochronie przed 
emisją substancji szkodliwych).

B Przestrzegać wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa zawartych w rozdziale 
"Konserwacja i czyszczenie"

Oryginalne części zamienne
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
powstałe w wyniku wykorzystania części 
niedostarczonych przez producenta 

B Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych 
i osprzętu producenta.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia
B Niedostateczny dopływ powietrza może 

powodować ulatnianie się niebezpiecznych spalin.
B Zadbać, aby otwory nawiewno-wywiewne nie były 

zmniejszane lub zamykane.
B Jeżeli brak ten nie zostanie niezwłocznie usunięty, 

użytkowanie/dalsze użytkowanie kotła grzewczego 
jest niedozwolone.

B Jeżeli w pomieszczeniu zainstalowania zaczną 
wydobywać się spaliny, przewietrzyć i opuścić 
pomieszczenie, w razie potrzeby wezwać straż 
pożarną.

B Należy pisemnie poinformować użytkownika 
instalacji o niewystarczającym dopływie powietrza i 
wynikającym z tego niebezpieczeństwie.

Niebezpieczeństwo oparzenia
Gorące powierzchnie na kotle, instalacja spalinowa i 
rurociągi, uchodzący gaz grzewczy spalinowy i 
spaliny, jak również woda gorąca wypływająca z 
urządzeń automatyki zabezpieczającej mogą 
spowodować oparzenia.

B Gorące powierzchnie dotykać tylko poprzez 
odpowiednie wyposażenie ochronne.

B Ostrożnie otwierać drzwiczki kotła.
B Przed przystąpieniem do wykonywania wszelkich 

prac przy kotle odczekać, aż kocioł ostygnie.
B Dzieciom nie wolno przebywać w pobliżu gorącego 

kotła bez nadzoru.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia instalacji z 
powodu odchyleń od minimalnego ciągu 
kominowego
W przypadku większych ciągów kominowych 
wzrastają emisje, wskutek czego instalacja kotłowa 
jest bardziej obciążona i może ulec uszkodzeniu.

B Zapewnić, aby komin i przyłącze spalin 
odpowiadały obowiązującym przepisom.

B Zapewnić, aby były zachowane odpowiednie ciągi 
kominowe.

B Zlecić uprawnionej firmie sprawdzenie, czy 
zachowany jest wymagany ciąg kominowy.

Materiały wybuchowe lub łatwopalne.
B W pobliżu kotła nie należy składować palnych 

materiałów lub cieczy.
B Zachować minimalne odległości od materiałów 

palnych.

Powietrze do spalania/powietrze w pomieszczeniu
B Powietrze do spalania/powietrze w pomieszczeniu 

należy odizolować od substancji agresywnych (np. 
halogenoalkanów (fluorowęglowodorów), 
zawierających związki chloru lub fluoru). Dzięki temu 
można uniknąć korozji.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia instalacji przez 
nadciśnienie
W celu uniknięcia uszkodzenia instalacji przez 
nadciśnienie, podczas podgrzewania wody z zaworu 
bezpieczeństwa obiegu grzewczego i przygotowania 
c.w.u. może wypływać woda.

B W żadnym wypadku nie zamykać zaworów 
bezpieczeństwa.

B W żadnym wypadku nie odcinać obiegu wody 
grzewczej.

B W żadnym wypadku nie wyłączać obiegu wody 
chłodzącej.
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2 Informacje o urządzeniu
2 Informacje o urządzeniu
Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje 
dotyczące bezpiecznej obsługi kotła, przeznaczone 
dla użytkownika instalacji.

2.1 Użycie zgodnie z przeznaczeniem
Kocioł na paliwo stałe to niskotemperaturowy kocioł 
grzewczy do opalania drewnem kawałkowym 
(szczapowym) w domach jedno- i wielorodzinnych. 
W dalszej części jest on nazywany też kotłem. 

Aby zapewnić użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, 
należy przestrzegać instrukcji obsługi, informacji na 
tabliczce znamionowej oraz danych technicznych. 
Niedozwolony jest montaż kotła w pomieszczeniach 
mieszkalnych oraz korytarzach. Eksploatacja kotła 
dozwolona jest wyłącznie przy użyciu sterownika 
R2112.

Kotła można używać tylko w celu podgrzewania wody 
grzewczej oraz pośredniego przygotowania c.w.u.

Kocioł musi pracować z minimalną temperaturą 
powrotu równą 65 °C. Zapewnić zachowanie tej 
granicy temperatury poprzez zastosowanie 
odpowiedniego urządzenia. Ponadto niezbędne jest 
zastosowanie urządzenia powietrza dodatkowego.

Więcej informacji na temat zastosowania zgodnego 
z przeznaczeniem w rozdziale 2.3, str. 6.

2.2 Normy, przepisy, dyrektywy i 
wytyczne 

2.3 Opis produktu
Kocioł na paliwo stałe to kocioł zgazowujący drewno, 
opalany drewnem kawałkowym nie poddanym 
obróbce wg EN 303-5 ( rozdział 3.3, str. 9).

Sterownik R2112 [1] steruje wentylatorem spalin 
i pompą obiegową w zależności od temperatury wody 
w kotle. Na termostacie sterownika można ustawić 
maksymalną temperaturę wody w kotle. Aktualną 
temperaturę kotła można odczytać na termometrze.

Za drzwiczkami wsadowymi znajduje się komora 
z zapasem paliwa (komora wsadowa), połączona z 
komorą spalania kształtką-dyszą.

Za drzwiczkami komory spalania znajduje się komora 
spalania wyłożona kształtkami szamotowymi. Boczne 
klapy powietrza służą do ustawienia ilości 
doprowadzanego powietrza.

Kocioł jest wyposażony w izolację termiczną. Dzięki 
temu można zredukować straty energii. Równocześnie 
izolacja ta służy jako izolacja akustyczna i zapewnia 
cichą pracę.

Rys. 1 Elementy obsługowe kotła

1 Sterownik
2 Klapa powietrza pierwotnego dla powietrza do 

spalania
3 Drzwiczki wsadowe
4 Drzwiczki komory spalania

Podczas użytkowania należy przestrzegać 
przepisów i norm krajowych!

Kocioł zasysa potrzebne powietrze do 
spalania z otoczenia. Zainstalowanie i 
użytkowanie kotła są dozwolone tylko 
w pomieszczeniach, w których 
zapewniona jest nieprzerwana i należyta 
wentylacja!

6 720 647 653-02.2T

3

4

1

2
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2 Informacje o urządzeniu
2.3.1 Kształtki szamotowe
Wnętrze kotła jest wyłożone kształtkami 
szamotowymi.

Kształtki szamotowe spełniają w procesie spalania 
ważne funkcje przewodzenia ciepła i prowadzenia 
powietrza do spalania wewnątrz kotła ( rozdział 5.3, 
str. 25).

Rys. 2 Elementy funkcyjne kotła

1 Drzwiczki wsadowe
2 Komora wsadowa
3 Dysza
4 Komora spalania
5 Kształtka zatrzymująca popiół
6 Drzwiczki komory spalania
7 Dźwignia klapy rozpalania
8 Króciec spalin
9 Klapa rozpalania
10 Zabezpieczający wymiennik ciepła
11 Blacha ochronna
12 Wentylator spalin
13 Kształtki szamotowe
14 Otwór rewizyjny

Wszystkie kształtki szamotowe powinny 
zawsze znajdować się we właściwym 
położeniu i nie powinno być między nimi 
odstępów.
B Po oczyszczeniu ponownie prawidłowo 

założyć kształtki szamotowe 
( rozdział 5.3, str. 25)

1

2

6

3

14

13

12

6 720 647 653-01.1T
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2 Informacje o urządzeniu
2.3.2 Dane techniczne

Jednostka
Typ kotła

21 26 32 38

Wielkość kotła/znamionowa moc cieplna kW 21 26 32 38

Klasa emisji wg DIN 303-5 – 3

Sprawność % 78

Masa kg 310 350 375 410

Pojemność wodna l 76 90 107 124

Wymiary drzwiczek wsadowych 
szerokość x wysokość (w półkolu)

mm 430 x 240 520 x 280

Pojemność komory wsadowej z zapasem paliwa l 66 86 114 138

Maksymalna długość polan drewna (Ø 100 mm) mm 400 510 450 550

Czas spalania przy mocy znamionowej1).

1) Znamionowa stałopalność

h 2

Zużycie drewna przy mocy znamionowej kotła, 
wilgotność drewna < 25 % i 13 MJ/kg (drewno 
bukowe)

kg/h 6,7 8 10 11,5

Dopuszczalne ciśnienie robocze bar 3

Wymagany ciąg kominowy +3 PA PA 20 22 25 30

Maksymalne ciśnienie próbne bar 4,5

Maksymalna temperatura kotła °C 90

Temperatura robocza °C 70 − 90

Minimalna temperatura powrotu °C 65

Minimalne ciśnienie hydrauliczne dla 
zabezpieczającego wymiennika ciepła

bar 2

Minimalny przepływ dla zabezpieczającego 
wymiennika ciepła

l/min 11

Stopień ochrony elektrycznej IP 21

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej (bez 
uwzględnienia odbiorników zewnętrznych)

W 80

Temperatura spalin (w rurze spalinowej) ok.2)3)

2) W zależności od warunków otoczenia oraz czystości kotła, temperatura spalin może być wyższa.

