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PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI 
 



OGÓLNE INSTRUKCJE 
 

 Uważnie przeczytać wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji. 
 Po instalacji kotła, zapoznać użytkownika z działaniem urządzenia i przekazać mu tą         
instrukcje, która jest integralną i istotną częścią tego produktu i musi być przechowywana na 
przyszłość.                 
Instalacja i konserwacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i instrukcjami producenta. 
Nieprawidłowy montaż lub nieprawidłowa obsługa może spowodować uszkodzenie palnika. 
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane błędami w instalacji 
lub nie zastosowanie się do niniejszej instrukcji. 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub czyszczących, należy 
odłączyć od zasilania palnik za pomocą przełącznika lub specjalnych urządzeń odcinających 
zasilanie. 
W przypadku awarii, wyłączyć urządzenie nie próbować go samodzielnie naprawiać ale 
bezpośrednio zwrócić się do profesjonalnego serwisu. 
Urządzenie może być używane tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Jakiekolwiek inne użycie jest niewłaściwe i niebezpieczne. 
Materiały opakowane są potencjalnie niebezpiecznie i nie wolno ich pozostawić w miejscu 
dostępnym dla dzieci. 
Zdjęcia zawarte w niniejszej instrukcji są uproszczonymi zdjęciami produktu. Mogą być 
niewielkie i nieistotne różnice w odniesieniu do produktu dostarczonego. 

   
1. INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 
1.1 Wprowadzenie. 
 

Szanowni Państwo 
 
Dziękujemy za wybór palnika Ferroli, który jest skonstruowany wg najnowocześniejszych 
technologii, cechuje go wysoka niezawodność, wysoka jakość konstrukcji. 
Sun P7  jest palnikiem peletowym, którego niewielkie rozmiary i oryginalny design 
sprawiają, że nadaje się do wykorzystania w większości kotłów na paliwa stałe dostępnych na 
rynku. 
Należyta staranność w projektowaniu i produkcji spowodowała, że powstał produkt o 
wysokiej wydajności, niskiej emisji CO i  NOx i bardzo cichej pracy płomienia. 

 
 

Dopuszczalne zastosowanie i paliwo 
 

Piece na pellety działają wyłącznie na pellety z różnego gatunku drewna, zgodne z Normą DIN plus 
51731 lub UNI EN 17225-2 lub Ö-Norm M 7135, lub pellety o następujących właściwościach: 
 
Wartość opałowa: min. 4,8 kWh/kg (4.180 kcal/kg) 
Gęstość: 680-720 kg 
Wilgotność: maks. 10% wagi 
Średnica: 6 do 8 mm 
Procent popiołu maks. 1,5% wagi 
Długość: min. 6 mm- maks. 30 mm 
Skład: 100% drewna surowego z przemysłu drzewnego lub pokonsumenckiego bez 

dodatku substancji wiążących lub kory, zgodnego z aktualnymi przepisami 
Opakowanie: w workach z papieru lub materiału przyjaznego środowisku lub 

biodegradowalnego 
 

 
 



1.2Panel sterowania 
 

Rys.1 

 
 

Opis ekranu wyświetlacza (legenda) 
1-data i czas 
2- wybór programu (1-3) 
3-wyłącz, włącz (reset) 
4-minus 
5-wybór parametrów palnika (t01-t19) 
6-plus 
7-ekran główny (display) 
8-symbol automatycznej pracy 
9-symbol menu programowania 
10-symbol włączenia zapalarki 
11-nie włączony 
12-symbol wielofunkcyjny 
13- symbol nadpisania 
14-symbol dnia 
15-ustawienie symbolu 
16-bieżąca godzina 
17-bieżąca minuta 
18- dzień tygodnia 
19- symbol włączonego palnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Załączenie, oświetlenie 
 



Rys.2 

 
 
 
Włącz urządzenie do zasilania: 
-w ciągu pierwszych 10 sekund na wyświetlaczu pojawi się napis „NO CU” 
- jeśli płomień jest wykrywany, palnik przeprowadzi przewentylowanie komory spalania 
- pod koniec tego czasu, palnik będzie gotowy do pracy 
 
