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Firma Ferroli zgodnie z aktualnymi przepisami udziela gwarancji na swoje wyroby, z wyjątkiem części ulegających 
normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu. 
W celu uzyskania informacji dotyczących warunków gwarancji, prosimy o zapoznanie się z kartą gwarancyjną. 
Gwarancja na produkt podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, awarii lub 
wypadków wynikających z braku zastosowania się do niniejszej instrukcji. 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE OZNACZENIA CE 

 
 

 
 

TÜV Rheinland Energy GmbH 
Am Grauen Stein _ D-51105 _ Köln 
Centrum badań urządzeń elektrycznych - NB 2456 
EN 303-5:2012 _ Raport nr Kxxxx2017Z1 

 
 

Rodzaj sprzętu Kocioł grzewczy 

Znak handlowy Ferroli 

Model   BIOPELLET 

29 

 BIOPELLET 

39 

Paliwo  Pellet drzewny  

UNI EN17225-2_classe A1 

Pobór mocy * kW  29,0 - 6,4  38,3 - 6,4 

Znamionowa moc cieplna * kW  27,4 - 5,78  34,9 - 5,78 

Sprawność * %  94,45 - 90,14  91,32 - 90,14 

Zużycie paliwa * kg/h  6 - 1,32  7,9 - 1,32 

Emisja CO 10% O2 * % 

mg/m3 

 0,005 - 0,040 
61,0 - 497,7 

 0,009 - 0,040 
106,8 - 497,7 

Emisja CnHm 10% O2 *  mg/m3  6,7 - 18,8  6,7 - 18,8 

Emisja NOx 10% O2 * mg/m3  146,7 - 116,4  130,2 - 116,4 

Emisja pyłów PP 10% O2 * mg/m3  24,1 - 9,5  24,5 - 9,5 

Emisja CO 13% O2 *  % 

mg/m3 

 0,004 - 0,029 
44,4 - 362 

 0,006 - 0,029 
77,7 - 362 

Emisja CnHm 13% O2 *  mg/m3  4,9 - 13,78  4,9 - 13,78 

Emisja NOx 13% O2 * mg/m3  106,8 - 84,6  94,7 - 84,6 

Emisja pyłów PP 13% O2 * mg/m3  17,6 - 6,9  17,8 - 6,9 

Całkowita emisja pyłów PPBT 13% O2 * mg/m3  19,66 - 12,69  19,86 - 12,69 

Ustawiona temp. maksymalna wody °C 80 

Maks. ciśnienie robocze  bar 3 

Pojemność komory grzewczej  l 30 

Podłączenia wodne  “ 1 

Pojemność zbiornika na pellet  kg 68 

Opory przepływu wody EN303-5_2012  5 

Opory przepływu wody ∆T 10K mbar  386,9  624,7 

Opory przepływu wody ∆T 20K mbar  96,73  156,2 

Temperatura wychodzących spalin * °C  134,3 - 62,6  159,5 - 62,6 

Przepływ spalin * g/s  14,1 - 5,4  18,2 - 5,4 

Ciąg min. - maks. Pa 

(mbar) 

10 - 14 (0,10 - 0,14) 

Rura odprowadzająca spaliny  mm 100 

Zasilanie elektryczne   230V - 50HZ - 2A 

Znamionowa moc wejściowa  W Start 440 - Oczekiwanie 4 - P.nom 120 - P.rid. 110 

Wymiary W x D x G mm  1300x700x698  1300x700x698 

Waga  kg  272  275 

* Moc znamionowa i moc ograniczona 
** Zużycie paliwa może się różnić w zależności od rodzaju stosowanego pelletu drzewnego  
 
 
Ferroli spa - Sede legale ed amministrativa: 37047 San Bonifacio (Vr) - Via Ritonda 78/A - Tel. +39.045.6139411  

CF/P.IVA 02096470238 - Cap.Soc. € 1.000.000.010,00 i.v. - Fax Amministrazione: +30.045.610.03.17  
Fax Fatturazione: +39 045.610.08.64 - Fax Comm.ltalia: +39.045.610.09.33 - Fax Comm.estero: +39.045.610.02.33  
Fax Assistenza: +39.045.610.07.98 - E-mail: info@ferroli.it - on line: www.ferroli.it 
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1 INFORMACJE OGÓLNE 
 
1.1 Wprowadzenie 

Drodzy klienci, 
chcieliśmy na początku podziękować Państwu za zaufanie naszej firmie i zakup jednego z naszych wyrobów. 
Prosimy dokładnie zaznajomić się z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji instalacji, obsługi i konserwacji, 
aby uzyskać najlepsze efekty stosowania wyrobu. 
 
1.2 Stosowanie instrukcji 

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub estetycznych w wyrobach w dowolnym 
momencie, bez powiadomień. 
Prace instalacyjne, obsługi i konserwacji kotła muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej 
instrukcji oraz przepisach europejskich, krajowych, regionalnych, wojewódzkich i miejskich. 
Rysunki, pomiary, wykresy oraz inne konfiguracje mają wyłącznie charakter informacyjny. 
Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla użytkownika systemu grzewczego CO/ogrzewania wody CWU i stanowi 
integralną część wyrobu. Należy upewnić się, że instrukcja jest załączona do urządzenia nawet w przypadku jego 
sprzedaży lub przekazania innemu właścicielowi, lub instalacji w innym miejscu, aby umożliwić zaznajomienie się z 
nią w dowolnej chwili. 
W przypadku zgubienia lub uszkodzenia instrukcji należy zgłosić się do autoryzowanego Centrum serwisowego w 
celu uzyskania nowego egzemplarza. 

 

Symbol ten wskazuje zawartość istotnej informacji. Niezastosowanie się do informacji może 
skutkować poważnymi uszkodzeniami kotła oraz urazem. 

 Należy zwracać szczególną uwagę na „słowa pogrubione”. 

 
1.3 Zasady bezpieczeństwa 

- Przed rozpoczęciem instalacji, rozpaleniem i serwisowaniem kotła należy zaznajomić się z instrukcją 
obsługi i konserwacji. 

- Instalacja, połączenia elektryczne, testy oraz konserwacja powinny być realizowane przez 
wykwalifikowanego i/lub autoryzowanego technika. 

- Podłączyć kocioł do certyfikowanej rury odprowadzającej spaliny za pomocą zacisku umożliwiającego 
przeprowadzenie kontroli. Podłączenie więcej niż jednego urządzenia jest możliwe wyłącznie, gdy 
pozwalają na to przepisy lokalne oraz instytucje zajmujące się kontrolą spalin. 

- Podłączyć kocioł do systemu wyciągowego za pomocą rury lub wlotu powietrza od zewnątrz. 
- Podłączyć kocioł do zatwierdzonego gniazda elektrycznego 230 V-50 Hz. 
- Należy upewnić się, że system elektryczny i gniazda są odpowiednie dla maksymalnego poboru mocy 

wskazanego na etykiecie oraz w niniejszej instrukcji. 
- Należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki zasilającej. 
- Urządzenie należy podłączyć do systemu grzewczego. Nie należy stosować urządzenia bez podłączenia 

wody ani bez wody w komorze grzewczej i systemie. 
- Urządzenie nie może być stosowane przez osoby (włącznie z dziećmi) z ograniczonymi możliwościami 

fizycznymi, umysłowymi lub psychicznymi lub nieposiadające doświadczenia ani wiedzy o urządzeniu, 
chyba, że uzyskały one instrukcje na temat stosowania od osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. 

- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się one urządzeniem oraz w strefie 
instalacji. 

- Kabel zasilający oraz kable czujników zewnętrznych należy ułożyć tak, aby nie dotykały gorących części 
urządzenia. 

- Nie należy rozpalać urządzenia z otwartymi drzwiczkami paleniskowymi i/lub popielnika. 
- Nie należy zamykać ani ograniczać rozmiaru wlotu powietrza do spalania oraz otworów wylotu spalin. 
- Nie należy stosować kotła jako spalarni, lecz wyłącznie w celu podgrzewania wody systemu grzewczego 

i/lub CWU, z wykorzystaniem wyłącznie pelletu o właściwościach opisanych w niniejszej instrukcji. 
- Nie należy stosować łatwopalnych cieczy do rozpalania kotła. 
- Nie należy używać kotła w formie spalarni odpadów. 
- Należy unikać stosowania substancji łatwopalnych i wybuchowych w pobliżu działającego kotła. 
- Unikać bezpośredniego kontaktu z częściami urządzenia, które mogą być gorące podczas działania. 
- Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy odłączyć kocioł od zasilania i odczekać, aż wystygnie. 
- Należy zapewnić temperaturę otoczenia pomiędzy 0°C i 35°C w miejscu instalacji, unikając zbyt wysokiej 

wilgotności powietrza (np. w obecności wywieszonego prania). 
- Należy unikać stosowania substancji łatwopalnych i wybuchowych w pobliżu działającego kotła. 
- Nie należy modyfikować urządzeń bezpieczeństwa i regulacyjnych bez wyraźnej zgody producenta. 
- Wszelkie modyfikacje i/lub nieautoryzowane wymiany z użyciem części nieoryginalnych mogą 

powodować ryzyko dla bezpieczeństwa użytkownika i zwalniają producenta z odpowiedzialności cywilnej 
lub karnej. 

- Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne zalecane przez producenta. 
- W przypadku problemów z działaniem kotła, kocioł można ponownie rozpalić po usunięciu przyczyny 

problemu. Nie należy wyłączać układów bezpieczeństwa. 
- W przypadku pożaru należy wyłączyć system grzewczy, odłączyć zasilanie i wykorzystać stosowne 

urządzenia do gaszenia płomieni i/lub wezwać straż pożarną. 
- Należy regularnie czyścić palenisko podczas każdego rozpalania kotła i/lub uzupełniania pelletu. 
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- Należy unikać generowania dymu i niespalonych wyrobów podczas rozpalania i/lub normalnej obsługi. 
Nadmierne ilości niespalonego pelletu w palenisku należy usuwać ręcznie przed ponownym rozpaleniem 
kotła. 

- Kocioł należy serwisować co najmniej raz w roku, z wyprzedzeniem planując czynności z personelem 
autoryzowanego Centrum serwisowego. 

- W przypadku problemów z działaniem kotła, kocioł można ponownie rozpalić po usunięciu przyczyny 
problemu. W innym przypadku należy skontaktować się z Serwisem posprzedażowym. 

 

 

Producent nie jest odpowiedzialny za problemy, uszkodzenia lub wypadki wynikające z 
niezastosowania się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. 

 
1.4 Opis techniczny 

 
Kocioł nadaje się wyłącznie do pracy z pelletami i jest łatwy do zabudowy w systemie grzewczym CO i CWU.  
Automatyczne systemy sterowania kotła zapewniają optymalną moc cieplną i całkowite spalanie; kocioł jest 
ponadto wyposażony w systemy zabezpieczeń gwarantujące bezpieczną pracę urządzenia i bezpieczeństwo 
obsługi. Jednostka może być wyłącznie stosowana do podgrzewania wody do temperatury poniżej punktu wrzenia. 
Po prawidłowej instalacji, kocioł pracuje niezależnie od zewnętrznych warunków klimatycznych. W przypadku 
warunków krytycznych (silny wiatr, mróz) systemy bezpieczeństwa zareagują i wyłączą działanie kotła.  
Kocioł dostarczany jest jako kompletny zestaw z systemem wyciągu spalin, motoreduktorem podawania palletów, 
wysokosprawnej pompy dla obiegu CO i z wszystkimi komponentami sterowania i zabezpieczenia. W trakcie pracy 
urządzenie generuje niewielki poziom hałasu w zakresie 35 do 38 dB. Dalsze informacje - patrz tabela na stronie 8. 
 
Ogólne wymiary kotła na pellety 

  
 

LEGENDA: 
 
(A) - Podłączenie kabla zasilającego 
(B) - Zrzut wody w przypadku nadmiernego ciśnienia 
(gw.wewn. 1/2" - 3 bar) 
(C) - Połączenie powrotne CO (gw.zewn. 1") 
(D) - Przyłącze wody (gw.wewn. 1/2) 
(E) - Wlot powietrza do spalania Ø 60mm 
(F) - Spust wody 
(G) - Odpowietrznik 
(H) - Połączenie zasilanie bez pompy (gw.zewn. 1") 
(I) - Kontrolka pompy zasilania CO 
(J) - Podłączenie zasilania systemu grzewczego 
(gw.zewn. 1") 
(L) - Połączenie rury odprowadzającej spaliny Ø 
100mm 
(M) - Miernik ciśnienia/temperatury 
(N) - Panel sterowania, model F047 
(O) - Dostęp do drzwiczek paleniska i popielnika 
(P) - Regulowane stopki 
(Q) - Klapa podajnika pelletu 
(R) - Pokrętło turbulatora 
 
 
 
 
LEGENDA - ELEMENTY OPCJONALNE: 
 
S - Kontrolka pompy zasilania CWU (opcjonalna) 
T - Pompa powrotna CWU (3/4”) (opcjonalna) 
U - Pompa zasilania (gw.zewn 3/4”) (opcjonalna) 
V - Odprowadzanie wody CWU w przypadku 
nadmiernego ciśnienia  
(gw.wewn. 1/2" - 6 bar) 
W - Powrót CWU (gw.zewn. 1/2" M) (wymiennik) 
Z - Zasilanie CWU (gw.zewn. 1/2”) (wymiennik) 
 

 
 
OPRZYRZĄDOWANIE DOSTĘPNE NA ŻĄDANIE: 

- ZESPÓŁ CWU Z POMPĄ I WYMIENNIKIEM ZABUDOWANY WEWNĄTRZ KOTŁA 
- ZESPÓŁ CWU Z POMPĄ WEWNĄTRZ KOTŁA 
- ZBIORNIK UZUPEŁNIAJĄCY PELLETU - POJEMNOŚĆ ok. 250 kg 

DETAL A 
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Otwieranie/zamykanie drzwiczek paleniska kotła 
 

 

 
 
1.5 Dopuszczalne zastosowanie i paliwo 

 
Kotły na pellety działają wyłącznie na pellety z różnego rodzaju drewna, zgodne z Normą DIN plus 51731 lub UNI 
EN 17225-2 lub Ö-Norm M 7135, lub pellety o następujących właściwościach: 

 

Wartość cieplna: min. 4,8 kWh/kg (4.180 kcal/kg) 

Gęstość 680-720 kg/m3 

Wilgotność maks. 10% wagi 

Średnica: 6 ± 0,5 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 
Pakowanie w workach z papieru lub materiału przyjaznego środowisku lub biodegradowalnego 

 

Podajnik pelletu znajduje się z tyłu kotła.  
Klapa podajnika jest zlokalizowana w górnej części i podawanie następuje w sposób ręczny przy 
włączonym lub wyłączonym piecu, przy czym należy uważać, aby nie przepełnić kotła oraz zachować 
pełne bezpieczeństwo. 
Użycie pelet innych niż sprawdzone przez naszego technika podczas rozruchu i pierwszego rozpalenia kotła 
wymaga zmiany ustawień parametrów obciążenia kotła; samowolne przejście na inny rodzaj pelet 
unieważnia gwarancję.  
 

 

- Pellety należy przechowywać w suchym pomieszczeniu. 
- W celu zapewnienia prawidłowego i wydajnego działania należy unikać ręcznego podawania 

pelletów lub innego paliwa do paleniska. 
- Z upływem czasu w zasobniku na pellety może gromadzić się pył, który może uniemożliwić 

prawidłowe podawanie, w związku z czym zaleca się usuwanie pyłu przed uzupełnianiem 
pelletów. 

- Nie należy podawać niezgodnego paliwa do podajnika. 
- Nie należy wprowadzać przedmiotów obcych, takich jak pojemniki, pudła, worki, metale, itd., do 

podajnika. 
- Stosowanie pelletów o niskiej jakości lub pelletu niezgodnego spowoduje uszkodzenie kotła i 

pogorszy jego działanie, skutkując unieważnieniem gwarancji i zwolnieniem producenta z 
jakiejkolwiek odpowiedzialności. 

 
1.6 Dostarczone oprzyrządowanie 

 
Dostawa obejmuje: 

- Instrukcję instalacji, obsługi i konserwacji; 
- Klucz do otwierania/zamykania. 

W celu otwarcia drzwi zewnętrznych 
należy pociągnąć drzwi na zewnątrz. 

Uchwyt do otwierania/zamykania drzwi 
popielnika i paleniska; 
- Otwieranie: w kierunku przeciwnym 

do kierunku ruchu wskazówek 
zegara 

- Zamykanie: w kierunku zgodnym z 
kierunkiem ruchu wskazówek 
zegara 

W celu otwarcia drzwi 
należy zamocować 
dostarczony uchwyt i 
obrócić go w kierunku 
zgodnym z kierunkiem 
ruchu wskazówek zegara 
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1.7 Normy powiązane 

 
Norma UNI 10683:2012: Wymagania instalacyjne dla generatorów ciepła spalających drewno lub 

inne stałe; 
Norma UNI EN303-5:2012: Terminologia, wymagania, badania i oznaczenia stosowne dla kotłów 

na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym podawaniem; 
Norma UNI 10412-2:2009: Wymagania bezpieczeństwa dla domowych urządzeń grzewczych 

wykorzystujących generatory ciepła na paliwo stałe - część 2; 
Norma CEI EN 60335-1:  Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych do zastosowań domowych i 

podobnych - część 1; 
Norma CEI EN 60335-2-102: Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych do zastosowań domowych i 

podobnych - część 2; 
Norma CEI EN 55014-1: Odporność elektromagnetyczna - Wymagania dla urządzeń 

elektrycznych, narzędzi elektrycznych oraz podobnego sprzętu 
elektrycznego - Część 1: Zakłócenia sygnału; 

Norma CEI EN 55014-2: Odporność elektromagnetyczna - Wymagania dla urządzeń 

elektrycznych, narzędzi elektrycznych oraz podobnego sprzętu 
elektrycznego - Część 2: Odporność; Norma dla rodziny wyrobów; 

Norma CEI EN 61000-3-2: Limity emisji harmonicznych prądu (Prąd wejściowy ≤16 A na fazę); 
Norma CEI EN 61000-3-3: Ograniczenie wahań i migotania napięcia w niskonapięciowych 

układach zasilania dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤ 16 A; 
Norma CEI EN 62233: Metody pomiaru pól elektromagnetycznych domowych urządzeń 

elektrycznych i podobnych z odniesieniem do narażenia człowieka na 
ich działanie. 