3) Gdy klapa rozpalania jest otwarta, temperatura spalin jest wyraźnie wyższa.

°C 200 - 240

Tab. 2 Dane techniczne
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3 Uruchomienie
3 Uruchomienie

3.1 Przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem zwrócić uwagę na następujące 
wskazówki dotyczące osobistego bezpieczeństwa:
• W przypadku przerwy w dostawie energii 

elektrycznej lub przy wyłączonym wentylatorze 
spalin drzwiczki wsadowe należy otwierać, 
zachowując szczególną ostrożność.

• Praca kotła z otwartymi drzwiczkami, bez nadzoru, 
jest niedozwolona.

• Używanie przyspieszaczy zapłonu w kotle jest 
zabronione.

3.2 Powietrze dopływające

3.3 Dopuszczalne paliwa 

Zalecanym paliwem jest łupane i wysuszone drewno 
szczapowe o długości krawędzi 5 – 10 cm 
i wilgotności 10 − 25 %. Optymalna wilgotność 
drewna wynosi 15 %.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: 
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń z 
powodu otwartych drzwiczek kotła!
B Podczas pracy kotła nie należy otwierać 

drzwiczek komory spalania.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: 
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń 
ciała z powodu wysokich temperatur 
kolektora spalin!
B Podczas pracy kotła nie dotykać 

kolektora spalin.

OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie instalacji! 
Uruchomienie bez wystarczającej ilości 
wody lub bez kształtek szamotowych 
doprowadzi do zniszczenia kotła.

B Kocioł należy zawsze użytkować 
z wystarczającą ilością wody.

B Kocioł użytkować tylko ze wszystkimi 
kształtkami szamotowymi.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Śmiertelne 
niebezpieczeństwo z powodu niedostatku 
tlenu w pomieszczeniu zainstalowania!
B Zapewnić dopływ wystarczającej ilości 

świeżego powietrza przez otwory 
prowadzące na zewnątrz.

B Otwory doprowadzające świeże 
powietrze muszą pozostawać otwarte.

OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie instalacji z 
powodu agresywnych substancji w 
powietrzu dopływającym! 
Podczas spalania, halogenoalkany 
zawierające związki chloru lub fluoru 
wzmagają proces korozji w kotle. 

B Odizolować powietrze dopływające od 
agresywnych substancji składowych.

Kocioł zasysa powietrze do spalania 
z otoczenia. Zainstalowanie i użytkowanie 
kotła są dozwolone tylko 
w pomieszczeniach, w których 
zapewniona jest nieprzerwana i należyta 
wentylacja!

NIEBEZPIECZEŃSTWO:  Szkody dla 
zdrowia i/lub uszkodzenie instalacji 
wskutek używania niewłaściwych paliw! 
Wskutek używania nieodpowiednich paliw 
mogą powstawać substancje szkodliwe 
dla zdrowia i/lub substancje, które mogą 
uszkodzić instalację.

B Do palenia nie używać tworzyw 
sztucznych, odpadów domowych, 
resztek drewna po obróbce chemicznej, 
makulatury, zrębków, chrustu oraz 
odpadów z kory drzewnej i płyt 
wiórowych.
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3 Uruchomienie
Używać wyłącznie suchego drewna kawałkowego, nie 
poddanego obróbce. W przypadku wilgotności 
drewna 25 % (zawartość wody 20%) i większej 
wydajność kotła spada. Ponadto dochodzi do 
wzmożonego powstawania smoły, co zmniejsza 
żywotność kotła. Podane wartości mocy oraz 
prawidłowe działanie kotła mogą być zapewnione 
wyłącznie w przypadku, gdy używane jest drewno 
o wilgotności poniżej 25 % (zawartość wody 20%).

W przypadku używania drewna twardego czas 
spalania wynosi ok. 2 godzin. 

Dopuszczalne jest używanie sprasowanego drewna 
i brykietów, w których skład wchodzi wyłącznie drewno.

Używanie miękkiego drewna (np. jodły, świerku)
Podane wartości dotyczą drewna twardego. 
W przypadku opalania drewnem miękkim podana moc 
i czas spalania zmniejszają się (nawet o więcej niż 

30 %). Drewno miękkie cechuje się mniejszą gęstością 
(ciężar/pojemność), wskutek czego dostarcza ono 
mniejszą ilość ciężar do spalania. Ponadto wskutek 
przerw w spalaniu (pogorszenie spalania wskutek 
"pustek") może dojść do przejściowych spadków 
mocy, w powiązaniu z podwyższonymi emisjami 
zanieczyszczeń. Dlatego też należy regularnie 
kontrolować i w razie potrzeby przegarnąć.

3.4 Prawidłowe suszenie i składowanie 
paliw

Zawarta w drewnie woda podczas spalania jest 
odparowywana. Wykorzystana w tym celu energia jest 
tracona dla ogrzewania. Świeżo porąbane drewno ma 
dużą zawartość wody, a tym samym tylko ok. połowę 
wartości opałowej drewna suchego.

B Aby osiągnąć czyste i dobre spalanie, stosować 
tylko drewno suche i nie poddane obróbce.

Składowanie w obrębie budynków
Składowanie świeżego drewna w pomieszczeniach 
zamkniętych (np. piwnica, garaż) lub pod foliami bez 
wystarczającej wymiany powietrza uniemożliwia 
suszenie drewna i prowadzi do butwienia i pleśnienia 
drewna.

B Drewno szczapowe składować w możliwie suchych 
i przewietrzanych miejscach.

Składowanie na zewnątrz budynków
B Drewno szczapowe składować w miarę możliwości 

po południowej stronie budynku, w miejscu 
chronionym przed opadami i przewietrzanym.

B Ułożyć polana luźno na stosie przy ścianie i 
podeprzeć stertę co najmniej z jednej strony.

B Zwrócić uwagę, aby pomiędzy poszczególnymi 
stosami drewna była szczelina.
Przepływające powietrze lepiej odprowadza 
uwalniającą się wilgoć z powierzchni drewna.

Typ kotła
Maksymalna długość 

(Ø 100 mm)

21 kW 400 mm

26 kW 510 mm

32 kW 450 mm

38 kW 550 mm

Tab. 3 Długość polana drewna

Ilość wody zawartej w drewnie podaje się 
przy użyciu dwóch metod pomiarowych – 
jako wilgotność drewna lub jako zawartość 
wody. 25% wilgotności drewna (u) 
odpowiada 20% zawartości wody (w).
Aby drewno było w wystarczającym stopniu 
suche, należy sprawdzić, jakie wartości 
wskazuje przyrząd pomiarowy użytkownika.

Rodzaj 
drewna

Wartość opałowa (przy 
wilgotności drewna 25 %)

kWh/rm

Buk 1890

Dąb 1930

Sosna 1520

Świerk 1330

Tab. 4 Wartość energetyczna różnych rodzajów 
drewna

W przypadku opalania sprasowanym 
drewnem lub brykietami kocioł można 
napełnić maksymalnie do połowy. 

Jako materiału opałowego zalecamy 
używanie drewna bukowego. Nie należy 
mieszać różnych gatunków drewna. 
Używanie jednego gatunku drewna sprzyja 
równomiernemu spalaniu i pozwala 
zredukować zakłócenia w spalaniu.

Federalna ustawa o ochronie przed emisją 
substancji szkodliwych, obowiązująca 
w Niemczech, wymaga w przypadku 
drewna szczapowego wilgotności poniżej 
25 %. Wartość tę można osiągnąć 
składując drewno przez ok. dwa lata w 
sposób opisany w dalszej części instrukcji.
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3 Uruchomienie
Rys. 3 Składowanie paliwa na zewnątrz budynków

Czas składowania
Ogólnie przyjmuje się:
• dla drewna miękkiego co najmniej jeden rok,
• dla drewna twardego co najmniej dwa lata.

Zalecamy suszenie drewna przez okres od dwóch do 
trzech lat. O faktycznej wilgotności drewna informują 
wilgotnościomierze.