Nastawa zegara 
 
Aby nastawić zegar należy nacisnąć przycisk zegara nad wyświetlaczem w prawym rogu 
(rys.1 przycisk 1) 
Znacznik Dnia zacznie migać na wyświetlaczu. Przyciskami + i – wybrać odpowiedni dzień 
tygodnia (1-poniedziałek, 7-niedziela) i potwierdzić przyciskiem zegara.  
Zacznie migać symbol godziny, którą wybieramy przyciskami + lub – i zatwierdzamy 
przyciskiem zegara. 
Zaczną migać minuty które wybieramy i zatwierdzamy jak wyżej, Po tym serownik zapamięta 
dane i wyjdzie z nastaw. 
 
Nastawa programów czasowych     
  
Na sterowniku można nastawić programy czasowe pracy i wyłączenia palnika jeśli to 
konieczne. 
 

1. Naciskamy przycisk „P” (przycisk 5 rys.1) 
 
Wybieramy program przyciskami + lub - : 
Migające 1 i symbol grzejnika – grzanie tylko poniedziałek  
Migające 2 i symbol grzejnika – grzanie tylko wtorek  
Migające 3 i symbol grzejnika – grzanie tylko środa  
Migające 4 i symbol grzejnika – grzanie tylko czwartek  
Migające 5 i symbol grzejnika – grzanie tylko piątek  
Migające 6 i symbol grzejnika – grzanie tylko sobota  
Migające 7 i symbol grzejnika – grzanie tylko niedziela  
Migające 15 i symbol grzejnika – grzanie tylko poniedziałek do piątku  
Migające 16 i symbol grzejnika – grzanie tylko poniedziałek do soboty 
Migające 67 i symbol grzejnika – grzanie tylko sobota do niedzieli 
Migające 17 i symbol grzejnika – grzanie tylko poniedziałek do niedzieli 
 
 

2. Zatwierdzamy przyciskiem „P” 
3. Miga godzina i symbol grzejnika, 1, ON  (tzn.: 1 – pierwszy czas, ON – załączenie) 

Przyciskami + lub – zmieniamy godzinę załączenia palnika i zatwierdzamy przyciskiem „P” 



4. Miga godzina i symbol grzejnika, 2 (tzn.: 2- drugi czas, wyłączenie) 
Przyciskami + lub – zmieniamy godzinę załączenia palnika i zatwierdzamy przyciskiem „P” 

5. Miga godzina i symbol grzejnika, 3, ON (tzn.: 3 – trzeci czas, ON – załączenie) 
Przyciskami + lub – zmieniamy godzinę załączenia palnika i zatwierdzamy przyciskiem „P” 

6. Itd. 
Można nastawić do 4-ch czasów załączenia (ON) i 4-ch czasów wyłączenia. Aby wyjść z 
programowania należy przytrzymać przycisk „P” przez 3 sekundy. 
 
 
Menu parametrów:  
 
Tabela 1 

Parametr Opis Zakres Domyślne 
możliwości 

u01 Ustawienie zadanej 
temperatury kotła 30-80 oC 80 

u02 Moc palnika 1-5 5 

u03 Metoda pracy 
palnika 0-2 2 

 
 
Naciśnij przycisk „M” i przytrzymaj przez 5 sekund. 
Na wyświetlaczu pojawi się parametr: 
u01- ustawienie zadanej temperatury kotła ( „+”więcej, „-„ mniej) 
Aby wyjść z tego parametru nacisnąć przycisk „M” i przytrzymać przez 5 sekund. 
Aby przejść do następnego parametru ( u02) nacisnąć przycisk „P” i pojawi się parametr: 
u02- moc palnika (1-5) 
u03-metoda pracy palnika : 

0 – załączanie tylko poprzez zwarcie sterownika pokojowego piny 7-8, zegar 
nieaktywny 

1 – załączanie w momencie zwarcia sterownika pokojowego lub rozpoczęcia/trwania 
programu czasowego  

2 – załączanie w momencie zwarcia sterownika czasowego i rozpoczęcia/trwania  
programu czasowego 

 
Maksymalna regulacja mocy palnika w zależności od kotła. 