Normy DIN plus 51731  
UNI EN ISO 17225-2  
Ö-Norm M 7135: Normy dotyczące specyfikacji i klasyfikacji pelletu. 

 
1.8 Tabliczka znamionowa 

 
Tabliczka znamionowa znajduje się po wewnętrznej stronie drzwi podajnika pelletu lub z tyłu kotła. Tabliczka 
zawiera następujące informacje. Tabliczka określa wszystkie dane techniczne podane w tabeli na stronie 8. 
 
1.9 Wycofanie kotła z eksploatacji 

 
Po wycofaniu kotła z eksploatacji należy odłączyć kocioł od źródła zasilania oraz całkowicie opróżnić podajnik na 
pellet. W celu zutylizowania kotła należy go szczelnie zapakować w wytrzymałe opakowanie, skontaktować się z 
lokalną instytucją zajmującą się utylizacją w celu zapewnienia zgodności z aktualnymi przepisami lokalnymi lub 
oddać urządzenie sprzedawcy w przypadku kupna podobnego urządzenia. 
 

 

Rysunek przekreślonego kosza na śmieci znajdujący się na etykiecie oznacza, że po wycofaniu 
kotła z eksploatacji należy go składować oddzielnie od innych odpadów. 

 
 
1.10 Instrukcje dotyczące wzywania pomocy i zamawiania części zamiennych 

 
W celu uzyskania pomocy i/lub zamówienia części zamiennych należy skontaktować się ze sprzedawcą, 
importerem lokalnym lub najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym i podać następujące informacje: model 
kotła, numer seryjny, datę zakupu, wykaz części zamiennych, szczegóły dotyczące wad lub awarii. 
 

 

Wszelkie prace na elementach muszą być prowadzone wyłącznie przez autoryzowany i/lub 
wykwalifikowany personel. 
Przed rozpoczęciem prac należy upewnić się, że odłączone zostały wszystkie połączenia 
elektryczne, oraz że kocioł jest zimny.  
Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. 
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2 TRANSPORT I INSTALACJA 
 
2.1 Warunki dostawy, transportu i składowania 

 
Po przygotowaniu wszelkich połączeń wodnych i elektrycznych przez wykwalifikowanego technika należy otworzyć 
opakowanie i zdjąć kocioł z palety. 
Po zdjęciu opakowania ochronnego należy postępować ostrożnie, aby nie uszkodzić części elektrycznych i 
mechanicznych w wyniku uderzeń lub rozprysków wody. 
Kocioł jest dostarczany w ochronie foliowej i zapakowany na palecie w skrzyni drewnianej po zakończeniu cyklu 
produkcji i przeprowadzeniu badań funkcjonalnych na linii montażowej w zakładzie producenta. 
Transport kotła musi być realizowany z zachowaniem ostrożności, unikając obijania, utrzymując urządzenie w 
pozycji pionowej podczas transportu i wykorzystując wózki widłowe. Transport można realizować od góry za 
pomocą zawiesia przytwierdzonego do wytrzymałego i zabezpieczonego zaczepu zlokalizowanego wewnątrz kotła 
i dostępnego po zdjęciu obu osłon górnej okładziny oraz osłony przedstawionej poniżej, oraz po wsunięciu zawiesia 
do wewnątrz kwadratowej rury. Należy upewnić się, że udźwig sprzętu podnoszącego i transportowego utrzyma 
wagę kotła określoną na tabliczce znamionowej oraz w niniejszej instrukcji. 

 

 

 

Transport za pomocą 
wózka 

Rozpakowanie 
kotła 

Kocioł na palecie 
Podnoszenie za 

pomocą łańcucha z 
hakiem 

Demontaż osłon w 
celu zamocowania 

taśmy. 

Podnoszenie za 
pomocą 

zabezpieczonego 
zawiesia. 
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Nie należy podnosić kotła w miejscach, w których może on stanowić zagrożenie w przypadku upadku. 
 

 

- Podczas transportu i składowania należy unikać narażenia urządzenia na działanie deszczu lub 
trwałej wilgoci. 

- Kocioł należy przenosić w pozycji pionowej za pomocą wózka widłowego, zapewniając 
wsparcie dla podstawy. 

- Należy stosować odpowiedni sprzęt do demontażu kartonu lub drewnianych części opakowania 
kotła. 

- Utylizacja lub recykling opakowania stanowi odpowiedzialność użytkownika końcowego i musi 
być zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów oraz należy trzymać je z dala od 
dzieci lub osób niepełnosprawnych. 

 
 
2.2 Miejsce instalacji, ustawienie i bezpieczeństwo przeciwpożarowe 

 
Po przygotowaniu wszelkich połączeń wodnych i elektrycznych (przez wykwalifikowanego technika) należy 
otworzyć opakowanie i zdjąć kocioł z palety. 
Po zdjęciu opakowania ochronnego należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić części mechanicznych ani 
elektrycznych w wyniku uderzeń lub rozprysków wody. 
 
Ustawić kocioł w wymaganej pozycji i upewnić się, że: 
- jest zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów, 
- jest zgody z zasadami prawidłowego działania urządzenia, 
- możliwa jest obsługa i serwisowanie urządzenia w dowolnej pozycji, 
- kocioł posiada stosowną wentylację z zewnątrz, 
- kocioł zawiera stosowny system odprowadzania spalin, 
- kocioł zawiera zatwierdzone uziemione gniazdo zasilania. 
 
Ostrożnie umieścić kocioł na podłodze bez obijania go i ustawić kocioł w wymaganym miejscu. Należy upewnić się, 
że podłoże jest na tyle wytrzymałe, aby wytrzymać ciężar kotła. W innym przypadku należy skontaktować się z 
wyspecjalizowanym technikiem. 
Po ustawieniu kotła należy wyregulować 4 stopki (w zestawie), które stabilizują urządzenie w przypadku braku 
wypoziomowania podłoża. W celu dopasowania i/lub wyregulowania wysokości każdej stopki należy odpowiednio 
przechylić kocioł. 

 
 
Urządzenie można stosować w środowisku domowym o min. temperaturze nie mniejszej niż 0°C, kocioł jest 
wyposażony w funkcję zapobiegającą zamarzaniu, która uruchamia pompę grzewczą przy temperaturze wody 
obiegowej poniżej 6°C, co zapewnia tym samym ochronę komory grzewczej oraz sieci wody CWU. Funkcja 
zapobiegająca zamarzaniu jest uruchamiana wyłącznie, gdy kocioł jest zasilany elektrycznie. 
 
Kocioł należy również odpowiednio oddzielić od materiałów łatwopalnych lub wybuchowych za pomocą stosownych 
wolnych przestrzeni lub izolacji ochronnej. Okładziny podłogi i/lub sufitu o właściwościach łatwopalnych lub 
wrażliwych na działanie ciepła należy chronić za pomocą paneli wykonanych z materiału izolacyjnego. 
Należy upewnić się, że w miejscu instalacji istnieje wolna przestrzeń po bokach i z tyłu kotła, umożliwiająca 
serwisowanie i czyszczenie urządzenia, kanałów i rur spalinowych. 
Należy również upewnić się, że zasobnik pellet jest łatwo dostępny do podawania paliwa. 
Minimalne odległości zapewniające możliwość prowadzenia prac konserwacyjnych i bezpieczeństwo muszą być 
zgodne z poniższą tabelą: 
 

Stopki pozycjonujące 
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W przypadku występowania więcej niż jednego urządzenia grzewczego w tym samym miejscu, jeśli są to nawet 
kotły na różne rodzaje paliwa, z okapami z wyciągiem lub bez wyciągu, instalacja musi zostać sprawdzona przez 
wyspecjalizowanego technika, wziąwszy pod uwagę, że kocioł posiada wyciąg spalin zainstalowany na dolnym 
kolektorze spalin wewnątrz kotła. 
Należy zapewnić stosowne doprowadzenia powietrza dla każdego urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta, 
aby zapewnić jednoczesne działanie wszystkich urządzeń w najcięższych warunkach działania. 
 

 

- Kocioł nie powinien być instalowany w miejscu, w którym występują urządzenia grzewcze 
zasysające powietrze do spalania z pomieszczenia w którym są zainstalowane, ani w 
pomieszczeniach sąsiednich. 

- Zabrania się instalacji urządzenia w pomieszczeniach, w których występuje ryzyko pożaru. 

