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• Zapoznać się uważnie z ostrzeżeniami znajdującymi się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają 
one ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa instalacji, obsługi i konserwacji. 

• Instrukcja jest integralną i podstawową częścią produktu i musi być starannie przechowywana przez 
użytkownika, w razie potrzeby służyła do dalszego wykorzystania. 

• Jeśli urządzenie zostanie sprzedane lub przekazane innemu właścicielowi lub zostanie przeniesione 
w inne miejsce, należy zapewnić aby instrukcja była zawsze przekazana wraz z urządzeniem 
nowemu użytkownikowi i/lub instalatorowi. 

• Instalacja i konserwacja powinna być przeprowadzona przez odpowiednio wykwalifikowany personel 
zgodnie z obowiązującymi normami i zgodnie z instrukcjami producenta. 

• Błędna instalacja lub niewłaściwa konserwacja mogą spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia 
ludzi i zwierząt oraz szkody materialne. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody 
spowodowane nieprawidłową instalacją lub eksploatacją oraz w wyniku nieprzestrzegania instrukcji 
przekazanych przez producenta. 

• Przed przystąpieniem do czynności czyszczenia lub konserwacji, odłączyć urządzenie od sieci 
zasilania poprzez przełączenie wyłącznika głównego i/lub za pomocą odpowiednich urządzeń 
odcinających. 

• W przypadku awarii lub nieprawidłowej pracy urządzenia, należy je wyłączyć i nie należy podejmować 
żadnych prób samodzielnej naprawy czy interwencji. Należy zwrócić się do odpowiednio 
wykwalifikowanych specjalistów. Ewentualna naprawa lub wymiana urządzenia powinna być 
wykonana wyłącznie przez wykwalifikowany personel z użyciem wyłącznie oryginalnych części. 
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo urządzenia. 

• W celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia należy przeprowadzać okresową konserwację, 
która ma być realizowana przez wykwalifikowany personel. 

• To urządzenie może być eksploatowane tylko zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostało 
jednoznacznie zaprojektowane. Każde wykorzystanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem jest 
uznawane za niezgodne i niebezpieczne. 

• Po usunięciu opakowania upewnić się, czy nie ma żadnych uszkodzeń. Elementy opakowania muszą 
znajdować się poza zasięgiem dzieci, ponieważ stanowią potencjalne źródło zagrożenia. 

• Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby ( w tym dzieci), których zdolności fizyczne, zmysły 
lub stan umysłowy są ograniczone, lub które nie posiadają odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, 
chyba że mogą korzystać z pośrednictwa osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, pod jej 
nadzorem i według odpowiednich instrukcji dotyczących eksploatacji urządzenia. 

• W razie wątpliwości nie używać urządzenia i zwrócić się do dostawcy. 
• Złomowanie urządzenia i jego części składowych powinno być wykonywane w odpowiedni sposób, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
• Ilustracje dotyczące wyrobu zawarte w niniejszej instrukcji są przedstawione w sposób uproszczony. 

Mogą zawierać niewielkie i mało znaczące różnice w stosunku do dostarczonego wyrobu. 
 
 

 

Niniejszy symbol oznacza “Uwaga” i znajduje się przy wszystkich ostrzeżeniach dotyczących 
bezpieczeństwa. Przestrzegać dokładnie powyższych zaleceń w celu uniknięcia zagrożenia 
dla ludzi, zwierząt i rzeczy.  

 Niniejszy symbol zwraca uwagę na ważne ostrzeżenia i zalecenia. 
 

 

 

Oznakowanie CE zaświadcza, że wyroby spełniają podstawowe wymagania 
obowiązujących dyrektyw mających zastosowanie. 
Można zwrócić się do producenta o dostarczenie deklaracji zgodności. 

 
 
Kraje przeznaczenia: IT - ES - RO - BG - HR - GR - HU - RS - PL 
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1. INSTRUKCJE OBSŁUGI 
 
1.1 Prezentacja urządzenia 
 

Drogi kliencie, 
Dziękujemy za wybór palnika SUN P N. Palnik FERROLI to owoc zaawansowanej myśli technicznej i 
awangardowej technologii, o wysokiej niezawodności i jakości wykonania. 
SUN P N jest to palnik na pellet, którego kompaktowe wymiary i oryginalny projekt powodują, że nadaje 
się do zainstalowania w większości obecnych na rynku kotłów na paliwo stałe. Staranność wykonania 
projektu i produkcji przemysłowej umożliwiły wykonanie dobrze zrównoważonego urządzenia, o wysokiej 
wydajności i sprawności, niskiej emisji CO i NOx i cicho pracującym płomieniu. 
Palnik jest przystosowany do podłączenia do bojlera zewnętrznego CWU (opcjonalny). Wszystkie funkcje 
wytwarzania CWU, opisane w niniejszej instrukcji, są aktywne tylko wtedy, jeśli jest podłączony 
opcjonalny bojler CWU zgodnie z opisem z roz. 2.5. 

 
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 
 
 
1.2 Panel sterowania 
 

Panel 
 

 
 

rys.1 - Panel sterowania 
 

1  Sygnalizacja działania w trybie ogrzewania 
2  Sygnalizacja usterki 
3a Sygnalizacja - palnik włączony 
3b Sygnalizacja Usterka Blokada 
4  Wyświetlacz wielofunkcyjny 
5 Sygnalizacja załadunek Pellet w toku 
6 Sygnalizacja działania instalacji CWU 
7 Żądanie napełnienia instalacji 
8 Przycisk On/Off - Uruchomienie - Reset 
9 Przycisk wyboru parametrów 
10 Przycisk wyboru parametrów - Funkcja załadunku Pellet 
11 Przycisk Informacje - Dostęp do Menu 
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Sygnalizacja podczas pracy  
 
Ogrzewanie 
Uruchomienie grzania CO (generowane przez styk włączenia grzania, termostat pomieszczenia lub 
zdalne sterowanie czasowe) wskazuje na włączenie się wymiennika systemu grzania. 1 - rys. 1) 
Wyświetlacz wielofunkcyjny (pozycja 4 - rys.1) pokazuje aktualną temperaturę czujnika grzania i napis 
"d2" podczas okresu oczekiwania (postoju bezpieczeństwa) po podgrzewaniu C.O.. 
 

 
 

rys. 2 
 
CWU 
Włączenie CWU (wywołane przez pobieranie wody CWU) odbywa się przez odkręcenie kranu (pozycja 6 
- rys. 1) 
Wyświetlacz wielofunkcyjny (pozycja 4 -rys.1) pokazuje aktualną temperaturę czujnika CWU i napis "d1" 
podczas okresu oczekiwania(postoju bezpieczeństwa) po produkcji CWU. 
 

 
 

rys. 3 
 

1.3 Włączanie i wyłączanie 
 
Palnik nie jest zasilany elektrycznie 
 

 
 

rys.4 - Palnik nie jest zasilany elektrycznie 
 

 

Po odcięciu zasilania elektrycznego i/lub paliwa od urządzenia system ochrony przed 
zamarzaniem urządzenia grzewczego nie działa. Podczas długich przerw pracy w okresie 
zimowym, w celu uniknięcia szkód spowodowanych mrozem, zaleca się spuścić całą wodę z 
kotła, instalacji CWU i instalacji grzewczej; albo spuścić tylko wodę z obiegu CWU i 
wprowadzić odpowiedni środek zapobiegający zamarzaniu do instalacji grzewczej, zgodnie 
ze wskazówkami podanymi w roz. 1.3. 
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Włączanie palnika 
Doprowadzić zasilanie elektryczne do palnika. 
 