Wartość parametru Moc(kW) P 7 Moc(kW) P 12 
1 14 30 
2 20 36 
3 25 41 
4 30 48 
5 34 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Menu parametrów serwisowych: 
Aby wejść w menu parametrów serwisowych należy nacisnąć przycisk „P” i przytrzymać 
przez 10 sekund, aż pojawi się na wyświetlaczu pierwszy parametr z menu-„t01”.Aby przejść 
do kolejnego parametru należy krótko nacisnąć przycisk „P”. 
Aby wyjść z menu parametrów serwisowych przytrzymać przez 5 sekund przycisk „P” 
Zmiany nastaw spalania najlepiej dokonywać parametrem t07  w następujący sposób: 
Jeśli podawane jest za dużo pelletu dokonujemy zmiany w górę + 
Jeśli podawane jest za mało pelletu dokonujemy zmiany w dół –  
Parametr t7 zmienia nastawy spalania na wszystkich mocach. 
Tabela 2 

Parametr Nazwa parametru Zakres wyboru 
parametru 

Zalecane ustawienia 
P 7 P 12 

t01 Funkcja podawania paliwa 0= wyłączony 
1= załączony 0=wyłączony 0=wyłączony 

t02 Czujnik kotła 0=wyłączony 
1= załączony 1=załączony 1=załączony 

t03 Siła nadmuchu wentylatora przy 
rozpalaniu 0-200 Pa 51 Pa 51 Pa 

t04 Czas podawania paliwa przy 
rozpalaniu 

0-100(1=4 
sekundy) 8 8 

t05 
Kalkulacja uregulowania 

(likwidacja)”timer” (tylko z 
modulacją palnika) 

0-100 sekund 5 sekund 5 sekund 

t06 Funkcja Rampa*** 0-100sekund 80 sekund 80 sekund 

t07 

Interwał (okres 
aktywowania+wyłączenia) 

podajnika w czynności (od mocy 
1 do mocy5) 

0-50 sekund 15 sekund 12 sekund 

t08 Moc wentylatoraprzy mocy 1 0-200 Pa 51 Pa 51 Pa 

t09 Czas podawania paliwa przy  
mocy 1 

0-100(100=10 
sekund) 28 38 

t10 Moc wentylatora przy mocy 2 0-200 Pa 74 Pa 70 Pa 

t11 Czas podawania paliwa przy  
mocy 2 

0-100(100=10 
sekund) 38 40 

t12 Moc wentylatora przy mocy 3 0-200 Pa 133 Pa 100 Pa 

t13 Czas podawania paliwa przy  
mocy 3 

0-100(100=10 
sekund) 46 45 

t14 Moc wentylatora przy mocy 4 0-200 Pa 150 Pa 120 Pa 

t15 Czas podawania paliwa przy  
mocy 4 

0-100(100=10 
sekund) 53 60 

t16 Moc wentylatora przy mocy 5 0-200 Pa 170 Pa 155 Pa 

t17 Czas podawania paliwa przy  
mocy 5 

0-100(100=10 
sekund) 56 65 

t18 Wybór działania palnika 0=On/Off 
1=Modulowany 0=On/Off 0=On/Off 

t19 Okres modulowanej wentylacji 
przy rozpalaniu palnika 

0-100(100=10 
sekund) 0 0 

 
 
***- w trybie pracy dwustopniowej palnik dostosowuje automatycznie moc do zapotrzebowania na ciepło, 
zmieniając ją pomiędzy dwiema wartościami progowymi. 
Natomiast w trybie pracy modulowanej palnik ustawia płynnie moc w zależności od zapotrzebowania, 
zapewniając większą stabilność parametrów kontrolowanych: temperatury i ciśnienia. 



 
2. URUCHOMIENIE 
 
2.1 Zaopatrzenie palnika w paliwo. 
 
Funkcja ta jest tylko aktywna przez 40min po załączeniu zasilania palnika i braku 
zapotrzebowania grzania, aby ją reaktywować należy wyłączyć zapotrzebowanie 
grzania oraz odciąć i przywrócić napięcie zasilania palnika. 
 