 

ZASOBNIK 
UZUPEŁNIAJĄCY 
(OPCJONALNY) 

KOCIOŁ 

Krata ochronna 

przed wiatrem 

Rura odprowadzająca 
spaliny 

Połączenie odprowadzania 
spalin 

Punkt pobierania próbek 
spalin dla kontroli emisji 

Otwór rewizyjny rury 
/WYCZYSTKA/ 

Ścienny doprowadzenie 

powietrza min. 200/300 cm2 

Połączenie w kształcie litery 
T z pokrywą rewizyjną 
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2.3 Doprowadzenie powietrza 
 

Należy zapewnić powietrze do spalania niezbędne do prawidłowego działania kotła za pomocą zewnętrznych 
wlotów powietrza i w szczególności: 
- w pobliżu kotła należy zapewnić ścienny wlot powietrza o min. wielkości 200 cm2 dla modelu 29 lub 300 cm2 dla 

modelu 39 prowadzący na zewnątrz i obejmujący stosowną ochronę w postaci kratki; 
- lub bezpośrednie połączenie ze środowiskiem zewnętrznym za pomocą stosownej rury o średnicy 

wewnętrznej nie mniejszej niż 50mm i maks. długości 1,5 m ze stosowną ochroną na końcu. 
- lub w pomieszczeniu sąsiadującym z pomieszczeniem instalacji pod warunkiem zapewnienia wolnego 

przepływu powietrza przez trwałe otwory prowadzące na zewnątrz, zgodnie z wymaganiami określonymi 
poniżej. W sąsiednim pomieszczeniu nie może występować ciśnienie niższe od ciśnienia zewnętrznego ze 
względu na efekt przeciągu spowodowany przez obecność innych urządzeń grzewczych lub ssących. 
Pomieszczenie to nie może być pomieszczeniem garażowym, miejscem składowania materiałów łatwopalnych 
ani prowadzenia czynności związanych z ryzykiem wybuchu pożaru. 

Podłączenie wlotowe lub doprowadzające powietrze (przekrój okrągły o średnicy 50/60 mm) jest zlokalizowane z 
tyłu kotła i jest stosownie chronione za pomocą kratki wbudowanej w tylną blachę i demontowaną w razie potrzeby. 
Połączenie lub wlot musi zapewniać przepływ czystego powietrza wolnego od zanieczyszczeń, co zapewnia 
prawidłowe spalanie przy maksymalnej mocy. 
 
2.4 Wylot spalin 

 
Spaliny mogą być odprowadzane w układzie połączenia z certyfikowaną rurą odprowadzającą spaliny. 
 

 

- Instalator musi sprawdzić skuteczność pracy oraz stan rury oraz jej zgodność z przepisami 
lokalnymi, krajowymi oraz europejskimi. 

- Należy stosować certyfikowane rury i połączenia zawierające stosowne uszczelki zapewniające 
szczelność.  

- Należy upewnić się, że na końcu rury znajduje się urządzenie kontrolne umożliwiające 
przeprowadzanie kontroli okresowych i czyszczenia co najmniej raz w roku (obowiązkowo). 

- Należy upewnić się, że na w górnej części rury zamontowana została nasadka zapewniająca 
ochronę przed wiatrem. 

- Zabrania się stosowania elastycznych rur metalowych oraz rur włókno-cementowych. 
- W przypadku wybuchu pożaru należy wyłączyć kocioł, bezzwłocznie wezwać straż pożarną 

oraz unikać ciągłych prób gaszenia pożaru. 
 
2.4.1 Rodzaje instalacji 

 
Poniższa lista zawiera definicje oraz wymagania dla prawidłowej instalacji odprowadzania spalin: 
 

PRZEWÓD KOMINOWY: pionowa rura umieszczona na odpowiedniej 

wysokości od podłoża, przeznaczona do odbioru i odprowadzania spalin 
wychodzących z pojedynczego urządzenia lub o ile jest to dozwolone, z 
większej liczby urządzeń. 
Wymagania techniczne dla PRZEWODU KOMINOWEGO: 

- rura musi być szczelna i stosownie zaizolowana w zależności od jej 
zastosowania; 

- powinna być poprowadzona pionowo z dopuszczalnym odchyleniem 
osiowych < 45°; 

- musi znajdować się w stosownej odległości od materiałów 
łatwopalnych, włącznie z izolacją lub przestrzenią powietrzną; 

- zaleca się, aby rura miała ciągły, jednakowy okrągły przekrój 
wewnętrzny; 

- zaleca się, aby rura zawierała komorę umożliwiającą 
przeprowadzenie kontroli i usuwanie ciał stałych. 

- powinien być zainstalowane odprowadzenie  kondensatu 
wychwytywanego w dolnej części kanału odprowadzającego. 

 

POŁĄCZENIE lub KANAŁ ODPROWADZAJĄCY: kanał lub połączenie odprowadzające pomiędzy kotłem i rurą 

odprowadzającą spaliny. 
Wymagania techniczne dla KANAŁU:  

- kanał nie może przechodzić przez pomieszczenia, w których niedozwolona jest instalacja urządzeń 
przeznaczonych do spalania; 

- zabrania się stosowania elastycznych rur metalowych oraz rur włókno-cementowych; 
- zabrania się stosowania elementów zmieniających kierunek odprowadzania spalin na odwrotny; 
- odcinki poziome muszą być nachylone do góry pod kątem wynoszącym min. 3°; 
- długość odcinka poziomego musi być minimalna i nie może przekraczać 3 m; 
- zabrania się stosowania więcej niż 3 zmian kierunku poza połączeniem w T - trójnik; 
- przy zmianie kierunku > 90° dopuszcza się najwyżej 2 zagięcia o maks. długości w rzucie poziomym 

wynoszącej 2 m 
- kanał odprowadzający musi mieć równomierny przekrój i musi umożliwiać usuwanie sadzy. 
 

Rura 
odprowadzająca 

spaliny 

Min. odległość 0,2m 

Połączenie 
odprowadzania spalin 

Komora umożliwiająca 
przeprowadzenie kontroli 

Zewnętrzny wlot 
powietrza min. 200/300 

cm2 

Krata ochrony 
przed wiatrem 
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- CZAPA KOMINA: element umieszczony na szczycie przewodu kominowego ułatwiający rozchodzenie się 

dymu w atmosferze. 
Wymagania techniczne, jakie musi spełniać CZAPA KOMINA:  

- musi mieć przekrój taki sam jak przewód kominowy; 
- musi mieć przekrój użyteczny nie mniejszy niż 2x przekrój wewnętrzny przewodu kominowego; 
- musi chronić przed przedostaniem się opadów i ciał obcych do wnętrza przewodu kominowego i gwarantować 

wyprowadzenie dymu w każdych warunkach atmosferycznych;  
- musi zapewniać odpowiednie rozcieńczenie spalin i być umieszczona poza strefą przepływu zwrotnego;   
- nie może posiadać mechanicznych urządzeń ssawnych. 
 

 

- Bezpośrednie odprowadzanie spalin musi mieć miejsce na dachu i nie może być skierowane w 
stronę zamkniętych przestrzeni (nawet w przypadku otwartego układu powietrza). 

- Zapewnić punkt pobierania próbek (szczelny i łatwo demontowalny) na połączeniu rury w celu 
umożliwienia okresowych kontroli emisji. 

 
 
2.5 Kontrola pozycji paleniska i turbulatora 

 
Przed rozpaleniem kotła należy upewnić się, że palenisko znajduje się w prawidłowej pozycji, tj. jest ustawione w 
specjalnych gniazdach. Należy upewnić się, że turbulator oparty jest w dolnej pozycji. Nieprawidłowe ustawienie 
paleniska i/lub turbulatorów może skutkować awarią i powstawaniem nadmiernego pyłu i niespalonych części 
paliwa. 
 

 

Przed każdorazowym rozpaleniem urządzenia należy sprawdzić ustawienie paleniska oraz 
turbulatora. 

 
 
2.6 Połączenie elektryczne 

 
Kocioł jest wyposażony w kabel zasilający bez wtyczki. 
Połączenia z siecią należy wykonać w formie połączenia stałego z wyłącznikiem dwubiegunowym lub poprzez 
zastosowanie wtyczki z uziemieniem. 
Napięcie sieci musi odpowiadać napięciu określonemu na tabliczce znamionowej kotła i w sekcji danych 
technicznych niniejszej instrukcji. 
Połączenie elektryczne i konserwacja muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników. 
 

 

- Należy upewnić się, że układ elektryczny jest zgodny z przepisami, oraz że posiada połączenie 
uziemiające i przełącznik różnicowy zgodne z aktualnymi normami. 