 
 
• Przez kolejne 180 sekund na ekranie wyświetlany jest symbol 0/FH, który oznacza cykl 

odpowietrzania instalacji grzewczej. 
• Podczas pierwszych 10 sekund na ekranie wyświetlana jest także wersja oprogramowania kart 

elektronicznych (A = wersja oprogramowania karty wyświetlacza/ B = wersja oprogramowania 
centralki) 

• Kiedy palnik jest gotowy do pracy w trybie automatycznym i kiedy pojawi się żądanie z termostatu 
pomieszczenia na panelu zgaśnie symbol FH. 

 
Wyłączanie palnika 
Nacisnąć przycisk on/off (pozycja. A -rys.1) przez 5 sekund. 
 

 
 
Po wyłączeniu urządzenia karta elektroniczna jest jeszcze zasilana elektrycznie. Funkcja CWU i grzania 
jest wyłączona Pozostaje aktywny system ochrony przed zamarzaniem urządenia grzewczego. W celu 
ponownego włączenia urządzenia nacisnąć ponownie przycisk on/off (pozycja A - rys.1) przez 5 sekund. 
Urządzenie będzie natychmiast gotowe do pracy za każdym razem, kiedy nastąpi pobór CWU lub pojawi 
się żądanie grzania ( generowane z termostatu pomieszczenia lub zdalnego sterowania). 
 

1.4 Regulacje 
 
Menu użytkownika 
W celu wejścia do menu regulacji użytkownika należy nacisnąć przycisk Info (pozycja 11 - rys. 1) 
Dostępnych jest 7 parametrów i informacja oznaczona literą “u”. 
 
Tabela 1 

Parametry Opis ustawień użytkownika Zakres Wart. domyślna 
u01 Temperatura regulacji grzania CO 30-80°C 80°C 
u02 Temperatura regulacji CWU 10-65°C 65°C 
u03 Przełączanie trybów Lato/Zima 0 = Lato 

1 = Zima 
1 = Zima 

u04 Wybór ECONOMY/COMFORT 0 = Economy  1 = Comfort 0 = Economy 
u05 Moc maksymalna palnika 1=Min, 5=Max 3 
u06 Tryby pracy palnika 0 = styk włączania, 1,2 0 = styk włączania 
u07 Moc palnika (stopniowanie) i stan płomienia 0-6 - 

 
Po naciśnięciu przycisku Info możliwe jest przewijanie listy ustawień użytkownika, tylko w porządku 
narastającym, aż do wyjścia z menu. 
 
Regulacja temperatury grzania CO 
Nacisnąć przycisk Info (pozycja 11 - rys.1) aż wyświetli się parametr u01 w menu ustawień użytkownika. 
Nacisnąć przycisk Enter (pozycja 8 - rys. 1): wyświetli się bieżąca wartość parametru u01. 
Za pomocą przycisków (pozycja 9 i 10 - rys.1) można ustawić temperaturę od minimum 30°C do 
maksimum 85° C.  
Nacisnąć przycisk Enter (pozycja 8 - rys. 1) w celu potwierdzenia ustawienia. 
Następnie nacisnąć przycisk Info (pozycja 11 - rys. 1) w celu wyjścia z menu 
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Regulacja temperatury CWU 
Nacisnąć przycisk Info (pozycja 11 - rys.1) aż wyświetli się parametr u02 w menu ustawień użytkownika. 
Nacisnąć przycisk Enter (pozycja 8 - rys. 1): wyświetli się bieżąca wartość parametru u02. 
Za pomocą przycisków (pozycja 9 i 10 - rys.1) w celu zmiany temperatury od minimum 10°C do 
maksimum 65° C. Nacisnąć Enter (pozycja 8 - rys. 1) w celu potwierdzenia ustawienia. 
Następnie nacisnąć przycisk Info (pozycja 11 - rys. 1) w celu wyjścia z menu 
 
Przełączanie trybów Lato/Zima 
Nacisnąć przycisk Info (pozycja 11 - rys.1) aż wyświetli się parametr u03 w menu ustawień użytkownika. 
Nacisnąć przycisk Enter (pozycja 8 - rys. 1): wyświetli się bieżąca wartość parametru u03. 
Za pomocą przycisków (pozycja 9 i 10 - rys. 1) w celu ustawienia trybu Lato (0) lub trybu Zima (1). 
Nacisnąć przycisk Enter (pozycja 8 - rys. 1) w celu potwierdzenia ustawienia. 
Następnie nacisnąć przycisk Info (pozycja 11 - rys. 1) w celu wyjścia z menu 
 
Wybór trybu ECO/COMFORT 
Grzanie/podtrzymanie temperatury bojlera (Comfort) może być wyłączone przez użytkownika. 
W razie wyłączenia trybu Comfort (Włączone Economy) CWU nie jest wytwarzana. 
Nacisnąć przycisk Info (pozycja 11 - rys.1) aż wyświetli się parametr u04 w menu ustawień użytkownika. 
Nacisnąć przycisk Enter (pozycja 8 - rys. 1): wyświetli się bieżąca wartość parametru u04. 
Za pomocą przycisków (pozycja 9 i 10 - rys. 1) w celu ustawienia trybu Economy (0) lub trybu Comfort (1). 
Nacisnąć przycisk Enter (pozycja 8 - rys. 1) w celu potwierdzenia ustawienia. 
Następnie nacisnąć przycisk Info (pozycja 11 - rys. 1) w celu wyjścia z menu 
 
Maksymalna moc palnika 
Nacisnąć przycisk Info (pozycja 11 - rys.1) aż wyświetli się parametr u05 w menu ustawień użytkownika. 
Nacisnąć przycisk Enter (pozycja 8 - rys. 1): wyświetli się bieżący krok (nastawa) maksymalnej mocy. 
Za pomocą przycisków (pozycja 9 i 10 - rys. 1) w celu zmiany mocy maksymalnej od 1 (wartość nastawy 
minimum) do 5 (wartość nastawy maksimum). 
 
Tabela 2 Maksymalna moc palnika 

 
Wartość parametru SUN P7 N  

Moc -kW 
SUN P12 N  
Moc -kW 

1 14 30 
2 20 36 
3 25 41 
4 30 48 
5 34 55 

 
Nacisnąć przycisk Enter (pozycja 8 - rys. 1) w celu potwierdzenia ustawienia. 
Następnie nacisnąć przycisk Info (pozycja 11 - rys. 1) w celu wyjścia z menu 
 
Tryby pracy palnika 
Nacisnąć przycisk Info (pozycja 11 - rys.1) aż wyświetli się parametr u06 w menu ustawień użytkownika. 
Nacisnąć przycisk Enter (pozycja 8 - rys. 1): wyświetli się bieżąca wartość parametru u06. 
Za pomocą przycisków (pozycja 9 i 10 - rys.1) można zmieniać tryby pracy: 
• u06=0 (wart. domyślna): Aktywacja palnika za pomocą styku uruchamiania (wejście„C” rys.17 

230Vac) lub styku termostatu pokojowego (styk bezpotencjałowy). (wyłączone zdalne sterowanie 
przez sterowniki Romeo lub FZ4B). 