Spalanie
Drewno w głównej mierze składa się z celulozy, ligniny, 
żywic, tłuszczów oraz olejów i dlatego nie spala się 
bezpośrednio. Części składowe drewna zgazowują się 
w temperaturach o różnej wartości i spalają się przy 
dodawaniu tlenu i jego wystarczającym zmieszaniu z 
tlenem. Jeżeli wymagane temperatury dla 
odgazowania i czystego spalania nie są osiągane, to 
spalanie będzie zakłócone. Zakłócone spalanie 
oznacza, iż dostępne paliwo nie jest w pełni 
wykorzystywane. Niespalone pozostałości obciążają 
otoczenie i przywierają w postaci osadów (sadza, 
smoła) w kotle i układzie spalinowym. Oznacza to 
dodatkowe nakłady na czyszczenie i może 
doprowadzić do uszkodzenia instalacji. 
Dlatego też dla dobrego, szybkiego spalania 
wymagane 
jest optymalne odgazowanie. Odgazowanie następuje 
wyłącznie w "okaleczonych" miejscach drewna, co 
uzyskuje się poprzez rozłupywanie drewna. 
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4 Obsługa instalacji ogrzewczej
4 Obsługa instalacji ogrzewczej

4.1 Wskazówki dotyczące użytkowania

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
B Zadbać, aby kocioł był obsługiwany tylko przez 

osoby dorosłe, które zostały zaznajomione ze 
wskazówkami i sposobem działania kotła.

B Zwracać uwagę, aby dzieci nie przebywały bez 
nadzoru w pobliżu działającego kotła.

B Nie dodawać żadnych płynów do ognia lub dla 
zwiększenia mocy kotła.

B W pobliżu komory wsadowej i komory spalania, jak 
również w odległości bezpiecznej 200 mm wokół 
kotła, nie należy odstawiać lub składować 
przedmiotów palnych.

B Nie kłaść palnych przedmiotów na kocioł.
B Nie składować substancji palnych w pomieszczeniu 

zainstalowania kotła (np. nafty, oleju).
B Popiół należy wsypać do niepalnego pojemnika 

z pokrywą.
B Kocioł może pracować z temperaturą maksymalną 

90 ˚C.
B Kocioł powinien pracować z minimalną temperaturą 

powrotu równą 65 ˚C. Zapewnić zachowanie tej 
granicy temperatury poprzez zastosowanie 
odpowiedniego urządzenia.

B Kocioł nie może pracować bez kształtek 
szamotowych i wystarczającej ilości wody.

B Kształtki szamotowe muszą przylegać do siebie bez 
odstępów.

B Podczas pracy kotła nie wolno otwierać drzwiczek 
komory spalania.

B Użytkownik kotła musi przestrzegać instrukcji 
obsługi.

B Użytkownik kotła może jedynie kocioł uruchamiać, 
ustawiać temperaturę na sterowniku, wyłączać 
kocioł z ruchu i czyścić go. Wszelkie inne prace 
należy zlecić uprawnionej firmie serwisowej.

B Wykonawca instalacji jest zobowiązany udzielić 
użytkownikowi informacji na temat obsługi oraz 
prawidłowego, bezpiecznego użytkowania kotła.

B Ingerencje w sterownik kotła mogą stwarzać 
zagrożenie dla zdrowia i życia osoby obsługującej 
oraz innych osób i są zabronione.

B Nie należy użytkować kotła w przypadku zagrożenia 
wybuchem, pożaru, ulatniania się palnych gazów 
lub oparów (np. podczas klejenia linoleum, PVC 
itd.).

B Zwracać uwagę na palność materiałów 
budowlanych.

Kondensacja i powstawanie smoły

Podczas pierwszego rozgrzewania zimnego kotła 
woda skrapla się w kotle i spływa po ścianach 
wewnętrznych. Wskutek tego może powstać 
wrażenie, że z kotła wycieka woda. To "pocenie się" 
kotła kończy się z chwilą, gdy osiągnięta zostanie 
temperatura robocza.

W przypadku pracy z niską temperaturą kotła poniżej 
65 ˚C lub używania paliwa o wysokiej wilgotności 
również dochodzi do powstawania kondensatu na 
powierzchniach grzewczych. Również w tym 
przypadku kondensat będzie spływać w dół. 

Opalanie przy zbyt niskiej temperaturze kotła prowadzi 
do powstawania smoły i może doprowadzić do 
przedwczesnych uszkodzeń instalacji spalinowej 
wskutek zawilgocenia. 

B Osady smoły należy usuwać za pomocą skrobaka 
do czyszczenia (osprzęt znajdujący się w zestawie), 
gdy kocioł jest ciepły (  rozdział 5.2, str. 24).

4.2 Zasada opalania
Kocioł na paliwo stałe działa na zasadzie 
zgazowywania drewna. 

Powietrze pierwotne jest doprowadzane z góry. 
Powietrze wtórne jest wprowadzane do kształtki-
dyszy. Płomienie są zasysane do komory spalania 
i sterta drewna spala się od spodu. Wskutek 
postępującego procesu spalania drewno w komorze 
wsadowej osuwa się w dół.

OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie instalacji z 
powodu niewłaściwej obsługi! 
Niewłaściwa obsługa kotła prowadzi do 
powstawania nadmiernej ilości 
kondensatu i smoły. Może to spowodować 
uszkodzenia kotła oraz instalacji 
spalinowej.

B Przestrzegać wskazówek dotyczących 
eksploatacji kotła.

B Kocioł powinien pracować z zalecanymi 
temperaturami roboczymi.

B Kocioł należy opalać tylko zalecanymi 
paliwami ( rozdział 3.3, str. 9).
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4 Obsługa instalacji ogrzewczej
4.3 Doprowadzenie powietrza

Doprowadzenie powietrza do kotła jest podzielone na 
dwa niezależne obszary: powietrze pierwotne i wtórne.

Powietrze pierwotne [2) jest w bezpośredni sposób 
powiązane z mocą kotła. Jest ono doprowadzane 
przez boczne klapy powietrza. Jakość spalania zależy 
od właściwego ustawienia klap powietrza.

Powietrze wtórne [3] nagrzewa się w kolektorze spalin 
i przez kanał powietrzny dociera bezpośrednio do dyszy.

B Powietrze pierwotne i wtórne należy ustawić 
odpowiednio do mocy kotła. 

Ustawianie klapy powietrza pierwotnego
Klapę powietrza pierwotnego [5] trzeba ustawić wzgl. 
otworzyć odpowiednio do mocy kotła:

Rys. 4 Doprowadzenie powietrza do spalania

1 Kąt otwarcia
2 Powietrze pierwotne
3 Powietrze wtórne
4 Klapa powietrza wtórnego
5 Klapa powietrza pierwotnego

Rys. 5 Doprowadzenie powietrza do spalania

1 Kąt otwarcia
2 Powietrze pierwotne
3 Powietrze wtórne
4 Klapa powietrza wtórnego
5 Klapa powietrza pierwotnego

Ustawianie klapy powietrza wtórnego
Klapę powietrza wtórnego ( rys. 4, [4]) trzeba 
ustawić odpowiednio do mocy kotła.

Rys. 6 Ustawianie klapy powietrza wtórnego 
odpowiednio do mocy kotła

OSTROŻNOŚĆ: Uszkodzenie instalacji z 
powodu błędnej obsługi!
Niewłaściwie ustawione powietrze 
pierwotne lub wtórne może doprowadzić 
do przegrzania i uszkodzenia kotła.

B Ustawić klapę powietrza pierwotnego 
i wtórnego na moc znamionową kotła.

Moc kotła
Kąt otwarcia klapy powietrza 

pierwotnego1)

1) Ustawianie kąta otwarcia

21 kW 48 mm

26 kW 46,5 mm

32 kW całkowicie otwarta

38 kW całkowicie otwarta

Tab. 5 Ustawianie klapy powietrza pierwotnego 
odpowiednio do mocy kotła

6 720 647 653-03.1T

3

1

5
4

2

W zależności od wersji kotła klapa 
powietrza pierwotnego może mieć różny 
wygląd.

6 720 647 653-13.1T

3

1 4

2 5

6 720 647 613-28.1T

21 kW

38 kW
32 kW

26 kW
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4 Obsługa instalacji ogrzewczej
4.4 Klapa rozpalania
Klapę rozpalania otwiera się w celu uzupełnienia 
paliwa. W ten sposób gorące spaliny docierają 
szybciej do komina (  rozdział 4.12, str. 18).

W celu otwarcia klapy rozpalania:
B Pociągnąć dźwignię [1] do przodu.

Rys. 7 Otwieranie klapy rozpalania

1 Dźwignia
2 otwarta klapa rozpalania

Podczas normalnej pracy klapa rozpalania jest 
zamknięta. 

W celu zamknięcia klapy rozpalania:
B Przesunąć dźwignię [1] do tyłu.

Rys. 8 Zamykanie klapy rozpalania

1 Dźwignia
2 Zamknięta klapa rozpalania

4.5 Droga spalinowa

Drogą spalinową są odprowadzane spaliny z komory 
spalania. Podczas przepływania przez drogę 
spalinową spaliny oddają energię cieplną wodzie 
kotłowej.

4.6 Komora wsadowa i komora spalania
Komora wsadowa [1] znajduje się za górnymi 
drzwiczkami kotła. Komora spalania [2] znajduje się za 
dolnymi drzwiczkami kotła.

Rys. 9 Komora wsadowa i spalania

1 Komora wsadowa
2 Komora spalania

4.7 Wentylator spalin

Kocioł jest wyposażony w wentylator spalin ( rys. 2, 
[12], str. 7). Wentylator spalin służy wspomaganiu 
spalania i w trakcie procesu spalania jest ciągle 
załączony. Wentylator wyłącza się jedynie ze 
względów bezpieczeństwa. 