- Należy unikać kontaktu kabla zasilającego z rurą odprowadzającą spaliny kotła. 
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2.7 Schemat okablowania 

 
 
A1 Wentylator odprowadzający spaliny  B1 Czujnik wody - zabezp.kotła (S1) 
A2 Silnik podajnika  B2 Czujnik wody – obieg CO (S2) 
A5 Dodatkowy zbiornik pelet - silnik podajnika *  B3 Czujnik spalin 
A6 Zapalnik  B4 Termostat pokojowy / termostat podgrzewania 

zasobnika * 
A7 Pompa CO  B5 Przetwornik ciśnienia wody 
A8 Pompa CO połączona z drugą pompą A10  B6 Poziom pelletu 1 
A9 Trójdrożny zawór silnika *  B7 Poziom pelletu 2 * 
A10 Pompa CWU połączona z drugą grzewczą A8 *  B8 Czujnik wody – zasobnik CWU (S3) * 
A12 Wyjście pomocnicze AUX kotła *  B9 Przełącznik przepływu / termostat zasobnika CWU * 

 * Opcjonalne  B12 Koder regulacji wentyl. wyciągu spalin 
   B13 Miernik przepływu powietrza 
   B14 Przełącznik ciśnieniowy 
   B15 Termostat bezpieczeństwa – pellety 
   B16 Termostat bezpieczeństwa – woda 
   B17 Czujnik pokojowy 
   B18 Mikroprzełącznik drzwiczek paleniska/popielnika 
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2.8 Schemat okablowania systemu strefowego 

Przed zabudową kotła grzewczego w domu sprawdzić rodzaj systemu grzewczego;  
w przypadku kilku stref, konieczna jest zabudowa specjalnego elektronicznego sterownika dla obiegów 
wielostrefowych dostępnego jako opcja, który będzie zabezpieczał przed przegrzaniem komory grzewczej 
spowodowanym jednoczesnym zamknięciem zaworów strefowych i wynikającym stąd zatrzymaniem przepływu 
wody gorącej. 
 
2.9 Podłączenia wodne 

Należy wstępnie określić zdolność grzewczą urządzenia poprzez obliczenie wymagań cieplnych budynku zgodnie z 
aktualnymi przepisami poprzez skontaktowanie się z wyspecjalizowanym technikiem. 
Zgodnie z przepisami oraz według stosownej techniki instalacyjnej należy wyposażyć system grzewczy we 
wszystkie możliwe elementy regulacyjne, sterowania i bezpieczeństwa, aby zapewnić stosowne i bezpieczne 
działanie, włącznie z zaworami odcinającymi i zwrotnymi, aby umożliwić izolację kotła od systemu w przypadku 
konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych i/lub kontrolnych na instalacji. 
Istnieją dwa rodzaje systemów: System z zamkniętym zbiornikiem i system z otwartym zbiornikiem. Oba rodzaje 
systemów są kompatybilne z naszym urządzeniem pod warunkiem, że zainstalowane zostały wszystkie elementy 
regulacyjne, sterowania i bezpieczeństwa wymagane przez aktualne przepisy. 
Kocioł na pellety zawiera wewnętrzny obwód ogrzewania wody wyposażony w pompę cyrkulacyjną o wysokiej 
wydajności, zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik, czujniki temperatury oraz przetwornik ciśnienia. 
Jeżeli system grzewczy jest zarządzany strefowo należy zainstalować sterownik wielostrefowy dostępny na 
żądanie. 
W przypadku kotłów na paliwo stałe dla uniknięcia powrotu zimnej wody do komory grzewczej podczas etapu 
nagrzewania wymaga się zainstalowania w systemie automatycznego zaworu termostatycznego, aby poprawić 
efektywność spalania oraz wydłużyć żywotność kotła, jak również ograniczyć skraplanie się spalin w kanałach 
spalinowych, włącznie z mniejszymi skutkami osadów i osmoleniami. Przed podłączeniem kotła do obwodu 
wodnego należy dokładnie wyczyścić rury systemowe, aby usunąć wszystkie pozostałości, które mogłyby naruszyć 
prawidłowe działanie elementów regulacyjnych, sterowania i bezpieczeństwa. 
 
 

 

W trakcie transportu kotła pierścienie i uszczelki w systemie wodnym mogą ulec poluzowaniu i/lub 
uszkodzeniu, powodując wyciek wody podczas normalnego działania. W związku z powyższym należy 
sprawdzić szczelność pompy cyrkulacyjnej oraz uszczelek łączących komory grzewczej i odprowadzić 
powietrze resztkowe podczas uzupełniania wody oraz po pierwszych godzinach działania kotła. 

 
2.9.1 Uzupełnianie wody obiegowej 

Po wykonaniu połączeń wodnych możliwe jest NAPEŁNIENIE urządzenia i systemu: 
- należy otworzyć wszystkie zawory odpowietrzające kaloryferów - kolektorów - kotła i systemu; 
- stopniowo otwierać kurek do napełniania systemu wodą, upewniając się, że zawory odpowietrzające działają 

prawidłowo; 
- powoli napełniać system, aby zapewnić prawidłowe i całkowite odprowadzenie powietrza przez otwór 

odpowietrzający, jednocześnie zwiększając ciśnienie w obwodzie (dla zamkniętego układu od 1,1 do 1,5 bar); 
- zamknąć kurek i upewnić się, że wszystkie zawory odpowietrzające odprowadziły powietrze z systemu. 
- w celu wyświetlenia ciśnienia obwodu wodnego wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk panelowy P5 przez 

3 sekundy. 
 
 

 

System grzewczy z instalacją kotła musi być zgodny ze wszystkimi stosownymi przepisami 
krajowymi, regionalnymi, wojewódzkimi oraz lokalnymi kraju, w którym system jest instalowany. 

 

2.9.2 Właściwości wody obiegowej 

Właściwości chemiczno-fizyczne systemu oraz uzupełnianie wody są istotne dla prawidłowego działania oraz 
żywotności kotła. Stosowanie wody o niskiej jakości powoduje najczęstsze problemy związane z narastaniem 
kamienia, co skutkuje ograniczeniem wymiany ciepła i korozją. 
W związku z powyższym zaleca się sprawdzać jakość wody oraz zgodnie z poniższymi warunkami, zapewnić 
środki do uzdatniania jeżeli jest: 
- bardzo twarda woda (>20°f), 
- znaczne ilości wody uzupełniającej lub kolejnych uzupełnień, 
- systemy o określonej złożoności i rozmiarze. 
 
2.9.3 System CWU 

W celu podłączenia kotła z systemem CWU zaleca się skontaktowanie się z wykwalifikowanym technikiem, aby 
zoptymalizować połączenia wodne oraz wydajność całego systemu bez naruszania działania urządzenia. 
Połączenie z obwodem CWU wymaga zamówienia jednej z poniższych części opcjonalnych: 
- pompa CWU na kolektorze zasilania ze stosownymi rurami łączeniowymi do zabudowy wewnątrz kotła. 
- lub pompa CWU, płytowy wymiennik ciepła oraz rury łączeniowe do zabudowy wewnątrz kotła. 
- lub zawór trójdrożny do instalacji na zewnątrz kotła. 
- lub moduł rozdziału wody do instalacji na zewnątrz kotła. 
Po wykonaniu połączenia CWU niezbędne jest wejście do menu technicznego sterownika i wybranie rodzaju 
obwodu. Wszystkie ustawienia funkcji(CWU) DHW: DHW EXCHANGER/ FLOW SWITCH (wymiennik CWU/czujnik 
przepływu), ACCUMULATOR (PUFFER) (zasobnik buforowy) lub DHW STORAGE TANK (zbiornik CWU) są 
pokazywane na wyświetlaczu w momencie przełączenia obwodu grzewczego na CWU wraz z jednym z 
komunikatów, i pozostaje wyświetlony do końca pracy obwodu CWU. 



 
 

 17 BIOPELLET 29-39 
 

 
2.9.4 Schemat obiegu wodnego kotła 

 
 
 

Schemat hydrauliczny - kocioł na pellety z pompą 

Kocioł na pellety 

Komora grzewcza 
pelletu 

Układ 
sterowania 

Termostat T> 
85 °C 

A - Zasilanie CO gw.zewn. 1” 
 
B - Powrót CO gw.zewn. 1” 
 
C - Zasilanie CWU gw.zewn. 3/4" (opcja) 
 
D - Powrót CWU gw.zewn. 3/4" (opcja) 
 
E - Zasilanie wodne gw.wewn. 1/2” 
 
F - Zrzut wody w przypadku nadmiernego ciśnienia 

gw.wewn. 1/2" 

WYJ 
WE 

Kurek spustowy 
Miernik ciśnienia/czujnik ciśnienia  

Pompa cyrkulacyjna (2-ga pompa opcja) 

Membranowy zbiornik wyrównawczy  

Zawór zamykający/kurek  

Zawór zwrotny 

Odpowietrznik obwodu/komory grzewczej  

Zawór bezp. ciśnienie P maks. 3 bar  

Zawór bezp. ciśnienie P maks. 6 bar 

Czujnik przepływu 
Płytowy Wymiennik ciepła CWU (opcja) 

Zawory wyrównawcze obwodu  

Automatyczny zawór termostatyczny  
Czujnik bezpieczeństwa T > 85 °C  

Czujnik temperatury wody  

Czujnik ciśnienia obwodowego 
Zawory należy zamontować w systemie 
w trakcie instalacji - nie stanowią części 
zestawu 

LEGENDA: 
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2.10 Awaria 

 

Należy zapewnić dostępność stosownych urządzeń ochrony p-pożarowej.  
W przypadku wybuchu pożaru należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: 
 

 

- Natychmiast odłączyć wtyczkę zasilania; 
- Gasić pożar za pomocą stosownych środków gaśniczych; 
- Bezzwłocznie wezwać straż pożarną; 
- Nie należy stosować strumieni wody do gaszenia pożaru. 