• u06=1: Włączanie palnika za pomocą zdalnego sterowania (tylko sterownik  romeo lub FZ4B) lub 
styku uruchamiania (wejście„C” rys.17 230Vac) 

• u06=2: Włączanie palnika za pomocą zdalnego sterowania (tylko sterownik  romeo lub FZ4B)                   
i jednocześnie styku uruchamiania (wejście„C” rys.17 230Vac) 

Nacisnąć przycisk Enter (pozycja 8 - rys. 1) w celu potwierdzenia ustawienia. 
Następnie nacisnąć przycisk Info (pozycja 11 - rys. 1) w celu wyjścia z menu 
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Bieżąca moc palnika (nastawa poziomu mocy) i stan płomienia 
Nacisnąć przycisk Info (pozycja 11 - rys.1) aż wyświetli się informacja u07 w menu ustawień użytkownika. 
Nacisnąć przycisk Enter (pozycja 8 - rys. 1): wyświetli się aktualna moc palnika i stan płomienia. 
• 1 = Moc minimalna 
• 5 = Moc maksymalna 
• 0/FH = Podczas wybiegu/wybieg wentylatora 
• 6 = Podczas wybiegu wentylatora2 
Nacisnąć przycisk Enter (pozycja 8 - rys.1) w celu powrotu do listy parametrów 
Następnie nacisnąć przycisk Info (pozycja 11 - rys. 1) w celu wyjścia z menu 
 
Regulacja temperatury pomieszczenia (z zainstalowanym opcjonalnym termostatem 
pomieszczenia) 
Nastawić na termostacie pomieszczenia żądaną temperaturę grzania. W przypadku, gdy zainstalowany 
jest termostat otoczenia, kocioł utrzymuje w instalacji temperaturę ustawioną dla zasilania. 
 
Regulacja temperatury pomieszczenia (z zainstalowanym opcjonalnym zdalnym sterowaniem 
czasowym ROMEO lub FZ4B) 
Nastawić za pomocą zdalnego sterowania czasowego żądaną temperaturę wewnątrz pomieszczeń. 
Palnik reguluje temperaturę wody w instalacji CO w zależności od żądanej temperatury pomieszczenia. 
Odnośnie zdalnego sterowania czasowego zapoznać się z odpowiednią instrukcją obsługi. 
 
Regulacja w systemie zdalnego sterowania ROMEO. 
 

 

Jeśli palnik jest podłączony do zdalnego sterowania czasowego (opcjonalnie) konieczna jest 
zmiana parametru "u06" (patrz rozdz. "Tryby pracy palnika" na str.7); opisany powyżej tryb 
regulacji jest zarządzany zgodnie z opisami podanymi w tabeli 3. 

 
Tabela 3 

Regulacja temperatury grzania CO Regulacja może być przeprowadzona zarówno w menu zdalnego 
sterowania czasowego jak i na panelu sterowania palnika. 

Regulacja temperatury CWU Regulacja może być przeprowadzona zarówno w menu zdalnego 
sterowania czasowego jak i na panelu sterowania palnika. 

Przełączanie trybów Lato/Zima Tryb Lato jest trybem priorytetowym przed ewentualnym żądaniem 
grzania CO ze zdalnego sterowania czasowego. 

Wybór ECO/COMFORT Wybór odbywa się tylko na panelu sterowania palnikiem 
Wyłączanie palnika (off) Tryb off może być wykonany tylko za pomocą zdalnego sterowania. 
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Menu parametrów 
Dostęp do Menu serwisowego jest możliwy poprzez naciśnięcie przycisku Info (pozycja 11 - rys. 1) przez 
10 sekund. Po naciśnięciu przycisków góra/dół jest możliwy wybór “tS”, “In”, “Hi” lub “rE”. “tS” oznacza 
Menu Parametrów, “In” oznacza Menu informacyjne, “Hi” oznacza Menu Historii, “rE” oznacza Reset 
Menu historii. Po wybraniu menu należy nacisnąć przycisk Info w celu wejścia na tę stronę. 
 
“ts” - Menu parametrów bezpośrednich  
 
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 4 

 
Zdalne 

sterowanie 
Karta Opis parametrów bezpośrednich Zakres Wart. domyślna 

SUN P7N 
SUN P12 N 

01 t01 Funkcja załadunku pelet 0=Nieaktywna 
1=Aktywna 

0=Nieaktywna 0=Nieaktywna 

02 t02 Załączenie Czujnika kotła 0=Nieaktywny 
1=Aktywny 

1=Aktywny 1=Aktywny 

03 t03 Moc wentylatora przy rozpalaniu  0-200 Pa 51 Pa 51 Pa 
04 t04 Czas aktywacji ślimaka przy rozpalaniu 0-100 

(1=4 sekundy) 
(8=32 sekundy) (8=32 sekundy) 

05 t05 Timer obliczania regulacji (tylko gdy t18=1 i t18=2) 0=-100 sekundy 5 sekund 5 sekund 
06 t06 Timer funkcji rampy(przeskoku na następną moc) 0=-255 sekund 150 sekund 150 sekund 
07 t07 Okres (czas pracy + postoju) ślimaka w trybie 

roboczym 
0-50 sekund 15 sekund 12 sekund 

08 t08 Ustawienie wentylatora na moc 1 0-200 Pa 51 Pa 51 Pa 
09 t09 Czas aktywacji ślimaka na moc 1 0-100 

(100=10 sekundy) 
(28=2,8 

sekundy) 
(38=3,8 

sekundy) 
10 t10 Ustawienie wentylatora na moc 2 0-200 Pa 74 Pa 70 Pa 
11 t11 Czas aktywacji ślimaka na moc 2 0-100 

(100=10 sekundy) 
(38=3.8 

sekundy) 
(40=4.0 

sekundy) 
12 t12 Ustawienie wentylatora na moc 3 0-200 Pa 120 Pa 100 Pa 
13 t13 Czas aktywacji ślimaka na moc 3 0-100 

(100=10 sekundy) 
(46=4.6 

sekundy) 
(45=4.5 

sekundy) 
14 t14 Ustawienie wentylatora na moc 4 0-200 Pa 150 Pa 120 Pa 
15 t15 Czas aktywacji ślimaka na moc 4 0-100 

(100=10 sekundy) 
(53=5.3 

sekundy) 
(60=6.0 

sekundy) 
16 t16 Ustawienie wentylatora na moc 5 0-200 Pa 170 Pa 155 Pa 
17 t17 Czas aktywacji ślimaka na moc 5 0-100 

(100=10 sekund) 
(56=5.6 

sekundy) 
(65=6.5 

sekundy) 
18 t18 Wybór trybu pracy palnika (tylko gdy t02=1) 0=On/Off  

1=Modulujący 
2=Modulujący 2 

0=On/Off 0=On/Off 

19 t19 Czas wybiegu wentylatora 2 0-255 
(100=10 sekundy) 

(200=20 
sekundy) 

(200=20 
sekundy) 

20 t20 Napięcie fotorezystora (tylko wyświetlanie) 0-50 (50=5Vdc) -- -- 
21 t21 Funkcja aktywacji ślimaka przy włączaniu 0= Ciągła  

1= cykl On/Off 
0= Ciągła 0= Ciągła 

22 t22 Zakres napięcia fotorezystora 0-100 (100=1Vdc) 50 50 
23 t23 Wybór typu palnika 1=P7/ECO 3.4 P  