Nieusunięte pozostałości po spalaniu 
powodują zmniejszenie wydajności kotła.
B Kocioł należy regularnie czyścić 

( rozdział 5.1, str. 20).

1

2

6 720 647 653-04.1T

6 720 647 653-05.1T

1

2

OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie instalacji z 
powodu niedoboru powietrza do spalania.
B Zadbać, aby wentylator powietrza do 

spalania był ciągle włączony.
B Zapewnić dostateczną ilość powietrza 

do spalania.

6 720 647 653-07.1T

2

1
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4 Obsługa instalacji ogrzewczej
4.8 Termiczne zabezpieczenie odpływu

Kocioł jest wyposażony w zabezpieczający wymiennik 
ciepła (wężownicę schładzającą).

W przypadku gdy układ grzewczy nie jest w stanie 
odprowadzić ciepła z kotła, termiczne zabezpieczenie 
odpływu w połączeniu z wężownicą schładzającą 
zapewnia bezpieczną pracę kotła.

Termiczne zabezpieczenie odpływu trzeba podłączyć 
do publicznej sieci wodociągowej. Minimalne ciśnienie 
hydrauliczne wody chłodzącej (przyłącze wody zimnej) 
na termicznym zabezpieczeniu odpływu musi wynosić 
2,0 bary (maksymalnie 6,0 barów). Do dyspozycji musi 
być przepływ co najmniej 11 l/min. Nie może być 
możliwości odcięcia dopływu i odpływu wody 
chłodzącej. Musi być zapewniona możliwość 
swobodnej obserwacji odpływu wody chłodzącej.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Uszkodzenia 
instalacji z powodu przegrzania kotła!
Nie należy odcinać dopływu wody do 
termicznego zabezpieczenia odpływu/
wężownicy schładzającej.

B Zapewnić wystarczający dopływ ś 
wody.

B Nie należy użytkować kotła przy 
niedostatecznym ciśnieniu wody 
sieciowej (np. zamknięty zawór główny, 
prace konserwacyjne itd.).

NIEBEZPIECZEŃSTWO: 
Niebezpieczeństwo oparzenia gorącą 
wodą!
B Zapewnić odpowiedni odpływ gorącej 

wody chłodzącej.

Termiczne zabezpieczenie odpływu to 
urządzenie zabezpieczające i służy jako 
chłodzenie awaryjne.
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4 Obsługa instalacji ogrzewczej
4.9 Sterownik Logamatic 2112
B Przed rozgrzaniem kotła włączyć sterownik 

Logamatic 2112 wyłącznikiem głównym[6].

Rys. 10 Elementy obsługi sterownika

1 Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB
2 Regulator temperatury wody w kotle
3 Termometr kotła
4 Bezpiecznik (10 amperów)
5 Wyłącznik wentylatora
6 Wyłącznik główny

Ustawienia sterownika

B Ustawić regulator temperatury wody w kotle [2] 
w położeniu Auto (80 °C).

Więcej wskazówek dotyczących obsługi 
umieszczono w instrukcji obsługi 
sterownika.
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OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie kotła lub 
instalacji z powodu niewłaściwego 
użytkowania!
B Wartości temperatur czujnika 

temperatury spalin i czujnika (nadzoru) 
temperatury kotła należy przestawiać 
tylko wówczas, gdy jest to 
bezwzględnie konieczne.

Nie należy wyłączać sterownika oraz 
wyłącznika wentylatora podczas 
normalnego trybu grzewczego kotła.
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4 Obsługa instalacji ogrzewczej
4.10 Rozgrzewanie kotła

Poniżej przedstawiono jedną z możliwości rozpalania 
kotła. W zależności od warunków otoczenia (ciąg 
kominowy, układ spalinowy, rodzaj drewna itd.) inne 
metody rozpalania mogą być lepsze. 

Należy zapoznać się z działaniem kotła i wybrać 
najlepszą dla siebie metodę. Należy przetestować 
sposób najbardziej odpowiedni dla posiadanej instalacji.

Przestrzegać funkcji sterownika, np. czas 
rozpalania, funkcje wentylatora itd.

Zawsze przestrzegać wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa!

B Klapę rozpalania pozostawiać w pozycji zamkniętej 
(  rys. 7, str. 14).

B Załączyć sterownik wyłącznikiem głównym.

B Ustawić przełącznik wentylatora w pozycji  
(ręczny) (pozycja 0 przeznaczona jest wyłącznie dla 
serwisu).

B Otworzyć drzwiczki wsadowe.
B Oczyścić komorę spalania ( rozdział 5.1, str. 20).

W komorze wsadowej można pozostawić warstwę 
popiołu i resztek drewna o grubości do 2 cm.

B Rozluźnić pozostające resztki.
B Na dno komory wsadowej położyć zgnieciony 

papier gazetowy z sześciu podwójnych arkuszy.
B Na warstwę papieru w komorze wsadowej położyć 

wzdłuż od 3,5 do 12 kg drewna do rozpalania o 
niewielkich rozmiarach (o obwodzie 5 – 8 cm) (w 
miarę możliwości drewno miękkie, np. świerk). Ilość 
drewna, jakiej należy użyć, zależy od mocy kotła. 
Nie należy używać grubych polan.

Rys. 11 Napełnianie kotła paliwem

B Położyć nową warstwę papieru.
B Położyć podpałkę na warstwę papieru.

Rys. 12 Polano drewna z warstwą papieru 
i podpałkami

1 Kostka do rozpalania

B Zapalić podpałkę wewnątrz kotła.
B Pozostawiając drzwiczki wsadowe lekko otwarte, 

poczekać, aż polano drewna zacznie się palić.
B Po ok. 10 – 20 minutach (w zależności od paliwa) 

sprawdzić, czy wytworzyła się wystarczająca ilość 
żaru (tzw. złoże żaru).

NIEBEZPIECZEŃSTWO: 
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń z 
powodu otwartych drzwiczek kotła!
B Podczas pracy kotła nie należy otwierać 

drzwiczek komory spalania.

OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie instalacji z 
powodu niewłaściwej konserwacji! 
Nieprawidłowe położenie lub brak 
kształtek szamotowych wewnątrz kotła 
może doprowadzić do uszkodzenia lub 
zniszczenia kotła.

B Przed rozgrzaniem kotła sprawdzić 
położenie kształtek szamotowych 
wewnątrz kotła ( rozdział 5.3, 
str. 25,  rys. 2, [13], str. 7).

OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie instalacji z 
powodu błędnej obsługi! 
Zbyt wielka ilość paliwa lub niewłaściwie 
ustawione powietrze pierwotne lub wtórne 
może doprowadzić do przegrzania i 
uszkodzenia kotła.

B Ilość paliwa należy dostosować do 
pojemności energetycznej systemu 
grzewczego ( rozdział 4.11, str. 18).

B Ustawić klapę powietrza pierwotnego 
i klapę powietrza wtórnego na moc 
znamionową kotła (  rozdział 4.3, 
str. 13).

Czynnikiem decydującym o czystości 
spalania w kotle jest właściwa obsługa 
kotła oraz wystarczający ciąg w instalacji 
spalinowej.

6 720 647 653-06.1T

6 720 647 653-12 .1T

1 1
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4 Obsługa instalacji ogrzewczej
Jeżeli złoże żaru nie ma wystarczającej wielkości, 
zostanie ono zaduszone przez dokładane drewno. Jeżeli 
złoże żaru jest zbyt duże, dokładane drewno nie będzie 
równomiernie doprowadzane do 
procesu końcowego. Powstanie zbyt duża na ten 
moment ilość gazu drzewnego i dojdzie do pulsowania.

Obydwie okoliczności opóźniają lub wstrzymują 
proces osiągania stabilnej i prawidłowej pracy kotła.

B Przegarnąć ogień za pomocą pogrzebacza.
B Ułożyć żądaną ilość drewna szczapowego 

warstwami w komorze wsadowej.

Rys. 13 Napełniona komora wsadowa

B Zamknąć drzwiczki komory spalania.
B Po upływie następnych ok. 10 – 20 minut ustawić 

przełącznik wentylatora w pozycji  
(automatyczny).

Kocioł na działa na zasadzie zgazowywania drewna 
( rozdział 4.2, str. 12).

4.11 Pojemność energetyczna
Pojemność energetyczna systemu grzewczego 
(składającego się przede wszystkim z kotła 
i zasobnika buforowego) zależy od wartości 
rzeczywistej temperatury wody zasobnika buforowego 
i pojemności bufora. W celu zapewnienia 
ekonomicznej pracy instalacji ogrzewczej należy 
dostosować ilość używanego paliwa do pojemności 
energetycznej posiadanej instalacji. Dzięki temu 
można uniknąć przegrzewania kotła i zredukować 
emisję substancji szkodliwych.