 

Schemat hydrauliczny kotła na pellet z wymiennikiem ciepła 

Kocioł na pellety 

Komora grzewcza  

Układ 
sterowania 

Termostat T> 85 
°C 

A - Zasilanie CO gw.zewn. 1” 
 
B - Powrót CO gw.zewn. 1” 
 
C - Zasilanie CWU gw.zewn. ¾" (opcja) 
 
D - Powrót CWU gw.zewn. 3/4" (opcja) 
 
E - Zasilanie wodne gw.wewn. 1/2” 
 
F - Zrzut wody w przypadku nadmiernego ciśnienia 

gw.wewn. 1/2" 

 

WYJ 
WE 

Kurek spustowy 
Miernik ciśnienia/czujnik ciśnienia  

Pompa cyrkulacyjna (2-ga pompa opcja) 

Membranowy zbiornik wyrównawczy  

Zawór zamykający/kurek  

Zawór zwrotny 

Odpowietrznik obwodu/komory grzewczej  

Zawór bezp. ciśnienie P maks. 3 bar  

Zawór bezp. ciśnienie P maks. 6 bar 

 

Czujnik przepływu 
Wymiennik ciepła CWU (opcja)  

Zawory wyrównawcze obwodu  

Automatyczny zawór termostatyczny  
Czujnik bezpieczeństwa T > 85 °C  

Czujnik temperatury wody  

Czujnik ciśnienia obwodu 
Zawory należy zamontować w systemie 
w trakcie instalacji - nie stanowią części 
zestawu 

LEGENDA: 
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3 BEZPIECZEŃSTWO KOTŁA 
 

3.1 Bezpieczna odległość od materiałów łatwopalnych 

Dla zapobieżenia ryzyka wybuchu pożaru należy ustawić urządzenie z zachowaniem minimalnej odległości od 
materiałów łatwopalnych, zgodnie z wartościami podanymi w tabeli technicznej instrukcji oraz tabliczki 
znamionowej. 
Należy zwrócić uwagę na rodzaj podłoża oraz sufitu w miejscu instalacji: w przypadku delikatnych i łatwopalnych 
materiałów zaleca się stosowanie odpowiednich przysłon lub paneli (patrz paragraf 2.2). 
 

3.2 Bezpieczne odprowadzanie spalin 

W normalnych warunkach pracy w komorze spalania panuje podciśnienie gwarantujące szczelność i brak wypływu 
dymu do pomieszczenia. W przypadku, gdy nie zostanie uzyskany określony poziom próżni lub gdy wylot spalin jest 
zablokowany, czujnik próżni wykrywa brak podciśnienia wewnątrz komory spalania lub przepływomierz powietrza 
wykrywa brak przepływu powietrza, a elektroniczny sterownik wyłącza silnik obrotów ślimaka i zgłasza stan 
zakłócenia za pomocą komunikatu wyświetlanego na panelu sterowania "AL8 NO NEG PRESS" lub "AL9 INSUF 
DRAUGHT". 
 

3.3 Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem w komorze spalania 

Nadmierne ciśnienie spalin wewnątrz komory oraz kanałach spalinowych jest rozprężane poprzez otwarcie 
zaworów bezpieczeństwa zlokalizowanych nad drzwiczkami popielnika. W trakcie normalnego działania zawory te 
pozostają zamknięte dzięki ich wadze oraz podciśnieniu w komorze spalania, gwarantując tym samym szczelność 
zapobiegającą wydostawaniu się dymu do pomieszczenia. 
 

 
Należy okresowo sprawdzać możliwość zamknięcia, integralność urządzenia oraz jego działanie. 

 

3.4 Przegrzanie - termostaty bezpieczeństwa 

Na dole podajnika, a dokładnie na zsypie pelletu oraz w górnej części komory grzewczej 
znajdują się dwie czujnika temper. podłączone do odpowiednich termostatów 
bezpieczeństwa, które automatycznie odcinają podawanie pelletu w przypadku 
wystąpienia nadmiernej temperatury. W takim przypadku wyciąg i/lub wentylatory 
kontynuują pracę, umożliwiając szybkie schłodzenie urządzenia. Awaria jest wyświetlana 
na panelu sterowania w formie komunikatu 'AL 7 THERMAL SAF' (zabezpieczenie 
termiczne). W przypadku uruchomienia należy postępować zgodnie z poniższymi 
instrukcjami: 
- Umożliwić schłodzenie kotła przez co najmniej 45 minut. 
- Zresetować termostat poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się blisko 

przełącznika z tyłu kotła (rysunek obok) po usunięciu ochrony, mianowicie: 
  T1 - termostat temperatury wody w komorze grzewczej 
T2 - termostat temperatury w zsypie pelletu 

- Zrestartować normalnie kocioł. 
Temperatura wzbudzenia termostatu podajnika pelletu: > 85°C 
Temperatura wzbudzenia termostatu komory grzewczej:  > 95°C 
 

3.5 Ochrona przed wyrzucaniem płomieni do koryta zasypowego pelletów 

Rozwiązania zapobiegające wyrzucaniu płomieni są następujące: 
- podciśnienie w komorze spalania, patrz paragraf 3.2. 
- syfonowy kształt leja zasypu pellet. 
- ochrona przed nadmierną temperaturą leja patrz paragraf 3.4. 
 

3.6 Urządzenie zapewniające ochronę przed przetężeniem prądowym 

Urządzenie jest chronione przed przetężeniem prądowym za pomocą bezpieczników 2A na zasilaniu przewodu 
elektrycznego. 
 

3.7 Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem wody obiegowej 

Nadmierne ciśnienie wody wewnątrz komory o wartości P>3 bar jest rozprężane poprzez uruchomienie zaworu 
bezpieczeństwa zainstalowanego w systemie wodnym wewnątrz kotła. 
 

 
Zabrania się manipulowania przy urządzeniach bezpieczeństwa. 

 

3.8 Awaria wentylatora wyciągu spalin 

Jeżeli wentylator wyciągu spalin przestanie działać z jakiegokolwiek powodu, sterownik elektroniczny bezzwłocznie 
zatrzymuje podawanie pelletu i wyświetla komunikat 'AL4 FAN FAIL' (awaria wentylatora). 
 

3.9 Urządzenie bezpieczeństwa drzwiczek paleniska i drzwi popielnika 

Mikroprzełącznik bezpieczeństwa jest uruchamiany, gdy wykryje otwarcie drzwiczek paleniska lub popielnika w 
trakcie normalnego działania i powoduje bezzwłoczne odcięcie podawania pelletu przez sterownik elektroniczny 
oraz wyświetlenie komunikatu „AL M DOOR OPEN” (otwarte drzwi). 
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4. STOSOWANIE KOTŁA 
 
4.1 Wprowadzenie 

 
Kocioł opalany peletami ma tę zaletę, że łączy proces wytwarzania ciepła w wyniku spalania drewna z: wygodą 
automatycznego sterowania temperaturą wody, możliwością tygodniowego programowania czasu włączania i 
wyłączania oraz podłączenia termostatu i/lub termostatu z programatorem czasu ze zdalnym sterowaniem start / 
stop.  
W celu bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji:  
- przy rozpalaniu i pierwszym użyciu kotła może powstać nieprzyjemny zapach - dlatego należy dokładnie 

przewietrzyć pomieszczenie;  
- podajnik może być załadowany jedynie peletami o dobrej jakości; upewnić się, że worek z peletami nie styka 

się z gorącymi powierzchniami kotła; 
- nie umieszczać w podajniku żadnego innego paliwa poza zalecanymi peletami; 
- kotła nie wolno używać do spalania odpadów; 
- kocioł może być używany jedynie przy zamkniętych drzwiach paleniska; 
- okresowo sprawdzać uszczelnienie drzwiczek paleniska i popielnika w celu zabezpieczenia przed wnikaniem 

powietrza do wnętrza; 
- w celu zapewnienia sprawności cieplnej i prawidłowego działania ruszt należy czyścić przy każdym załadunku 

pelet; 
- przy rozpalaniu kotła po raz pierwszy rozgrzewać go powoli ustawiając niskie temperatury pracy (patrz rozdział 

o ustawianiu temperatury); 
- podczas rozpalania, pracy i wyłączania kocioł może wydawać odgłos skrzypienia w wyniku rozszerzalności 

cieplnej. 
 
4.2 Opis panelu sterowania 

 
Panel sterowania zawiera podświetlany wyświetlacz LCD, przycisk włączania/wyłączania 'P4’, przycisk 
menu/ustawień (SET/MENU) ‘P3’, cztery przyciski menu 'P1’, ‘P2’, ‘P5’, ‘P6’ oraz siedem diod LED określających 
status kotła. 