2=P12 
3=ECO 5.5 P 

1=P7/ECO 3.4 P 2=P12 

24 P24 Wybór zabezpieczenia ciśnienia wody w instalacji 0=Bez presostatu, 
1=Presostat 

0=bez 
presostatu 

0=bez 
presostatu 

25 P25 Wybrać typ funkcji kotła 1=Tylko grzanie  
2= zbiornik C.W.U. z 
czujnikiem – 2 pompy  
3= zbiornik C.W.U.z 
czujnikiem- zaw.3-drog 
4= chwilowy 

1 1 

26 P26 Temperatura aktywacji pompy instalacji CO (P25=1) 0-80°C 30°C 30°C 
Temperatura aktywacji pompy instalacji CO (P25=2) 0-80°C 30°C 30°C 
Temperatura aktywacji pompy instalacji CO (P25=3) 0-80°C 30°C 30°C 
Temperatura aktywacji pompy instalacji CO (P25=4) 0-80°C 30°C 30°C 

27 P27 Wybieg pompy instalacji CO 0-20 minut 6 minut 6 minut 
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Zdalne 

sterowanie 
Karta Opis parametrów bezpośrednich Zakres Wart. 

domyślna 
SUN P7N 

SUN P12 N 

28 P28 Czas oczekiwania po podgrzaniu CO 0-10 minut 2 minuty 2 minuty 
29 P29 Praca pompy 0= Wybieg  

1= Ciągła 
0= Wybieg 0= Wybieg 

30 P30 Temperatura wyłączenia pompy podczas wybiegu 
P25=1) 

0-100°C 35°C 35°C 

Temperatura wyłączenia pompy podczas wybiegu 
P25=2) 

0-100°C 35°C 35°C 

Temperatura wyłączenia pompy podczas wybiegu 
P25=3) 

0-100°C 35°C 35°C 

Temperatura wyłączenia pompy podczas wybiegu 
P25=4) 

0-100°C 35°C 35°C 

31 P31 Maksymalna nastawa instalacji CO wg. użytkownika 31-90°C 80°C 80°C 
32 P32 Brak funkcji (P25=1) -- -- -- 

Temperatura aktywacji pompy CWU (P25=2) 0-80°C 40°C 40°C 
Temperatura aktywacji pompy CWU (P25=3) 0-80°C 40°C 40°C 
Temperatura aktywacji pompy CWU (P25=4) 0-80°C 40°C 40°C 

33 P33 Wybieg /czas dodatkowej pracy/ pompy CWU 0-20 minut 4 minut 4 minut 
34 P34 Czas oczekiwania po CWU 0-20 minut 4 minut 4 minut 
35 P35 Maksymalna nastawa użytkownika CWU (P25=1) -- -- -- 

Maksymalna nastawa użytkownika CWU (P25=2) 55-65°C 65°C 65°C 
Maksymalna nastawa użytkownika CWU (P25=3) 55-65°C 65°C 65°C 
Maksymalna nastawa użytkownika CWU (P25=4) -- -- -- 

36 P36 Brak funkcji (P25=1) -- -- -- 
Temperatura histerezy aktywacji bojlera (P25=2) 0-20°C 4°C 4°C 
Temperatura histerezy aktywacji bojlera (P25=3) 0-20°C 4°C 4°C 
Brak funkcji (P25=4) -- -- -- 

37 P37 Brak funkcji (P25=1) -- - -- 
Temperatura ładowania bojlera (P25=2) 70-85°C 80°C 80°C 
Temperatura ładowania bojlera (P25=3) 70-85°C 80°C 80°C 
Temperatura ładowania w trybie CWU (P25=4) 50-75°C 55°C 55°C 

38 P38 Temperatura aktywacji podgrzewania /Warm-up/ 
korpusu kotła (P25=1) 

0-80°C 0°C 0°C 

Temperatura aktywacji podgrzewania /Warm-up/ 
korpusu kotła (P25=2) 

0-80°C 0°C 0°C 

Temperatura aktywacji podgrzewania /Warm-up/ 
korpusu kotła (P25=3) 

0-80°C 0°C 0°C 

Temperatura aktywacji trybu Comfort (P25=4) 0-80°C 55°C 55°C 
39 P39 Histereza dezaktywacji podgrzewania /Warm-up/ 

korpusu kotła (P25=1) 
0-20°C 5°C 5°C 

Histereza dezaktywacji podgrzewania /Warm-up/ 
korpusu kotła (P25=2) 

0-20°C 5°C 5°C 

Histereza dezaktywacji podgrzewania /Warm-up/ 
korpusu kotła (P25=3) 

0-20°C 5°C 5°C 

Temperatura dezaktywacji trybu Comfort (P25=4) 0-20°C 20°C 20°C 
40 P40 Wybór czujnika podgrzewania CO i bezpieczeństwa 0-2 0 0 
41 P41 Działanie przekaźnika wyjścia zmiennej (P25=1) 0-4 0 0 
42 P42 Brak funkcji (P25=1) -- -- -- 

Ochrona przeciwbakteryjna (legionella) (b02=2) 0-7 (razy w tygodniu) 0 0 
Ochrona przeciwbakteryjna (legionella) (b02=3) 0-7 (razy w tygodniu) 0 0 
Brak funkcji (P25=4) -- -- -- 

 
 

Po naciśnięciu przycisków góra/dół można przewijać listę parametrów, w porządku narastającym lub 
odwrotnie. W celu zmiany wartości parametru wystarczy nacisnąć przycisk Enter obok parametru, a 
następnie wprowadzić zmianę za pomocą przycisków Góra/Dół; zmiana jest zapisywana automatycznie. 
W celu powrotu do listy parametrów wystarczy nacisnąć przycisk Enter. 
W celu powrotu do Menu Service wystarczy nacisnąć przycisk Info. Wyjście z Menu serwisowego jest 
możliwe poprzez naciśnięcie przycisku Info przez 10 sekund lub następuje automatycznie po 15 
minutach. 
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“In” - Menu Informacje 
System może wyświetlać następujące informacje: 

 
Wskaźnik Opis Zakres 

t01 Czujnik NTC grzania CO (°C) między 05 a 125 °C 
t02 Czujnik NTC bezpieczeństwa (°C) między 05 a 125 °C 
t03 Czujnik NTC bojlera (°C) (tylko gdy parametr P25=2, kocioł i 

zbiornik) 
między 05 a 125 °C 

Stan przepływomierza (On/Off) (tylko gdy parametr P25=4, kocioł 
w trybie chwilowym) 

On/Off 

P04 Aktualnie ciśnienie instalacji wody (bar/10) 00-99 bar/10 
P05 Moc palnika (stopniowanie) i stan płomienia 0-6 
P06 Aktualne ciśnienie powietrza (Pa) 00-255 Pa 
P07 Aktualna nastawa ciśnienia powietrza (Pa) 00-255 Pa (00 z wyłączonym 

palnikiem) 
P08 Aktualna nastawa wyłączenia ciśnienia powietrza (Pa) 00-255 Pa (00 z wyłączonym 

palnikiem) 
C09 Ślimak (On/Off) On/Off 
F10 Napięcie fotorezystora 0-50 

 
Po naciśnięciu przycisków góra/dół można przewijać listę parametrów, w porządku narastającym lub 
odwrotnie. W celu wyświetlenia wartości nacisnąć przycisk Enter obok danego parametru. W przypadku 
uszkodzenia lub braku czujnika wyświetlą się kreski. 
W celu powrotu do listy parametrów wystarczy nacisnąć przycisk Enter. 
W celu powrotu do Menu Service wystarczy nacisnąć przycisk Info. Wyjście z Menu serwisowego jest 
możliwe poprzez naciśnięcie przycisku Info przez 10 sekund lub następuje automatycznie po 15 
minutach. 
 