4.12 Uzupełnianie paliwa

W zależności od rodzaju i jakości drewna czas 
spalania zawartości napełnionego kotła przy mocy 
znamionowej wynosi ok. 2 – 2,5 godzin. Gdy tylko 
paliwo wypali się, można dołożyć nowe. 

W celu uzupełnienia paliwa lub skontrolowania stanu 
napełnienia:
B Otworzyć klapę rozpalania ( rys. 7, str. 14).
B Lekko uchylić drzwiczki wsadowe i odczekać 

10 sekund, aż zmniejszy się ilość gazu drzewnego 
w komorze wsadowej. Gdy tylko ilość gazu 
drzewnego zmniejszy się, całkowicie otworzyć 
drzwiczki wsadowe.

B Przegarnąć ogień za pomocą pogrzebacza 
i dołożyć potrzebną ilość drewna szczapowego.

B Całkowicie zamknąć drzwiczki wsadowe. 
B Zamknąć klapę rozpalania.

Złoże żaru składa się z żarzącego się ognia 
(ok. 8 – 10 cm wysokości). W złożu żaru 
brak wysokich płomieni i niespalonego 
drewna. Złoże żaru zależy od 
stosowanego drewna.

Należy zwracać uwagę, aby między 
polanem drewna znajdującym się na 
szczycie stosu a górną krawędzią komory 
wsadowej pozostawić odstęp co najmniej 
5 cm ( rys. 13, str. 18).

Czas rozpalania może być różny 
w zależności od czystości kotła, lokalnych 
warunków, używanych paliw oraz pogody 
(podciśnienie w instalacji spalinowej).

Używanie zbyt krótkich lub zbyt grubych 
polan prowadzi do nierównomiernego 
spalania.
B Używać wyłącznie polan o zalecanej 

wielkości ( rozdział 3.3, str. 9).

6 720 647 653-08.1T

OSTROŻNOŚĆ: Niebezpieczeństwo 
odniesienia obrażeń wskutek wybuchu.
B Nie należy stosować paliw płynnych 

(benzyny, nafty lub podobnych).
B Nigdy nie rozpylać lub wtryskiwać 

płynnego paliwa do ognia lub żaru.

Otwieranie drzwiczek wsadowych 
podczas palenia w kotle powoduje 
zakłócenie procesu spalania. Może to 
pogorszyć spalanie i doprowadzić do 
ulatniania się zbyt dużej ilości gazu 
drzewnego.
B W miarę możliwości należy zapewnić 

całkowite wypalenie zawartości kotła. 

Szybkie przykrycie żaru polanami drewna 
zmniejsza ulatnianie się gazów 
spalinowych z komory wsadowej.
Należy uzupełnić jedynie taką ilość 
drewna, aby między polanem znajdującym 
się na szczycie stosu a górną krawędzią 
komory wsadowej pozostawał odstęp co 
najmniej 5 cm ( rys. 13, str. 18).
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4 Obsługa instalacji ogrzewczej
4.13 Wyłączenie kotła z ruchu

4.13.1 Tymczasowe wyłączenie kotła z ruchu
W celu tymczasowego wyłączenia kotła z ruchu:
B Wyczyścić powierzchnie ułożyskowania drzwiczek 

wsadowych i komorę wsadową.
B Usunąć popiół.
B Oczyścić komorę spalania.
B Zamknąć drzwiczki komory spalania i drzwiczki 

wsadowe.

4.13.2 Wyłączenie kotła z ruchu na dłuższy okres
Aby wyłączyć kocioł z ruchu na dłuższy okres:
B W przypadku wyłączania instalacji ogrzewczej z 

ruchu na dłuższy okres (np. koniec sezonu 
grzewczego), instalację należy starannie oczyścić 
( rozdział 5.1, str. 20), ponieważ osady popiołu 
wchłaniają wilgoć. Wilgoć w połączeniu z solami 
zawartymi w popiole prowadzi do powstawanie 
kwasu, który niszczy kocioł.

4.13.3 Wyłączenie kotła z ruchu w razie awarii
Zachowanie w razie awarii:
B Nigdy nie narażać samego siebie na 

niebezpieczeństwo zagrażające życiu. Własne 
bezpieczeństwo jest zawsze najważniejsze.

B Zamknąć główny kurek gazowy.
B Odłączyć instalację ogrzewczą od napięcia 

wyłącznikiem awaryjnym lub odpowiednim 
bezpiecznikiem w budynku. 

B Nie otwierać drzwiczek komory spalania.
B  Jeżeli jest to możliwe, zamknąć otwory 

doprowadzające powietrze do spalania.
B Nie gasić wodą.
B Umożliwić wypalenie kotła.
B Nie dokładać paliwa.
B Wezwać straż pożarną.
B Zlecić uprawnionej firmie instalacyjnej 

sprawdzenie instalacji.

Zapewnić, aby klapa rozpalania była 
zamknięta i oczyszczona. Tylko wówczas 
można zapewnić prawidłową pracę kotła.

OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie instalacji 
wskutek mrozu!
Instalacja ogrzewcza narażona jest 
podczas mrozu na zamarznięcie, jeżeli jest 
wyłączona.

B Instalację ogrzewczą należy chronić 
przed zamarznięciem.

B W przypadku niebezpieczeństwa 
wystąpienia mrozu, gdy kocioł nie jest 
używany, należy spuścić wodę z instalacji.

Przed wyłączeniem kotła z ruchu należy go 
pozostawić do całkowitego wypalenia, nie 
przyspieszając sztucznie procesu spalania.
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5 Konserwacja i czyszczenie
5 Konserwacja i czyszczenie
5.1 Czyszczenie kotła

Sadza i osady popiołu na wewnętrznych ścianach 
kotła oraz na kształtkach szamotowych powodują 
zmniejszenie przewodzenia ciepła. Podczas pracy 
kotła zgazowującego drewno powstaje mniej popiołu 
niż w przypadku tradycyjnych kotłów. Mimo to również 
w przypadku kotłów zgazowujących drewno 
niedostateczne czyszczenie powoduje zwiększone 
zużycie paliwa i może prowadzić do zanieczyszczenia 
środowiska. Regularne czyszczenie zapewnia 
utrzymanie mocy kotła.

Osprzęt potrzebny do oczyszczenia kotła jest objęty 
zakresem dostawy kotła:
• skrobak [1] 
• pogrzebacz [2] 
• szufelka [3]

Rys. 14 Osprzęt do czyszczenia

OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie instalacji z 
powodu niewłaściwej konserwacji! 
Zaniechanie konserwacji lub 
nieprawidłowa konserwacja kotła może 
doprowadzić do uszkodzenia lub 
zniszczenia kotła oraz do utraty gwarancji.

B Należy zadbać o regularną, 
kompleksową i fachową konserwację 
instalacji ogrzewczej.

B Po oczyszczeniu sprawdzić położenie 
kształtek szamotowych.

B Regularnie usuwać popiół z kotła.

OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie instalacji z 
powodu braku konserwacji i czyszczenia! 
Nadmierne ilości popiołu w komorze 
wsadowej mogą doprowadzić do 
przegrzania i uszkodzenia kotła.

B Regularnie usuwać popiół z kotła.
B Co najmniej raz w tygodniu czyścić 

kocioł.

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo dla 
zdrowia spowodowane nieprawidłową 
obsługą i nieprawidłowym czyszczeniem! 
Otwieranie drzwi komory spalania 
podczas trybu grzewczego prowadzi do 
niekontrolowanego ulatniania się gazów 
spalinowych.

B Drzwiczki komory spalania można 
otwierać tylko w przypadku, gdy kocioł 
nie jest opalany i gdy jest wychłodzony.

B Podczas wykonywania prac 
konserwacyjnych i czyszczenia nosić 
rękawice ochronne.

Regularna, fachowa konserwacja instalacji 
ogrzewczej pozwala utrzymać jej 
sprawność, zapewnia bezpieczeństwo 
pracy i spalanie przyjazne środowisku. 

OSTROŻNOŚĆ: Uszkodzenie instalacji z 
powodu niewłaściwej obsługi!
B Unikać uszkodzenia kształtek.
B Kształtek szamotowych nie należy 

czyścić za pomocą szczotki drucianej.

Sposób czyszczenia instalacji ogrzewczej 
jest zależny od jakości drewna i warunków 
otoczenia.

Kocioł należy czyścić za pomocą środków 
czyszczących dostarczonych przez 
producenta.

6 720 647 653-10.1T
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5 Konserwacja i czyszczenie
Popiół powstający w procesie spalania odkłada się 
w przeważającej części na kształtkach szamotowych 
i w komorze wsadowej. Mimo iż podczas spalania 
pirolitycznego powstaje wyraźnie mniej popiołu i jest 
on drobniejszy niż w przypadku tradycyjnych kotłów, 
konieczne jest regularne czyszczenie komory 
wsadowej i komory spalania co 1-3 dni.

5.1.1 Czyszczenie codzienne 
Pozostałości po spalaniu trzeba codziennie usuwać 
z komory spalania. Pozostałości po spalaniu 
o wysokości powyżej 2 cm trzeba usuwać z komory 
wsadowej.