 
 
Panel umożliwia rozpalanie i wyłączanie kotła, regulację podczas działania oraz wprowadzanie ustawień 
programów zarządzania i konserwacji. 
Wyświetlacz pokazuje wszystkie informacje dotyczące statusu działania kotła. 
W celu wejścia do menu należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: 
- nacisnąć przycisk SET ‘P3’; 
- użyć przycisków ‘P5’, ‘P6’ w celu przejścia do różnych menu; 
- nacisnąć jeden z przycisków zwiększających/zmniejszających wartość ‘P1’, ‘P2’, aby ustawić wymagany 

parametr; 
- nacisnąć przycisk SET ‘P3’, aby potwierdzić wartość parametru. 
 
Po wejściu do menu możliwe jest wyświetlenie różnego rodzaju ekranów oraz wprowadzenie dostępnych ustawień 
w zależności od poziomu dostępu. 
 

Górne wskaźniki wyświetlacza 

Przyciski ustawień i 
wyboru 

Wskaźniki statusu 

Podświetlany panel 
LCD 

Górne wskaźniki wyświetlacza 

Przyciski ustawień 

Przycisk włączający 
(ON) 

Dolne wskaźniki wyświetlacza Odbiornik IR 
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Rysunek obok opisuje znaczenie wskaźników statusu 
znajdujących się po lewej stronie wyświetlacza. 
Podświetlenie jednego z segmentów na wyświetlaczu 
sygnalizuje uruchomienie stosownego urządzenia 
zgodnie z listą przedstawioną obok. 

 

Styk zewnętrzny 
 
Termostat z zegarem 
 
Element grzejny oporowy 
 
Przenośnik ślimakowy 
 

Dmuchawa wyciągowa 
 

Aktywacja 
 

OBIEG WODY CIEPŁEJ  
Aktywacja OGRZEWANIA  
 

ALARM 

 
4.3 Rozpalanie 

 
4.3.1 Kontrole przed rozpaleniem 

Przed rozpaleniem kotła: 
- należy dokładnie zaznajomić się z informacjami podanymi w instrukcji; 
- postępować zgodnie z instrukcjami ustnymi dotyczącymi obsługi urządzenia przekazanymi przez instalatora 

przed uruchomieniem kotła. 
- podajnik musi zostać napełniony pelletem; 
- komora spalania musi być czysta; 
- ruszt paleniska musi być wolne od pozostałości ze spalania i musi zostać prawidłowo ustawiony w uchwycie 

paleniska; 
- upewnić się, że drzwi paleniska i popielnika są zamknięte; 
- sprawdzić połączenie kabla zasilającego oraz pozycję wyłącznika w pozycji ON/1 z tyłu kotła. 

- upewnić się, że zawory zamykające zasilania i powrotu są otwarte oraz sprawdzić ciśnienie obiegu wody. 
 

 

- Przed pierwszym uruchomieniem należy usunąć z kotła wszelkie elementy, które mogłyby 
zostać spalone (etykiety/instrukcje). 

- Rozpalanie kotła po długim okresie przestoju wymaga usunięcia z kotła pozostałości pelletu z 
podajnika, ponieważ jest on zwykle zawilgocony i nie nadaje się do spalania. Należy również 
oczyścić komorę spalania. 

 
4.3.2 Etap rozruchu 

 
W celu rozpalenia kotła należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ‘P4’ przez 3 sekundy: na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat „START”. 
Etap ten jest automatyczny i jest zarządzany w pełni przez sterownik elektroniczny bez możliwości zmiany 
parametrów. 
Kocioł można również rozpalić poprzez jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przycisków P4 i P5 przez 3 
sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat AWAITING REQUEST (oczekiwanie na komendę). W tym trybie 
kocioł przełącza się w stan oczekiwania i uruchomienie nastąpi wyłącznie po wydaniu komendy nagrzewania, np. 
podgrzanie wody CO lub CWU (o ile ma zastosowanie). 
 

 
 

Zegar Temp. zbiornika/ zasobnika 
buforowego 

Okno dialogowe Temperatura wody Przycisk ‘P4’ 
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Kocioł realizuje etap rozruchu zgodnie z 
procedurami określonymi przez parametry, 
które zarządzają poziomami i czasem, 
osiągając żądany stan działania, o ile nie 
wystąpią żadne nieprawidłowości lub 
alarmy, zgodnie z poniższą tabelą: 
 

Status Urządzenia 

 zapalnik wyciąg 
spalin 

ślimak wymiennik 

WYŁ. WYŁ. WYŁ. WYŁ. WYŁ. 

START - PODGRZEWANIE 
WSTĘPNE 

WŁ. WŁ. WYŁ. WYŁ. 

WSTĘPNE PODAWANIE 
PELLETU 

WŁ. WŁ. WŁ. WYŁ. 

OCZEKIWANIE NA PŁOMIEŃ WŁ. WŁ. WYŁ. WYŁ. 

PODAWANIE PELLETU WŁ. WŁ. WŁ. WYŁ. 

OBECNOŚĆ PŁOMIENIA WYŁ. WŁ. WŁ. WŁ. 

PRACA WYŁ. WŁ. WŁ. WŁ. 

MODULACJA PRACY WYŁ. WŁ. WŁ. WŁ. 

CZYSZCZENIE PALENISKA WYŁ. WŁ. WŁ. WŁ. 

PRACA WYŁ. WŁ. WŁ. WŁ. 

CZYSZCZENIE KOŃCOWE WYŁ. WŁ. WYŁ. - 

 
Jeżeli temperatura spalin nie osiągnęła dopuszczalnej wartości minimalnej po upływie określonego czasu, kocioł 
przechodzi w stan alarmu. 
 

 

- Nie należy stosować łatwopalnych cieczy do rozpalania urządzenia. 
- W przypadku wielokrotnego nieudanego rozpalenia należy skontaktować się z Centrum 

serwisowym. 
 
4.4 Etap działania 

Po etapie „Rozruchu” kocioł przechodzi w tryb „Praca”, który stanowi normalny tryb pracy. 
Użytkownik może wyregulować moc grzewczą w zakresie od maks. wartości wynoszącej 5 do minimalnej wartości 
1 za pomocą przycisków ‘P5’ i ‘P6’. Uruchomienie funkcji obwodu CWU jest wskazane za pomocą stosownego 
segmentu/diody LED [A]. 
 

 
 
 

 

- Należy sprawdzić poziom pelletów w podajniku, aby zapobiec zgaśnięciu płomienia w wyniku 
braku pelletu. 

- Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone podczas podawania pelletu. 
- Klapa podajnika na pellet musi być zamknięta. Pokrywę można otworzyć wyłącznie w celu 

dodania pelletu. 
- Worki z pelletem należy składować co najmniej 1,5 m od kotła. 

 
4.4.1 Modyfikacja ustawień temperatury wody 

W celu zmodyfikowania temperatury wody należy nacisnąć przycisk P1 i 
następnie zwiększyć lub zmniejszyć parametr temperatury za pomocą 
przycisku P1 i P2. 
 
Po uzyskaniu ustawionej wartości temperatury wody, moc jest automatycznie 
obniżana do min. wartości, stan MODULACJI. 

 
 
 
Po uzyskaniu ustawionej maksymalnej wartości temperatury spalin na panelu sterowania wyświetlona zostanie 
komunikat 'MODULATE F' (modulacja F) i kocioł uruchamia procedurę modulacji płomienia bez interwencji 
użytkownika, natomiast w przypadku przekroczenia temperatury 285°C wyświetlony zostaje alarm „AL3 HOT 
FUMES” (gorące spaliny) i kocioł uruchamia procedurę wyłączania. 

Zegar 

Okno dialogowe 

Moc ustawiona na 3 Faktyczna moc podczas pracy równa 1 - miganie 

Temperatura wody 

Przycisk ‘P6’ 

Przycisk ‘P5’ 

Temperatura H2O 
zbiornika lub 

zasobnika buforowego 

Woda komory grzewczej 
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4.4.2 Czyszczenie rusztu paleniska 

Podczas normalnej pracy w trybie działania tryb „BRAZIER CLEANING” 
(czyszczenie paleniska) jest uruchamiany w regularnych odstępach oraz na 
ustawiony okres czasu. 
 
4.4.3 CWU z ‘szybkim’ wymiennikiem ciepła 
 

Jeżeli wymagana jest gorąca woda wyświetlacz pokazuje komunikat CWU EXCH 
(wymiennik CWU) i stosowna dioda LED zostaje podświetlona. Funkcja ta jest 
realizowana wyłącznie, gdy kocioł jest włączony i woda wewnątrz komory 
grzewczej osiągnie stosowną temperaturę. 
Funkcja ta nie występuje w innych przypadkach. 
 