“Hi” - Menu Historia 
Gdy karta jest zasilana, mikroprocesor posiada zdolność zapamiętania wszystkich godzin roboczych  
(Ht), ostatnich 10 usterek i ilości godzin pracy palnika (Hb). 
Dane archiwalne dla H1 wskazuje najnowszą wykazaną usterkę, podczas gdy dana H10 oznacza usterkę 
najstarszą. Kody zapisanych usterek są wyświetlane także w odpowiednim menu sterowania zdalnego 
Opentherm. 
Za pomocą przycisków góra/dół można przewijać listę usterek. W celu wyświetlenia wartości nacisnąć 
przycisk Enter obok danego parametru. 
W celu powrotu do listy usterek wystarczy nacisnąć przycisk Enter 

 
Ht Całkowita ilość godzin, jeśli karta jest zasilana.  
H1 Kod usterki 
H2 Kod usterki 
H3 Kod usterki 
H4 Kod usterki 
H5 Kod usterki 
H6 Kod usterki 
H7 Kod usterki 
H8 Kod usterki 
H9 Kod usterki 

H10 Kod usterki 
Hb Godziny działania palnika 

 
W celu powrotu do Menu Service wystarczy nacisnąć przycisk Info. Wyjście z Menu serwisowego jest 
możliwe poprzez naciśnięcie przycisku Info przez 10 sekund lub następuje automatycznie po 15 
minutach. 
 
“rE” - Reset danych Historii 
Poprzez naciśnięcie przycisku Enter przez 3 sekundy można usunąć wszystkie usterki zapisane w menu 
Historia: nastąpi automatyczne wyjście z Menu serwisu i operacja zostanie zatwierdzona. 
Wyjście z Menu serwisowego jest możliwe poprzez naciśnięcie przycisku Info przez 10 sekund lub 
następuje automatycznie po 15 minutach. 
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1.5 Instrukcje robocze 
 

Praca palnika, po poprawnej instalacji i regulacji, jest w pełni automatyczna i nie wymaga żadnych działań 
ze strony użytkownika. W przypadku braku paliwa lub usterki palnik się wyłącza i zostaje zablokowany. 
Zaleca się uzupełnianie paliwa przed jego całkowitym wyczerpaniem w celu uniknięcia nieprawidłowego 
działania palnika. 
Zadbać o to, aby pomieszczenie, w którym jest zamontowany palnik, oprócz braku materiałów 
łatwopalnych, gazów powodujących korozję lub substancji lotnych, nie było zapylone. Pył/kurz, wciągany 
przez wentylator, przylega do łopatek i zmniejsza natężenie przepływu powietrza lub powoduje zatkanie 
tarczy stabilizowania płomienia, co zmniejsza jego sprawność i wydajność. 
 

 
Nie zezwalać na wykonywanie przeróbek palnika przez niewykwalifikowane osoby lub dzieci. 

 
Praca palnika w trybie automatycznym: 
 
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 32 sekundy par.t4 (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” podczas 
pracy na C.O. lub parametr P37 - 80 oC na kotle dla pracy na C.W.U.). 
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 ochrony (d1 lub d2), a póżniej w tryb 
czuwania. 
Po spadku temperatury na kotle o 5oC poniżej zadanej palnik od nowa zacznie proces rozpalania i i 
przejścia w tryb pracy automatycznej. 
 
W kotłach o wyższej mocy niż minimalna palnika (nastawy u5 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.  
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2. Instalacja 
 
2.1 Zalecenia ogólne 
 

Niniejsze urządzenie może być eksploatowane tylko zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostało 
zaprojektowane. 
Niniejsze urządzenie może być stosowane, zgodnie ze swoją charakterystyką techniczną i mocą cieplną, 
w systemach wytwarzania ciepła na paliwo stałe. Każde inne wykorzystanie urządzenia niezgodnie z 
przeznaczeniem jest uznawane za niezgodne i niebezpieczne. Zabrania się otwierania lub przerabiania 
komponentów urządzenia, za wyjątkiem części podlegających konserwacji/wymianie, zabrania się także 
jego przerabiania w celu zmiany jego parametrów lub przeznaczenia. 
Jeśli palnik jest wyposażony w urządzenia opcjonalne, zestawy lub akcesoria, należy stosować wyłącznie 
wyroby oryginalne. 
 

 

INSTALACJA I REGULACJA PALNIKA MOŻE BYĆ PRZEPROWADZONA WYŁĄCZNIE 
PRZEZ ODPOWIEDNIO WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW, Z 
PRZESTRZEGANIEM WSZYSTKICH INSTRUKCJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NINIEJSZYM 
DOKUMENCIE TECHNICZNYM, OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, PRZEPISÓW 
KRAJOWYCH I LOKALNYCH ORAZ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI. 

 
2.2 Instalacja w kotle 
 

Miejsce instalacji 
Pomieszczenie, w którym kocioł i palnik są zainstalowane, musi posiadać otwory zewnętrzne (nawiew) 
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli w tym samym pomieszczeniu zainstalowanych jest 
więcej palników, które mogą pracować jednocześnie, otwory wentylacyjne muszą być odpowiednio 
zwymiarowane dla równoczesnej pracy wszystkich urządzeń. 
W miejscu instalacji nie mogą znajdować się przedmioty lub materiały łatwopalne, gazy powodujące 
korozję lub substancje lotne, nie może być zapylone - pył/kurz wciągany do wentylatora może zatkać 
przewody wewnętrzne palnika lub głowicę spalania. Pomieszczenie musi być suche i zabezpieczone 
przed deszczem, śniegiem i mrozem. 
Zamocować palnik do drzwiczek. Wykonać podłączenia elektryczne według wskazówek w roz. 4.4. 
(schemat elektryczny). W przypadku, gdy palnik jest zainstalowany w kotle SFL, zamontować odpowiedni 
zestaw adaptacyjny. Wprowadzić czujnik temperatury znajdujący się w zestawie do osłony żeliwnej kotła i 
wykonać podłączenia elektryczne. 
 

 

PALNIK ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY DO PRACY W GENERATORACH CIEPŁA Z 
KOMORĄ SPALANIA Z PODCIŚNIENIEM. 
ZASOBNIK NA PELLET MUSI BYĆ UMIESZCZONY W TAKI SPOSÓB, ABY PRZEWÓD 
GIĘTKI ŁĄCZĄCY ŚLIMAK Z PALNIKIEM NIE BYŁ ZDEFORMOWANY I/LUB ZAGIĘTY. 

 
Urządzenie zabezpieczające przed przegrzaniem 
Generator ciepła musi być wyposażony w urządzenie zabezpieczające przed przegrzaniem. Jeśli 
przewiduje się zastosowanie termostatu bezpieczeństwa, należy go podłączyć do zacisków 20 i 21 na 
listwie znajdującej się wewnątrz palnika (po usunięciu mostka). Do kotłów FERROLI nie wyposażonych w 
wężownicę bezpieczeństwa należy zastosować zestaw 033001X0. 