Poczekać, aż palnik zakończy przewentylowanie i nacisnąć przycisk „P” i przytrzymać przez 
10 sekund aż pojawi się parametr t01. 
Ustawić przyciskiem „+” na 1. 
Nastąpi ładowanie pelet przez 5 minut ( jest możliwość powtórzenia tej czynności 3 razy). 
W każdej chwili można przerwać ładowanie peletu naciskając przyciskiem „-„ – na 
wyświetlaczu  w parametrze „t01” powinno być ustawiona wartość „0”. 
Jeśli po 3 próbach podajnik nie zacznie podawać pelet do palnika należy odłączyć palnik od 
zasilania i ponowić próbę ładowania pelet. 
Aby wyjść z menu  należy nacisnąć przycisk „P” i przytrzymać przez 5 sekund. 
 
 
2.2 Włączenie potrzeby grzania. 
 
Można wybrać 3 tryby pracy palnika naciskając przycisk „M” (przycisk 2 rys.1) 
 

1. Symbol Zegara na wyświetlaczu oznacza pracę w trybie programów czasowych. Jeśli 
jesteśmy w czasie włączenia palnika na wyświetlaczu widnieje również symbol „ON” 

2. Tylko symbol „ON” na wyświetlaczu oznacza tryb pracy w ciągłym zapotrzebowaniu. 
3. Brak symboli w górnym wierszu wyświetlacza oznacza wyłączenie palnika  

 
Należy pamiętać że działanie palnika jest również uzależnione od wyboru parametru u03 
opisanego wcześniej w instrukcji (tabela 1) 
 
2.3. Włączenie palnika- tryb pracy automatycznej, opis działania 
 
Po włączeniu palnika do zasilania na wyświetlaczu pojawi się napis „ NO CU „.Poczekać 10 
sekund aż napis zniknie i pojawi się godzina. 
Nastepnie przytrzymać dłużej przycisk „M” aż pojawi się parametr ”u01”- zadana 
temperatura kotła. 
Klawiszami „+” zwiekszamy zadaną temperaturę, „-„ zmniejszmy zadaną temperaturę. 
Po ustawieniu zadanej temperatury poczekac 3 sekundy, aż wartość zadanej temperatury 
zacznie migać (została zapisana w pamięci). 
Nacisnąć przycisk „P” i pojawi się parametr „u02”- moc palnika 1-5 (14-34 kW). Klawiszami 
„+” lub „-„ ustawić żądaną moc palnika. 
Przycisk „P” przytrzymać 5 sekund i puścić. 
Wrócimy do menu głównego, na wyświetlaczu pojawi się aktualna godzina. 
Nacisnąć dwa razy przycisk „M” i pojawi się na na wyświetlaczu, w prawym górnym rogu 
napis „ON”. 
Palnik został włączony w tryb pracy automatycznej. 
Nastepuje rozpalanie palnika. 
Na początku wystąpi przewentylowanie palnika i wentylator zostanie zmodulowany do 
odpowiedniej mocy potrzebnej do rozpalenia początkowej ilości podanego paliwa. 
Po trybie wentylacji palnika podajnik ślimakowy zacznie przez 20 sekund (ciągle ) podawać 
pellet do palnika . 



Po podaniu odpowiedniej porcji podajnik ślimakowy wyłączy się. Poziom pelletu po 
zasypaniu do rozpalania powinien być 0,5 – 1 cm poniżej odbojnika pelletu znajdującego się 
wewnątrz rury palnika. 
Włączy się zapalarka, która rozpali podaną porcję pelletu, a wentylator poda odpowiednią 
ilość  powietrza potrzebną do zapalenia się pelletu. 
Po rozpaleniu się pelletu, po pojawieniu się wyraźnego płomienia, zapalarka wyłączy się . 
Fotorezystor po wykryciu płomienia włączy palnik w tryb pracy automatycznej. 
Początkowo palnik będzie pracował przy mocy minimalnej a wentylator zostanie 
zmodulowany do odpowiedniego poziomu nadmuchu powietrza. 
Po około 5 minutach palnik automatycznie przejdzie na zadaną w parametrze „u02” moc 
palnika. 
Przy zmianie nastaw podawania i  mocy wentylatora palnika dla danej mocy należy 
pamiętać że palnik pracując na jednej mocy np. 3, przy zapalaniu musi przejść przez moce 
wcześniejsze i te parametry też musimy skorygować, czyli na mocy 2 i 1 w tym przykładzie. 
Palnik będzie pracował z zadaną mocą aż do osiągnięcia zadanej temperatury (parametr 
„u01”). 
Po osiągnięciu zadanej temperatury zostaje wyłączony  podajnik,  palnik zostaje 
przewentylowany, a wentylator dostarczy jeszcze tyle powietrza, by dopalić pozostałą część 
pelletu i wydmuchać resztę odpadu paleniskowego do popielnika. 
Po tym trybie wentylacji palnik się wyłączy i przejdzie w tryb czuwania. 
Po spadku temperatury na kotle o ok 10oC palnik od nowa zacznie proces rozpalania i 
przejścia w tryb pracy automatycznej. 
 