B Otworzyć drzwiczki wsadowe.
B Sprawdzić czystość komory wsadowej.
B Otwory między ścianą komory spalania a blachą 

osłonową oczyścić za pomocą pogrzebacza lub 
łopatki (szpachli).

B Sprawdzić czystość otworów blach ochronnych 
(z prawej i z lewej strony u góry) w komorze 
wsadowej i w razie potrzeby oczyścić.

Rys. 15 Sprawdzenie otworów w blachach 
ochronnych

1 Blacha ochronna

B Przez dyszę wymieść pozostałości po spalaniu do 
komory spalania.

Rys. 16 Czyszczenie komory wsadowej

Częstotliwość czyszczenia1)

1) Częstotliwość czyszczenia należy dostosować do warunków lokalnych (rodzaj drewna, czas użytkowania itd.) oraz warunków 
użytkowania.

codziennie cotygodniowo co miesiąc co pół roku

Dysza X

Komora spalania X

Ściany wewnętrzne komory 
wsadowej

X

Powierzchnie grzewcze komory 
spalania

X

Kolektor spalin X

Wentylator spalin X

Tab. 6 Częstotliwość czyszczenia (odstępy między czyszczeniami)

Czyszczenie należy z zasady wykonywać 
przed rozpoczęciem opalania i tylko 
wtedy, gdy komora spalania jest 
wychłodzona.

Nieszczelne drzwi i otwory wyczystkowe, 
jako że powodują dopływ "fałszywego" 
powietrza, w znaczącym stopniu 
negatywnie wpływają na spalanie i na moc 
kotła. Po zakończeniu czyszczenia należy 
zwracać uwagę na jak najlepsze 
uszczelnienie otworów. Uszczelki 
drzwiowe regularnie sprawdzać pod kątem 
występowania uszkodzeń i wystarczającej 
elastyczności.

Gorącego popiołu nie należy wsypywać do 
pojemników z tworzywa sztucznego lub 
do pojemnika na śmieci.

6 720 647 613-24.1T
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5 Konserwacja i czyszczenie
B Otworzyć drzwiczki komory spalania.
B Wyjąć kształtkę zatrzymującą popiół (  rys. 26, [4], 

str. 25).
B Za pomocą szufelki usunąć pozostałości po 

spalaniu z komory spalania.

Rys. 17 Usuwanie popiołu

B Oczyścić wewnętrzne ściany komory spalania.
B Założyć kształtkę zatrzymującą popiół.

5.1.2 Czyszczenie cotygodniowe
Cotygodniowo trzeba czyścić ściany komory 
wsadowej i dno komory spalania.
B Oczyścić komorę wsadową i komorę spalania.
B Za pomocą skrobaka usunąć osady ze ścian 

komory wsadowej i komory spalania.

Rys. 18 Usuwanie osadów

Jeżeli pod kształtkami szamotowymi znajduje się duża 
ilość popiołu:
B Wyjąć kształtki szamotowe z dna komory 

paleniskowej (kształtki szamotowe na stropie 
komory spalania należy jedynie wymieść, nie należy 
ich wyjmować!).

Rys. 19 Wyjmowanie kształtek szamotowych

B Oczyścić komorę spalania za pomocą zmiotki.
B Kształtki szamotowe ponownie włożyć na swoje 

miejsce ( rys 26, str. 25).
B Zapewnić, aby wszystkie kształtki szamotowe były 

założone bez odstępów.

5.1.3 Czyszczenie comiesięczne
Raz w miesiącu trzeba sprawdzić kolektor spalin 
i w razie potrzeby oczyścić. Niedostateczne 
czyszczenie może doprowadzić do uszkodzenia kotła 
oraz do utraty gwarancji.

Kolektor spalin ma cztery otwory wyczystkowe – dwa 
u góry ( rys. 20, [1]) i dwa po bokach ( rys. 20, [2]).

B Wykręcić nakrętki motylkowe i zdjąć pokrywy na 
kolektorze spalin.

Rys. 20 Otwory wyczystkowe na kolektorze spalin

1 Górne otwory wyczystkowe
2 Boczny otwór wyczystkowy

6 720 647 653-09.1T

6 720 647 613-14.1T

6 720 647 613-15.1T

6 720 647 613-13.1T

1

2
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5 Konserwacja i czyszczenie
B Przez górne otwory wyczystkowe oczyścić tylną 
ścianę korpusu kotła z sadzy i popiołu, używając 
w tym celu skrobaka.

B Za pomocą skrobaka usunąć sadzę i popiół 
z kolektora spalin.

B Przez górne i boczne otwory wyczystkowe oraz 
przez komorę wsadową oczyścić klapę rozpalania 
z sadzy i popiołu, używając w tym celu szpachli. 

Rys. 21 Boczny otwór wyczystkowy na kolektorze spalin

1 Pokrywa bocznych otworów wyczystkowych

Rys. 22 Czyszczenie klapy rozpalania

B Po zakończeniu czyszczenia zamontować pokrywy 
w ten sposób, aby otwory były szczelnie zamknięte.

B Uszczelki muszą z każdej strony przylegać 
szczelnie i mocno. 

5.1.4 Czyszczenie co pół roku

Wentylator spalin trzeba czyścić co pół roku. W tym celu 
należy zdemontować wentylator spalin z tylnej ściany kotła.

Wentylator spalin ( rys. 23, [6], str. 24) znajduje się 
z tyłu kotła, na tylnej ścianie kolektora spalin 
( rys. 23, [5] str. 24) i przymocowany jest nakrętkami 
motylkowymi ( rys. 23, [7] str. 24).

B Wyjąć wtyczkę podłączeniową ( rys. 23, [2], 
str. 24) z gniazda ( rys. 23, [1], str. 24).

1

6 720 647 613-07.1T

6 720 647 613-21.1T

Jeżeli pokrywy nie będą zamknięte 
prawidłowo, podciśnienie w komorze 
spalania może się zmniejszyć. To pogarsza 
proces spalania, wskutek czego kocioł 
może nie osiągnąć temperatury roboczej.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: 
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń 
wskutek nieprawidłowej konserwacji! 
Przypadkowe załączenie silnika 
wentylatora spalin podczas konserwacji 
może spowodować powstanie poważnych 
obrażeń ciała.

B Przed przystąpieniem do wykonywania 
prac konserwacyjnych odłączyć kocioł 
od sieci elektrycznej.

B Zabezpieczyć kocioł przed przypadkowym 
podłączeniem do sieci elektrycznej.

OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie instalacji z 
powodu braku konserwacji i czyszczenia!
B Regularnie czyścić wentylator spalin i 

kolektor spalin.

OSTROŻNOŚĆ: Uszkodzenie instalacji z 
powodu niewłaściwej konserwacji!
Rozciąganie, ściskanie lub zginanie kabla 
przyłączeniowego może prowadzić do 
zakłóceń w działaniu silnika wentylatora.

B Unikać rozciągania, ściskania i zginania 
kabla przyłączeniowego.

B Nie zawieszać silnika wentylatora na 
kablu przyłączeniowym.

B Silnik odłożyć na podstawę, aby uniknąć 
obciążenia kabla przyłączeniowego.

Zasysane przez wentylator pozostałości 
po spalaniu osadzają się w tylnej części 
kolektora spalin i przywierają do wirnika 
łopatkowego wentylatora, dlatego 
konieczne jest ich regularne usuwanie.
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B Poluzować uchwyt kabla ( rys. 23, [8]) przy 
otworze rewizyjnym.

B Poluzować nakrętki motylkowe ( rys. 23, [7]) 
i blachę ochronną ( rys. 23, [4]).

B Wyjąć wentylator spalin z obudowy.

Rys. 23 Montaż wentylatora spalin

1 Gniazdo wtykowe (czterobiegunowe)
2 Wtyczka podłączeniowa wentylatora
3 Uchwyt kabla dla przyłączy zewnętrznych
4 Blacha ochronna
5 Kolektor spalin
6 Wentylator spalin
7 Nakrętka motylkowa 
8 Uchwyt kabla wentylatora spalin

B Ostrożnie oczyścić wirnik łopatkowy wentylatora 
( rys. 24, [1]) z resztek popiołu i nagaru, używając 
miękkiej szczotki drucianej.

Rys. 24 Czyszczenie wirnika łopatkowego wentylatora

1 Wirnik łopatkowy wentylatora

B Sprawdzić sznur uszczelniający wentylatora spalin 
pod kątem występowania uszkodzeń. Wymienić 
uszkodzoną uszczelkę.

B Sprawdzić wirnik łopatkowy wentylatora pod kątem 
występowania uszkodzeń. Jeżeli wirnik łopatkowy 
wentylatora jest uszkodzony lub wygięty, należy go 
wymienić.