 

 
 

rys.5 - Podłączenie termostatu bezpieczeństwa 
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Instrukcje montażu palnika na pelet SUN P N w kotle SFL 
Dostępne są zestawy opcjonalne do zastosowania palnika na pelet w kotłach SFL. W celu ich instalacji 
zapoznać się i stosować do instrukcji dołączonych do zestawów. 
Po zakończeniu montażu zestawu w kotle, zamontować palnik. 
Zamontować dyszę “L” za pomocą śrub “M” i palnik za pomocą nakrętki “N”. Podłączyć przewód “E” do 
zacisków 20 i 21, a przewód “T” do czujnika “V” i do zacisków 4 i 5. Zamocować obudowę “P” do korpusu 
palnika śrubami “R” i element “S” do palnika. 
 

 
 

rys. 6 
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Włożyć napędzany przewód zasilania “Y” do zbiornika na pelet “X” i wykonać połączenie ślimak - palnik w 
taki sposób, aby przewód giętki “W” nie podlegał deformacji i/lub zagięciom. Należy zachować wymiar 
wskazany na rys.7. 
Wyregulować palnik zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji, ustawić parametr u05 na centralce 
palnika według tabeli. 

 
 
Model palnika  SUN P7N SUN P12 N 
Model kotła SFL  SFL 3 SFL 4 SFL 5 SFL 6 SFL 7 
Znamionowa maks. moc cieplna kW 24,9 33,4 41 48 55 
Znamionowa moc cieplna kW 22 30 36 42 48 
Parametr u05 2 5 3 4 5 

 

 
 

rys. 7 
 

 
 

rys. 8 
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2.3 Podłączenia elektryczne 
 

Palnik jest wyposażony w wielobiegunową listwę zaciskową do podłączeń elektrycznych; zapoznać się ze 
schematem elektrycznym w rozdziale “4 Charakterystyka i dane techniczne” w celu wykonania 
połączeń. Podłączenia, które mają być wykonane przez instalatora są zaznaczone na schemacie 
elektrycznym (patrz rys.17) za pomocą linii przerywanych. 
Długość przewodów musi być taka, aby możliwe było otwarcie palnika i ewentualnie drzwiczek kotła. W 
razie uszkodzenia przewodu zasilania palnika, wymianę przewodu musi wykonać osoba uprawniona. 
Palnik ma być podłączony do sieci elektrycznej jednofazowej, 230 Volt-50Hz. 

 

 

Należy zlecić odpowiednio wykwalifikowanym specjalistom sprawdzenie skuteczności i 
poprawności uziemienia, producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody 
spowodowane wadliwą instalacją uziemienia urządzenia. Oprócz tego należy sprawdzić, czy 
instalacja elektryczna jest odpowiednia do maksymalnej mocy pobieranej przez urządzenie, 
podanej na tabliczce znamionowej kotła. 
Bardzo ważne jest przestrzeganie biegunowości (LINIA: przewód brązowy / NEUTRALNY: 
przewód niebieski / UZIEMIENIE: przewód żółto-zielony) podczas wykonywania podłączeń 
elektrycznych. 

 
2.4 Podawanie paliwa 
 

Informacje ogólne 
Palnik musi być zasilany takim paliwem, do którego jest przystosowany, zgodnie z danymi podanymi na 
tabliczce znamionowej i w tabeli danych technicznych w roz. 4.3 z niniejszej instrukcji.  
Radzimy użytkownikowi stosowanie peletu dobrej jakości, ponieważ paliwo niskiej jakości posiada niską 
wydajność kaloryczną, wysoką zawartość popiołu, co powoduje konieczność częstego czyszczenia, 
możliwość wcześniejszego zużycia komponentów palnika poddanych działaniu płomienia, zatkanie 
ślimaka i palnika spowodowane nadmierną ilością trocin, blokowanie działania spowodowane osadami 
niespalonych materiałów w palniku. 
W celu rozróżnienia jakości peletu brać pod uwagę następujące elementy: 
• Pelet musi składać się z wałeczków o jednakowej średnicy oraz posiadać gładką i błyszczącą 

powierzchnię. 
• Sprawdzić, czy na etykiecie podane są dane dotyczące certyfikatu jakości 
• Sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone, a co za tym idzie pelet nie jest zawilgocony. 
 
Napełnianie peletem 
Można aktywować załadunek peletu do 40 minut po włączeniu zasilania elektrycznego palnika. 
W tym czasie system wykonuje trzy 5 - minutowe próby, podczas których włączany jest tylko ślimak. 
Podczas załadunku peletu nie jest możliwe włączenie palnika. 
Kolejność: 
1. Doprowadzić zasilanie elektryczne do palnika. 
2. Poczekać na zakończenie fazy przedmuchu (wentylator). 
3. Wyłączyć funkcję włączenia palnika. 
4. Nacisnąć i trzymać wciśnięty przycisk ▼(pozycja 10 - rys. 1) przez 3 sekund. 

- Miga symbol “R” (pozycja 5 - rys.1), co oznacza, że zaraz rozpocznie się procedura napełniania 
PELETU. 

- Po dwóch sekundach zostanie doprowadzone zasilanie elektryczne do ślimaka w sposób ciągły 
na maksymalny czas 5 minut . 

- W każdej chwili naciskając i trzymając wciśnięty przycisk ▼ (pozycja 10 - rys.1) przez 3 sekundy 
można zakończyć procedurę załadunku PELETU. 

5. W przypadku upłynięciu maksymalnego czasu załadunku peletu (5 minut) zostanie odcięte zasilanie 
elektryczne od ślimaka. 

6. Nacisnąć i trzymać wciśnięty przycisk ▼(pozycja 10 - rys. 1) przez 3 sekund. 
- Zgaśnie symbol "R" i ekran powróci do normalnej pracy. 

7. W przypadku, gdy pierwsza próba nie jest wystarczająca, powtórzyć poprzednie kroki od punktu 4 w 
celu uruchomienia drugiej próby. 

8. W przypadku, gdy druga próba nie jest wystarczająca, powtórzyć poprzednie kroki od punktu 4 w 
celu uruchomienia trzeciej ostatniej próby. 

9. W celu wykonania kolejnych trzech prób wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie elektryczne 
urządzenia. 

10. Po wykonaniu załadunku peletu, przywrócić komendę włączenia palnika. 
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2.5 Podłączenie bojlera zewnętrznego do wytwarzania CWU 
 

Podłączenie z pompą cyrkulacji 
Karta elektroniczna jest przygotowana do sterowania bojlera zewnętrznego do wytwarzania CWU. 
Wykonać podłączenia wodne zgodnie ze schematem na rys.9 (pompy i zawory zwrotne nie są zawarte w 
dostawie). Wykonać połączenia elektryczne zgodnie ze wskazówkami na schemacie elektrycznym 
(rys.17). Niezbędne jest zainstalowanie czujnika FERROLI. System sterowania kotła, po włączeniu, 
rozpoznaje obecność czujnika bojlera i konfiguruje się automatycznie, aktywowany jest ekran i kontrole 
dotyczące instalacji wodnej CWU. 