W kotłach o wyższej mocy niż minimalna palnika (nastawy u2 w zakresie 2-5)zalecana jest 
zmiana parametru t18 na 1 (palnik modulowany). Ma to wpływ na bardziej stabilną pracę 
temperaturową przy temperaturze zadanej (parametr u1). Kocioł dochodząc do temperatury 
zadanej zaczyna modulować i zmniejsza moc na niższą aby utrzymywać temperaturę zadaną.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lista błędów, które mogą pojawić się na wyświetlaczu  
Kod Błąd Przyczyny Postępowanie 

A01 
Wyłączenie się 
palnika, brak 

płomienia 

Pusty zbiornik peletu Uzupełnić zbiornik 
peletem 

Uszkodzony lub 
odłączony kabel 

zasilający 

Sprawdzić kabel lub 
podłączyć 

Uszkodzony opornik 
zapalarki Sprawdzić opornik 

Zanieczyszczone 
palenisko ( spiek 
żużlowy, popiół) 

Wyczyścić 
palenisko, usunąć 

spiek żużlowy 
Kanał podajnika 

zapchany, 
zablokowany 

Odblokować, 
przepchać kanał 

podajnika 

F02 Zrzut nadmiarowego 
płomienia 

Zapotrzebowanie na 
dostarczenie ciepła 

skończyło się 

Poczekac na 
zakończenie 

wentylacji palnika 

A02 
Zamkniecie zrzutu 

nadmiarowego 
płomienia 

Zwarcie 
fotorezystora 

Sprawdzić lub 
wymienić 

fotorezystor 

Zewnętrzne światło 
oświetla fotorezystor 

Wyeliminować 
zewnętrzne źródło 

światła 

A04 Zadziałał termostat 
podajnika (STB) 

Nastapił 
nieprawidłowy 

zapłon 

Sprawdź parametr 
t03=51 Pa i t04=12 

Za duże ciśnienie w 
komorze spalania 

kotła 

Wyczyścic 
wymiennik kotła, 

kanał kominowy lub 
sprawdzić ciag 

kominowy(minimum 
10 Pa) 

Uszkodzony 
termostat podajnika Wymienic termostat 

F05 

Nieprawidłowa 
regulacja ciśnienia w 

przewodzie  
kominowym 

Czujnik ciśnienia 
rury, połaczenie 

zgniecione 
Wymienić 

Uszkodzony silnik 
wentylatora Wymienic 

Zabrudzony 
wentylator Wyczyścić 

F06 Bład przetwornika 
ciśnienia (Presostat) 

Odłaczone 
okablowanie 

Sprawdzić 
okablowanie lub  
wymienić czujnik 

F10 

Uszkodzenie 
sondy,czujnika kotła 

(jeśli jest 
aktywne(t02=1) 

Uszkodzony czujnik, 
sonda Sprawdzić czujnik, 

sondę kotła lub 
wymienić 

Okablowanie zwarte 
Czujnik, sonda kotła 

odłaczony 
 
 
 



4. Schemat elektryczny: 
 

 
 
FR  - Fotokomórka 
16   - Wentylator 
34   - Czujnik temperatury kotła 
218 – Termostat zabezpieczający  
239 – Elektroda żarowa 
297 – Przetwornik ciśnienia powietrza 
A     - Zasilanie  
B     - Silnik podajnika peletu 
C     - Termostat pokojowy 
D     - Sygnalizacja zablokowania palnika 
E     -  Reset 
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