B Sprawdzić osadzenie wirnika łopatkowego 
wentylatora ( rys. 25, [2]) i w razie potrzeby 
dokręcić nakrętkę środkową (gwint lewoskrętny) 
( rys. 25, [1]) za pomocą klucza widełkowego 
o rozmiarze 10 mm. Aby dociągnąć nakrętkę 
środkową, należy obracać w lewo.

Rys. 25 Sprawdzenie osadzenia wirnika łopatkowego 
wentylatora

1 Nakrętka środkowa (gwint lewoskrętny)
2 Wirnik łopatkowy wentylatora

B Ponownie zamontować wentylator spalin i blachę 
ochronną w tylnej ścianie kolektora spalin. 

B Ponownie dokręcić dobrze nakrętki motylkowe.
B Włożyć wtyczkę podłączeniową do gniazda 

i zamontować uchwyt kabla.

5.2 Usuwanie osadów smoły

Niewielkie osady w komorze wsadowej nie mają 
wpływu na moc kotła. W tym miejscu nie zachodzi 
przewodzenie ciepła (brak ognia). Natomiast osady 

6 720 647 613-20.1T
67

1

8

5

2

3

4

1

6 720 615 101-33.1RS

NIEBEZPIECZEŃSTWO: 
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń 
ciała z powodu wysokiej temperatury kotła!
B Wychłodzić kocioł.
B Usunąć osady smoły ze ścian, klap, 

kierownic powietrza itd.

2

1

6 720 647 613-19 1T
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5 Konserwacja i czyszczenie
smoły w komorze spalania, kolektorze spalin oraz 
klapie rozpalania należy usunąć w możliwie 
największym stopniu.

5.3 Położenie kształtek szamotowych

Elementy szamotowe

Elementy wbudowane lub elementy obudowy wykonane 
z szamotu, ceramiki lub betonu stwardniałego służą 
izolacji i/lub prowadzeniu gazu drzewnego. Elementy te są 
nazywane kształtkami szamotowymi. Elementy te mogą 
wykazywać pęknięcia. Ze względu na właściwości 
fizyczne oraz z uwagi na proces produkcji elementy te 
cechują się pewną wilgotnością końcową (związaną). 
Podczas ogrzewania wilgotność końcowa ulatnia się 
i powstają rysy (pęknięcia) skurczowe.

Pęknięcia mogą powstać również wskutek dużej 
różnicy temperatur. Pęknięcia powierzchniowe nie 
prowadzą do pogorszenia spalania w kotle i są czymś 
normalnym.

W przypadku szerokich pęknięć lub wyłamanych 
kawałków, które naruszają konstrukcję kotła, 
należałoby wymienić kształtki szamotowe. 
Uszkodzenia takie mogłyby mieć negatywny wpływ na 
emisje. Pęknięcia powierzchniowe nie prowadzą do 
pogorszenia spalania w kotle i są czymś normalnym.

Kształtki szamotowe [1 – 3] znajdują się w komorze 
spalania pod wylotem z dyszy. Dostęp do dyszy jest 
możliwy z komory wsadowej.

Kształtki szamotowe [3] znajdują się na stropie komory 
spalania i trzeba je dosunąć w ten sposób, aby nie 
było między nimi luki. Małe pęknięcia (rysy) na 
kształtkach szamotowych nie mają wpływu na ich 
sprawność działania.

B Po każdym czyszczeniu ponownie założyć kształtki 
szamotowe [1 – 2]. Należy przy tym zwracać uwagę 
na prawidłowe położenie.

B Kształtki szamotowe na stropie komory spalania [3] 
należy jedynie wymieść, nie należy ich wyjmować.

B Zapewnić, aby wszystkie kształtki szamotowe 
w komorze spalania szczelnie przylegały do siebie 
[1-2; 4].

Rys. 26 Położenie kształtek szamotowych w komorze spalania

1 – 2 Kształtki szamotowe
3 Kształtki szamotowe na stropie komory spalania
4 Kształtka zatrzymująca popiół

OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie instalacji z 
powodu niewłaściwej konserwacji! 
Nieprawidłowe położenie lub brak 
kształtek szamotowych wewnątrz kotła 
może doprowadzić do uszkodzenia lub 
zniszczenia kotła.

B Podczas każdego przeglądu kotła 
sprawdzić położenie kształtek 
szamotowych wewnątrz kotła.

OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie instalacji z 
powodu niewłaściwej naprawy!
B Zapewnić, aby wymianę dyszy wykonali 

fachowcy.

Tylne kształtki szamotowe muszą 
przylegać noskiem do tylnej ściany kotła 
i opierać się o kształtkę w kształcie 
półksiężyca. Między kształtkami nie może 
być szczeliny.

6 720 647 653-11.1T
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5 Konserwacja i czyszczenie
5.4 Sprawdzenie ciśnienia roboczego

Sposób sprawdzenie instalacji ogrzewczej opisano na 
przykładzie zamkniętego systemu grzewczego. 
W przypadku otwartych systemów grzewczych należy 
postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.

B Sprawdzić ciśnienie robocze. Jeżeli ciśnienie 
instalacji spadnie poniżej wartości wskazanych 
w tab. 7, konieczne jest uzupełnienie wody.

B Uzupełnić wodę.
B Odpowietrzyć instalację ogrzewczą.

B Ponownie sprawdzić ciśnienie robocze.

5.5 Konserwacja kotła

Poza regularnym (cyklicznym) czyszczeniem zalecamy 
gruntowną konserwację kotła raz w roku, po 
zakończeniu sezonu grzewczego.

Częstotliwość czyszczenia kotła jest zależna od 
intensywności użytkowania, przyzwyczajeń 
grzewczych i jakości paliwa.

Poza czyszczeniem, konserwacja obejmuje także 
następujące czynności:
B Sprawdzenie prawidłowości działania całej 

instalacji, włącznie z elementami po stronie wodnej.
B Oczyszczenie wszystkich elementów instalacji 

kotłowej z brudu i sadzy.
B Oczyszczenie rury spalinowej (prowadzącej do 

komina).
B Kontrolę stanu i w razie potrzeby wymianę otworów 

drzwiowych i wyczystkowych.
B Kontrolę i w razie potrzeby oczyszczenie dróg 

powietrza dopływającego, powietrza do spalania 
i powietrza obiegowego.

B Sprawdzenie termicznego zabezpieczenia odpływu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: 
Niebezpieczeństwo dla zdrowia przez 
zanieczyszczenie wody użytkowej!
B Przestrzegać przepisów i norm 

krajowych dotyczących zapobiegania 
zanieczyszczeniu wody użytkowej (np. 
wodą z instalacji ogrzewczych).

B Przestrzegać normy EN 1717.

OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie instalacji 
przez zbyt częste dopełnianie wody 
uzupełniającej!
Częste uzupełnianie wody w instalacji 
ogrzewczej, w zależności od jakości wody, 
może spowodować uszkodzenie instalacji 
ogrzewczej wskutek powstawania kamienia 
kotłowego lub korozji.

B Sprawdzić szczelność instalacji 
ogrzewczej i sprawność działania 
naczynia wzbiorczego.

WSKAZÓWKA: Uszkodzenia instalacji w 
wyniku naprężeń termicznych!
Jeżeli kocioł jest napełniany w stanie 
ciepłym, naprężenia termiczne mogą 
spowodować powstanie pęknięć 
naprężeniowych. Kocioł stanie się 
nieszczelny.

B Kocioł napełniać tylko w stanie zimnym 
(maksymalna temperatura kotła może 
wynosić 40 °C).

B Kotła w trakcie użytkowania nie należy 
napełniać przez zawór napełniająco-
spustowy kotła, lecz wyłącznie przez 
zawór napełniający w układzie rurowym 
(powrocie) kotła.

B Przestrzegać wymagań dla wody do 
napełniania.

Utworzyć ciśnienie robocze o wartości co 
najmniej 1 bara, w zależności od 
wysokości instalacji ( tab. 7)!

Ciśnienie robocze/jakość wody

Minimalne ciśnienie 
robocze (gdy wartość 
jest niższa, uzupełnić 
wodę)

________________ bar

Wartość zadana 
ciśnienia roboczego 
(optymalna wartość)

________________ bar

Maksymalne ciśnienie 
robocze instalacji 
ogrzewczej (ciśnienie 
zadziałania zaworu 
bezpieczeństwa)

________________ bar

Należy uzdatnić wodę 
do uzupełniania. Tak/nie

Tab. 7 Ciśnienie robocze (wypełnia firma 
instalacyjna)

OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie instalacji z 
powodu niewłaściwej konserwacji!
B Konserwację instalacji kotłowej zlecić 

uprawnionej firmie instalacyjnej.
B Wymianę uszkodzonych części zlecić 

uprawnionej firmie instalacyjnej.

Zalecamy zawarcie rocznej umowy na 
konserwacje i przeglądy, dostosowanej do 
Państwa potrzeb.
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6 Ochrona środowiska/utylizacja
Ochrona środowiska jest jedną z podstawowych 
zasad grupy Bosch. Jakość wytwarzanych produktów, 
ekonomiczność i ochrona środowiska są dla nas 
celami równorzędnymi. W przedsiębiorstwie ściśle 
przestrzega się ustaw i przepisów ochrony 
środowiska. Aby chronić środowisko przy zachowaniu 
ekonomiczności produkcji, stosujemy najlepszą 
możliwą technikę i materiały.