 

 
 

rys.9 - Schemat podłączenia z pompą cyrkulacji 
 

Legenda 
8 Wyprowadzenie CWU 
9 Dopływ wody zimnej 
10  Zasilanie instalacji wodą gorącą z kotła 
11  Powrót wody z instalacji  
32 Pompa cyrkulacji CO  
42 Czujnik temperatury CWU  
130 Pompa cyrkulacji obiegu w bojlerze 
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Podłączenie z zaworem  przełączającym 
Karta elektroniczna jest przygotowana do sterowania bojlera zewnętrznego do wytwarzania CWU. 
Wykonać podłączenia wodne zgodnie ze schematem na rys.10 (pompy i zawory zwrotne nie są zawarte 
w dostawie). Wykonać podłączenia zgodnie ze wskazówkami na schemacie elektrycznym (rys.17) 
Niezbędne jest zainstalowanie czujnika FERROLI. 
Zmienić parametr P25 w “Menu parametrów bezpośrednich" na 3. 
System sterowania kotła, po włączeniu, rozpoznaje obecność czujnika bojlera i konfiguruje się 
automatycznie,  aktywowany jest ekran i kontrole dotyczące instalacji wodnej CWU. 
 

 
 

rys. 10 - Schemat podłączenia z zaworem przełączającym 
 

Legenda 
8 Wyprowadzenie CWU 
9 Dopływ wody zimnej 
10  Zasilanie instalacji wodą gorącą z kotła 
11  Powrót wody z instalacji  
95 Zawór trzydrogowy - 2 przewody i sprężyna powrotna (nie zawarty w dostawie) 

• Zasilany (230 Vac) = pozycja grzania CO 
• Niezasilany = pozycja CWU 
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3. OBSŁUGA I KONSERWACJA 
 

Wszystkie czynności regulacji, uruchomienia i konserwacji muszą być wykonywane przez 
wykwalifikowany personel z odpowiednimi uprawnieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Pracownicy naszej sieci sprzedaży i obsługi technicznej klientów są do Państwa dyspozycji w celu 
uzyskania dodatkowych informacji. 
FERROLI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody materialne i/lub osobowe spowodowane 
przerabianiem/naprawianiem urządzenia przez niewykwalifikowane i nieupoważnione osoby. 

 
3.1 Uruchomienie 
 

Kontrole, które należy przeprowadzić przy pierwszym uruchomieniu, po wykonaniu czynności 
konserwacyjnych, które wymagały odłączenie urządzeń, lub interwencji na urządzeniach bezpieczeństwa 
lub częściach składowych palnika: 
 
Przed włączeniem palnika 
• Sprawdzić, czy palnik jest prawidłowo zamocowany do kotła i skalibrowany na wcześniej podane 

wartości.  
• Upewnić się, czy kocioł i instalacja zostały napełnione wodą lub olejem termicznym, czy zawory 

obiegu wodnego są otwarte i czy rura wylotu spalin jest prawidłowo zwymiarowana i czy nie jest 
zatkana. 

• Sprawdzić prawidłowe zamknięcie drzwiczek kotła w taki sposób, aby płomień tworzył się tylko w 
komorze spalania. 

• Sprawdzić prawidłową pozycję ślimaka i przewodu giętkiego połączenia z palnikiem. 
• Napełnić zasobnik peletem. 
• Sprawdzić prawidłową pozycję i podłączenie czujnika temperatury. 

 

 Sprawdzić, czy krata (pozycja 1 rys.11) jest czysta. 
 

 

 
 

rys. 11 - Krata palnika 
 

Włączanie palnika 
• Podłączyć zasilanie elektryczne wyłącznikiem głównym palnika. 
• W celu napełnienia ślimaka peletem zapoznać się z roz. 2.4 
• Zamknąć obwód termostatów (kocioł/pomieszczenie) 
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Kalibracja palnika 
1. Podłączyć analizator spalin do wylotu z kotła i włączyć palnik na pełną moc na 30 minut; w 

międzyczasie sprawdzić działanie rury odprowadzania spalin. 
2. UPEWNIĆ SIĘ, CZY W KOMORZE SPALANIA JEST PODCIŚNIENIE 
3. Sprawdzić spalanie przy maksymalnej mocy palnika (wyregulowanej na podstawie mocy nominalnej 

kotła) 
4. Parametry spalania: 

• Zawartość O2  między 5% a 9% 
• Zawartość CO między 150 a 1000 ppm 
UWAGA 
Na wartość poziomu CO ma wpływ jakość peletu, ilość zanieczyszczeń znajdujących się w głowicy 
spalania i ciąg kotła. 
W razie wystąpienia takiej potrzeby w celu kalibracji palnika, zmienić nastawę wentylatora w 
odnośnym parametrze (patrz paragraf “Menu parametrów” na str. 9 i w Tabeli 2, “Maksymalna 
moc palnika” na str. 7). 

5. Po kontroli procesu spalania przy maksymalnej mocy sprawdzić także inne fazy pracy palnika: 
powtórzyć wyżej opisaną procedurę zmniejszając wartość parametru u05 aż do 1 (patrz paragraf 
Menu parametrów i tabelę 2 w paragrafie 2.4) 

6. Jeśli chcemy ustawić tryb modulacyjny palnika, należy zmienić parametr t18 (patrz paragraf Menu 
parametrów) 

7. Przywrócić parametr mocy maksymalnej palnika u05 na żądaną wartość (ustawiony na podstawie 
mocy nominalnej kotła) 

 
3.2 Konserwacja 
 

Kontrole i przeglądy 
 

 

Sprawdzać okresowo stan czystości części składowych palnika, które ulegają 
zanieczyszczeniu w zależności od jakości peletu lub z powodu nieprawidłowej regulacji 
palnika. 

 

 
Sprawdzać okresowo zbiornik na pelet i usuwać osady popiołu gromadzące się na dnie. 
Nadmierne nagromadzenie popiołu może wpłynąć negatywnie na zasilanie palnika paliwem.  

 
Palnik wymaga okresowej konserwacji, z częstotliwością co najmniej raz w roku, która musi być 
przeprowadzona przez upoważniony personel. 
Podstawowe czynności to: 
• kontrola i czyszczenie części wewnętrznych palnika i kotła zgodnie ze wskazówkami w kolejnych 

paragrafach; 
• pełna analiza spalania (po co najmniej 10 minutach pracy nominalnej) i kontrola kalibracji;  
 
Otwarcie obudowy i demontaż palnika 

 

 

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności lub kontroli palnika odciąć zasilanie 
elektryczne od palnika za pomocą wyłącznika głównego urządzenia. 

 
W celu otwarcia obudowy 
Odkręcić śruby (A) i wyjąć obudowę (B). Do komponentów wewnętrznych, silnika, zasuwy jest 
bezpośredni dostęp. 

 
 

rys. 12 - Otwarcie obudowy 
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W celu wymontowania palnika  
Po usunięciu obudowy odkręcić nakrętkę (C) i odłączyć korpus, odkręcić śruby mocujące (D) i wyjąć 
dyszę (E). 
 

 
 

rys. 13 - Demontaż palnika 
 
Kontrola części i komponentów  
 
Wentylator 
Sprawdzić, czy wewnątrz wentylatora i na łopatkach wirnika nie zgromadził się kurz/popiół; zmniejsza to 
przepływ powietrza i w konsekwencji zanieczyszczenia podczas spalania. 
 
Głowica spalania 
Sprawdzić, czy wszystkie części głowicy są całe (brak uszkodzeń), czy nie są odkształcone przez wysoką 
temperaturę, pozbawione zanieczyszczeń pochodzących z otoczenia i czy są w odpowiedniej pozycji. 
 
Fotorezystor 
Wyczyścić szybkę z ewentualnych zanieczyszczeń Fotorezystor jest umieszczony w gnieździe, w celu 
wyjęcia należy go wyciągnąć na zewnątrz.  
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3.3 Rozwiązywanie problemów 
 

Palnik jest wyposażony w zaawansowany system autodiagnozy. W przypadku usterki palnika na ekranie 
(pozycja  4 - rys.1) miga kod alarmu 
Niektóre usterki powodują całkowite zablokowanie urządzenia (są oznaczone literą "A"): w celu 
przywrócenia działania wystarczy nacisnąć przycisk RESET (pozycja 8 - rys.1) przez 1 sekundę; jeśli 
palnik nie wznowi pracy, należy najpierw rozwiązać problem. 
Inne usterki powodują czasową blokadę urządzenia (wyróżnione są literą "F"), które są resetowane 
automatycznie, kiedy tylko dana wartość powróci do normalnego zakresu pracy palnika. 

 
Tabela 5 - Wykaz alarmów 

Kod Usterka Przyczyna Rozwiązanie 
A01 Blokada włączania Zbiornik na pelet jest pusty Napełnić zbiornik peletem 

Przewód ślimaka uszkodzony lub 
odłączony 

Przywrócić połączenie 

Grzałka układu zapłonowego 
uszkodzony 

Wymienić i usunąć pelet z głowicy 

Głowica spalania zabrudzona Usunąć i wyczyścić głowicę 
Przewód zasilania peletu zatkany Udrożnić przewód, sprawdzić czy 

głowica spalania nie jest zatkana i 
ewentualnie usunąć  

F02 Likwidacja fałszywego 
płomienia 

Procedura żądania dostawy ciepła 
jest zakończona, ale palnik 
odczytuje nadal płomień 

Poczekać na zakończenie czasu 
wybiegu wentylatora 

Nieprawidłowe parametry zapłonu Sprawdzić parametry zapłonu 
A02 Blokada z powodu 

fałszywego płomienia 
Zwarcie fotorezystora Wymienić fotorezystor 
Obce światło oświetla fotorezystor Wyeliminować źródło światła 
Nieprawidłowe parametry zapłonu Sprawdzić parametry zapłonu 

A03 Usterka okablowania Mostek zacisków 20-21 nie 
podłączony 

Sprawdzić okablowanie 

A04 Blokada termostatu 
bezpieczeństwa ślimaka 

Ciśnienie w kotle Wyczyścić kocioł i sprawdzić 
prawidłowy ciąg minimalny komina 
(10Pa) 

Uszkodzony termostat 
bezpieczeństwa. 

Wymienić 

Przewód ślimaka uszkodzony lub 
odłączony 

Przywrócić połączenie 

F05 Niewłaściwa regulacja 
ciśnienia w przewodzie 

Przewód łączący czujnik ciśnienia 
zgnieciony 

Wymienić 

Uszkodzony silnik wentylatora Wymienić 
Wirnik zabrudzony Wyczyścić 

F06 Usterka przetwornika 
ciśnienia (odłączony) 

Uszkodzony przewód Sprawdzić okablowanie i wymienić 
czujnik 

F10 Usterka czujnika korpusu 
kotła (jeśli jest dostępny) 

Czujnik uszkodzony Sprawdzić okablowanie i wymienić 
czujnik Zwarcie w przewodach 

Uszkodzony przewód 
F11 Usterka czujnika CWU Czujnik uszkodzony Sprawdzić okablowanie i wymienić 

czujnik Zwarcie w przewodach 
Uszkodzony przewód 

F14 Błąd parametrów karty Błędne ustawienie parametru na 
karcie elektronicznej 

Sprawdzić ustawienie i ewentualnie 
zmienić parametr karty 

F34 Napięcie zasilania poniżej 
170V 

Problemy z siecią elektryczną Sprawdzić instalację elektryczną 

F37 Błąd parametrów karty Błędne ustawienie parametru na 
karcie elektronicznej 

Sprawdzić ustawienie i ewentualnie 
zmienić parametr karty 

F42 Błąd parametrów karty Błędne ustawienie parametru na 
karcie elektronicznej 

Sprawdzić ustawienie i ewentualnie 
zmienić parametr karty 
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4. CHARAKTERYSTYKA I DANE TECHNICZNE 
 
4.1 Wymiary 
 

 
 

rys.14 - Wymiary SUN P7 N 
 

 
 

rys.15 - Wymiary SUN P12 N 
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4.2 Widok ogólny i główne części składowe 
 

 
rys. 16 

 
Legenda 
1  Przetwornik ciśnienia 
2 Sterownik 
3 Korpus palnika 
4 Listwa zaciskowa 
5 Interfejs użytkownika 
6 Elektroda żarowa 
7 Fotorezystor 
8 Termostat 85° 
9 Przewód napełniania palnika 
10 Silnik 
11 Wentylator 
12 Dysza 
13 Krata 

 
4.3 TABELA DANYCH TECHNICZNYCH 
 
Dane Jednostka SUN P7 N SUN P12 N  
Kody identyfikacyjne   0U2F6DXA 0U2F8DXA  
Maksymalna moc cieplna kW 34,1 55,0 (Q) 
Minimalna moc cieplna kW 13,7 30,0 (Q) 
Maksymalna przepływ paliwa Kg/godz. 7,2 11,6  
Minimalny przepływ paliwa Kg/godz. 2,9 6,3  
Klasa ochrony elektrycznej IP X0D X0D  
Napięcie zasilania/częstotliwość V/Hz 230/50 230/50  
Pobór mocy elektrycznej W 100 100  
Moc elektryczna zapalnika W 300 300  
Waga - bez napełnienia kg 11 13,5  
Pojemność zbiornika litrów 195 323  
Zawartość zbiornika kg 140 226  
Wymiary peletu (maks. średnica/długość) mm 6/35 6/35  
Podciśnienie komory spalania mbar -0,2 -0,2  
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4.4 Schemat elektryczny 
 

 

NIE PODŁĄCZAĆ DO LISTWY ZACISKOWEJ PRZEWODÓW "FAZA" LUB 
"NEUTRALNY" POCHODZĄCYCH Z INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. 
WSZYSTKIE PODŁĄCZENIA MUSZĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE ZE SCHEMATEM 
ELEKTRYCZNYM. 

 

 
rys. 17 - Schemat elektryczny 

 
UWAGA Przed podłączeniem zdalnego sterowania lub termostatu pomieszczenia konieczne jest 
usunięcie mostka na zaciskach 9-10. 
 
Legenda 
A Zasilanie elektryczne 
B Silnik Ślimaka 
C Styk włączania 
D Sygnalizacja blokady 
E Odblokowanie palnika 
FR Fotorezystor 
16  Wentylator 
32 Pompa cyrkulacji ogrzewania (nie zawarta w dostawie) 
34 Czujnik temperatury grzania 
42    Czujnik temperatury CWU (opcjonalny) 
49 Termostat bezpieczeństwa kotła 
72 Termostat pomieszczenia (opcjonalny) 
95 Zawór  przełączający (opcjonalny) 

• Zasilany (230 Vac) = pozycja grzania CO 
• Niezasilany = pozycja CWU 

114 Presostat inst. wodnej (nie zawarty w dostawie) 
130 Pompa cyrkulacji bojlera (nie zawarta w dostawie) 
139 Zdalne sterowanie (opcjonalne) Romeo lub FZ4B 
218 Termostat bezpieczeństwa - pellet 
239 Zapalnik 
297 Przetwornik ciśnienia powietrza 
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