Opakowanie
Jeżeli chodzi o opakowania, to firma nasza 
uczestniczy w systemach przetwarzania działających 
w danym kraju, gwarantujących optymalny recykling. 
Wszystkie użyte materiały opakowań są nieuciążliwe 
dla otoczenia (ekologiczne) i nadają się do ponownego 
przetworzenia.

Urządzenie zużyte (stare)
Urządzenia zużyte (stary sprzęt) zawierają surowce 
wtórne, które powinny być powtórnie 
wykorzystane.Podzespoły można łatwo rozłączać, a 
tworzywa sztuczne są oznakowane. W ten sposób 
można posortować różnego typu podzespoły i poddać 
je recyklingowi lub utylizacji.
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7 Usterki i usuwanie usterek

Użytkownik może wykonywać naprawy 
polegające wyłącznie na zwykłej wymianie 
części, kształtek szamotowych oraz taśmy 
uszczelniającej. Usuwanie usterek regulacji, 
układu spalinowego i hydraulicznego należy 
zlecić firmie instalacyjnej.

Usterki Przyczyna Środek zaradczy

Moc kotła jest zbyt mała Wartość opałowa używanego 
paliwa jest zbyt niska. Wilgotność 
paliwa jest wyższa niż 25 %.

B Używać zalecanego paliwa o 
zalecanej wilgotności

Wirnik łopatkowy wentylatora jest 
zatkany lub zdeformowany.

B Oczyścić lub zlecić wymianę 
wirnika łopatkowego 
wentylatora.

Klapa rozpalania jest otwarta lub 
zabrudzona.

B Całkowicie zamknąć klapę 
rozpalania.

B Oczyścić klapę rozpalania.

Warunki pracy nie zostały 
zachowane.

B Zlecić kontrolę ciągu 
kominowego.

B Sprawdzić temperaturę 
powrotu.

Ciąg kominowy jest zbyt duży lub 
zbyt mały.

B Wezwać serwis.

Kolektor spalin lub układ spalinowy 
jest nieszczelny.

B Sprawdzić i ewentualnie 
uszczelnić otwory wyczystkowe 
i przyłącze instalacji spalinowej

Temperatura wody w kotle jest 
zbyt niska.

B Poprzez odpowiednie 
ustawienie zaworu 
mieszającego zapewnić 
minimalną temperaturę powrotu 
o wartości 65 °C.

B Sprawdzić i ewentualnie 
podwyższyć na sterowniku 
minimalną temperaturę wody 
w kotle.

Moc kotła jest zbyt niska dla tego 
zastosowania.

B Wezwać serwis.

Drewno jest zbyt krótkie. Dochodzi 
do pogorszenia spalania wskutek 
lokalnego braku paliwa (wskutek 
"pustek" - niecałkowitego 
wypełnienia paliwem komory).

B Używać zalecanego 
paliwa.

B Przegarnąć ogień.

Brak powietrza dopływającego. B Zapewnić wystarczający dopływ 
świeżego powietrza.

B Ustawić klapę powietrza 
wtórnego zgodnie z zaleceniem.

Tab. 8 Przegląd usterek
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Uszczelki drzwiowe są 
uszkodzone.

B Wezwać serwis.

Powietrze wtórne jest 
nieprawidłowo ustawione.

B Ustawić klapę powietrza 
wtórnego zgodnie 
z zaleceniem.

Otwory powietrza pierwotnego są 
zatkane.

B Udrożnić otwory.

Kolektor spalin i komora spalania 
są zabrudzone, wskutek czego 
przewodzenie ciepła jest mocno 
ograniczone.

B Oczyścić kocioł.

Dopływ "fałszywego" powietrza. B Zlecić kontrolę szczelności 
otworów wyczystkowych 
i drzwi.

B W przypadku stwierdzenia 
nieszczelności zlecić wymianę 
uszczelek.

W komorze wsadowej powstaje 
zbyt duża ilość kondensatu, z 
drzwiczek wsadowych lub 
z otworów powietrza pierwotnego 
wydobywa się czarna ciecz

Temperatura wody w kotle jest 
zbyt niska.

B Poprzez odpowiednie 
ustawienie zaworu 
mieszającego zapewnić 
minimalną temperaturę powrotu 
o wartości 65 ˚C.

B Sprawdzić i ewentualnie 
podwyższyć na sterowniku 
minimalną temperaturę wody 
w kotle.

Niewłaściwe lub zbyt wilgotne 
paliwo.

B Używać zalecanego 
paliwa.

Zbyt duża moc kotła przy 
niewielkim odbiorze ciepła.

B Załadować mniejszą ilość 
paliwa.

B  Niedostateczny odbiór ciepła 
przez układ grzewczy.

Wartości temperatur są 
nieprawidłowo ustawione.

B Wezwać serwis.

Wentylator spalin nie obraca się 
lub jest zbyt głośny

Uwaga!
Zatrzymanie wentylatora prowadzi 
do niepełnego spalania i osadzania 
się smoły

Tylko przy zatrzymanym 
wentylatorze: osiągnięto 
maksymalną temperaturę kotła lub 
temperaturę spalin.

Brak usterek! Kocioł działa 
prawidłowo. Wentylator uruchomi się 
przy otwarciu drzwiczek wsadowych. 
Zbyt duża ilość materiału opałowego

Silnik wentylatora jest uszkodzony. B Wezwać serwis.

Wirnik łopatkowy wentylatora jest 
zabrudzony (poklejony).

B Oczyścić wirnik łopatkowy ze 
smoły i innych osadów.

B W razie uszkodzenia zlecić 
wymianę wirnika łopatkowego 
wentylatora.

Kondensator rozruchowy silnika 
wentylatora jest uszkodzony

B Wezwać serwis.

Przełącznik drzwiczek wsadowych 
znajduje się w niewłaściwym 
położeniu lub jest uszkodzony.

B Wezwać serwis.

Usterki Przyczyna Środek zaradczy
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7 Usterki i usuwanie usterek
Krótki czas spalania Niewłaściwe paliwo lub paliwo 
o zbyt małej wartości opałowej (np. 
drewno miękkie).

B Używać zalecanego paliwa lub 
drewna twardego.

Ciąg kominowy jest zbyt wysoki. B Wezwać serwis.

Kocioł pulsuje Zbyt duża ilość gazu drzewnego, 
która nie może być spalona 
i odprowadzona.

B Utworzyć wystarczające złoże 
żaru.

B Sprawdzić wymiary paliwa.
B Wezwać serwis.

Dopływ "fałszywego" powietrza B Sprawdzić szczelność otworów 
wyczystkowych i drzwiczek kotła.

B W przypadku stwierdzenia 
nieszczelności zlecić wymianę 
uszczelek.

Temperatura spalin jest niższa niż 
150 °C

Wilgotność paliwa jest wyższa niż 
25 %.

B Używać paliwa o wilgotności 
mniejszej niż 25 %.

Wentylator nie działa. B Wezwać serwis.

Kolektor spalin lub układ spalinowy 
jest nieszczelny.

B Wezwać serwis.

Pogorszenie spalania wskutek 
"pustek"

B Przegarnąć ogień.

Dopływ "fałszywego" powietrza B Zlecić sprawdzenie szczelności 
otworów wyczystkowych i 
drzwiczek kotła.

B W przypadku stwierdzenia 
nieszczelności zlecić wymianę 
uszczelek.

Temperatura spalin jest wyższa niż 
250 °C

Klapa rozpalania jest otwarta, nie 
całkowicie zamknięta lub 
zabrudzona.

B Sprawdzić, oczyścić i zamknąć 
klapę rozpalania.

B Wezwać serwis.

Brak urządzenia powietrza 
dodatkowego.

B Wezwać serwis.

Zbyt długi czas ładowania 
zasobnika buforowego

Moc kotła jest zbyt niska dla tego 
zastosowania.

B Wezwać serwis.

Niewłaściwy układ hydrauliczny. B Wezwać serwis.

Nieprawidłowe spalanie. B Dostosować opalanie 
(charakterystykę) do 
zapotrzebowania ciepła.

W przewodach kominowych 
powstaje zbyt duża ilość 
kondensatu

Izolacja komina jest 
niedostateczna.

B Dodatkowo zaizolować komin.
B Wezwać serwis.

Kolektor spalin lub układ spalinowy 
jest nieszczelny.

B Sprawdzić i uszczelnić otwory 
wyczystkowe.

B Wezwać serwis.

Pęknięcia w kształtkach 
szamotowych

Elementy zawierają pewną ilość 
wilgotności końcowej.

W przypadku szerokich pęknięć 
lub wyłamanych kawałków, które 
naruszają konstrukcję kotła:
B Zlecić wymianę kształtek 

szamotowych.

Usterki Przyczyna Środek zaradczy
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