4.4.4 CWU ze zbiornikiem magazynowym 

Tego rodzaju instalacja wymaga zastosowania zewnętrznego termostatu lub sondy wodnej, która mierzy 
temperaturę wody zbiornika magazynowego /zasobnika buforowego CWU. 
W przypadku termostatu ustawienia temperatury wprowadza się poprzez regulację sterownika termostatu 
zasobnika. 
Z kolei w celu modyfikacji temperatury w przypadku zabudowy czujnika temper. wody należy nacisnąć przycisk P2 
na panelu sterowania i następnie zwiększyć lub zmniejszyć wartość temperatury za pomocą przycisku P1 i P2. 
Funkcja CWU jest uruchamiana, gdy temperatura spadnie poniżej ustawionej wartości. W trybie oczekiwania kocioł 
jest automatycznie rozpalany i przełączany w tryb działania. Po osiągnięciu przez wodę w komorze grzewczej 
temperatury roboczej uruchomione zostaje dostarczanie wody do zbiornika (zasobnika). Na wyświetlaczu kotła 
pojawia się komunikat CWU i zapalona zostaje stosowna dioda LED. 
Po osiągnięciu przez zbiornik ustawionej temperatury kocioł uruchamia system grzewczy CO. W przypadku 
dalszych komend kocioł przechodzi w tryb oczekiwania lub modulacji, w zależności od ustawień (patrz paragraf 
4.6.2).  
Jeżeli kocioł jest wyłączony (OFF), żadna dioda nie jest zapalona i kocioł nie pracuje. 
 
4.4.5 System z zasobnikiem buforowym / akumulatorem ciepła 

Tego rodzaju instalacja wymaga zastosowania zewnętrznego termostatu lub czujnika wody, który mierzy 
temperaturę wody w zb. buforowym. 
W przypadku termostatu ustawienia temperatury wprowadza się poprzez regulację sterownika termostatu zb. 
buforowego. 
Z kolei w celu modyfikacji temperatury w przypadku obecności czujnika należy nacisnąć przycisk P2 na panelu 
sterowania i następnie zwiększyć lub zmniejszyć wartość temperatury za pomocą przycisku P1 i P2. 
Gdy temperatura spada poniżej ustawionej temperatury termostatu zewnętrznego: 
Jeżeli kocioł jest w fazie oczekiwania na komendę (AWAITING REQUEST) następuje jego uruchomienie i przejście 
w stan pracy, następnie po osiągnięciu przez wodę w komorze grzewczej temperatury roboczej uruchomione 
zostaje podawanie wody do zb. buforowego. Po osiągnięciu ustawionej temperatury w zbiorniku buforowym, kocioł 
przechodzi w tryb oczekiwania na komendę (należy uruchomić funkcję oczekiwania Standby, patrz paragraf 4.6.2). 
Jeżeli kocioł jest wyłączony (OFF), żadna dioda nie zostaje zapalona i kocioł nie pracuje. 
Możliwe jest wybranie temperatury zbiornika magazynowego CWU oraz nagrzewania CO w zakresie od min 54°C 
(wartość początkowa pompy STD) do 80°C przy minimalnej temperaturze wody powrotnej nie niższej niż (50-55)°C, 
aby zapobiec skraplaniu wewnątrz zbiornika.  
 
 
4.5 Wyłączanie 

 
W celu wyłączenia kotła należy nacisnąć i przytrzymać przycisk 'P4' przez ok. 2 
sekundy. 
Następuje bezzwłoczne wyłączenie podajnika, natomiast wyciąg spalin jest 
ustawiany na wysoką prędkość i na wyświetlaczu pojawia się komunikat „FINAL 
CLEANING” (czyszczenie końcowe). 

 
 
 
Na koniec działania w oknie dialogowym pojawia się komunikat „OFF” 

(wyłączony). 
Podczas etapu wyłączania niemożliwe jest ponowne uruchomienie kotła do 
momentu, aż temperatura spalin nie spadnie poniżej ustawionej wartości. W tym 
czasie w oknie dialogowym wyświetlony jest komunikat „WAITING COOL” 

(oczekiwanie na schłodzenie). 
Na końcu tego procesu w oknie dialogowym wyświetlony zostanie komunikat 
„OFF”. 
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4.6 Menu 

 
Należy nacisnąć przycisk ‘P3’ (SET) w celu wejścia do menu. Menu jest podzielone na różne pozycje i poziomy 
dostępu do ustawień sterownika elektronicznego. 
 
Poniższa tabela stanowi podsumowanie struktury menu wraz z opcjami dostępnymi dla użytkownika. 
 

Pozycja menu 
Stanowisko 
poziomu 2 

Pozycja menu 
Stanowisko 
poziomu 3 

Nazwa parametru Urządzenie 

Menu 01 

M-1-1 Aktywacja czasu M-1-1-01 Aktywacja czasu Wł./Wył. 

M1-2 Program dzienny 

M-1-2-01 Czas dzienny Wł./Wył. 

M-1-2-02 Start 1 dzień  

M-1-2-03 Stop 1 dzień  

M-1-2-04 Start 2 dni  

M-1-2-05 Stop 2 dni  

M1-3 Program tygodniowy 

M-1-3-01 Czas tygodniowy Wł./Wył. 

M-1-3-02 Start Prog-1  

M-1-3-03 Stop Prog-1  

M-1-3-04 Poniedziałek Prog-1  

M-1-3-05 Wtorek Prog-1  

M-1-3-06 Środa Prog-1  

M-1-3-07 Czwartek Prog-1  

M-1-3-08 Piątek Prog-1  

M-1-3-09 Sobota Prog-1  

M-1-3-10 Niedziela Prog-1  

M-1-3-11 Start Prog-2  

M-1-3-12 Stop Prog-2  

M-1-3-13 Poniedziałek Prog-2  

M-1-3-14 Wtorek Prog-2  

M-1-3-15 Środa Prog-2  

M-1-3-16 Czwartek Prog-2  

M-1-3-17 Piątek Prog-2  

M-1-3-18 Sobota Prog-2  

M-1-3-19 Niedziela Prog-2  

M-1-3-20 Start Prog-3  

M-1-3-21 Stop Prog-3  

M-1-3-22 Poniedziałek Prog-3  

M-1-3-23 Wtorek Prog-3  

M-1-3-24 Środa Prog-3  

M-1-3-25 Czwartek Prog-3  

M-1-3-26 Piątek Prog-3  

M-1-3-27 Sobota Prog-3  

M-1-3-28 Niedziela Prog-3  

M-1-3-29 Start Prog-4  

M-1-3-30 Stop Prog-4  

M-1-3-31 Poniedziałek Prog-4  

M-1-3-32 Wtorek Prog-4  

M-1-3-33 Środa Prog-4  

M-1-3-34 Czwartek Prog-4  

M-1-3-35 Piątek Prog-4  

M-1-3-36 Sobota Prog-4  

M-1-3-37 Niedziela Prog-4  

M1-4 Program weekendowy 

M-4-2-01 Czas weekendowy WŁ./WYŁ. 

M-4-2-02 Start 1 weekend  

M-4-2-03 Stop 1 weekend  

M-4-2-04 Start 2 weekend  

M-4-2-05 Stop 2 weekend  

Menu 02 
Regulacje użytkownika 

M-2-1 Ustawienie zegara    

M-2-2 Tryb oczekiwania   Wł./Wył. 

M 2-3 Podawanie wstępne   Wł. 

M 2-4 Rodzaj pelletu  Regulacja pelletu (-9 - +9) 

M 2-5 
Podawanie wstępne 

(ślimak 2) 
  Wł. 

Menu 03 
Ustawienia użytkownika 

M-3-1 Język   -- 

M-3-3 
Tryb sygnal. 

akustycznego 
  Wł./Wył. 

M-3-4 Rozpalanie   (0 - 100) 

M-3-6 Delta nagrzewania   (0,5 - 20) 

M-3-7 
Delta 

zbiornika/zasobnika 
  (0,5 - 20) 

M-3-8 Poziom pelletu   Wł./Wył. 

M-3-9 Sterowanie CWU   Wł./Wył./EST 

Menu 04  
Status kotła 

menu technika serwisu 

Menu 05 
ustawienia technika 

menu technika serwisu 

Menu 06  
Ustawienia instalatora 

menu technika serwisu 
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4.6.1 Menu 01 - Ustawienia czasu 

 
Umożliwia włączenie/wyłączenie wszystkich funkcji termostatu czasowego. 
Należy wybrać opcję Wł. (ON) w celu włączenia funkcji i podświetlenia 
stosownego segmentu/diody LED [ D ]. 
Po wprowadzeniu programu dziennego, tygodniowego lub weekendowego w 
prawym górnym rogu wyświetlacza podświetlony zostaje stosowny 
segment/dioda LED [ C ]. 
 
Dokonanie wyboru i wprowadzanie czasu umożliwiają przyciski według tabeli w 
paragrafie 4.2. 
 
 
 
 
 
 
Poprzez wejście w podmenu: DAY PROGRAM (program dzienny) możliwe jest 

włączenie/wyłączenie i ustawienie funkcji dziennej termostatu czasowego. 
Możliwe jest ustawienie dwóch etapów działania ograniczonych ustawieniami 
czasowymi zgodnie z poniższą tabelą, w której ustawienie OFF powoduje 
zignorowanie komendy przez zegar. 
 

Wybór Znaczenie Możliwe wartości 

START 1 czas uruchomienia czas - WYŁ. 

STOP 1 czas wyłączenia czas - WYŁ. 

START 2 czas uruchomienia czas - WYŁ. 

STOP 2 czas wyłączenia czas - WYŁ. 

 
 
 
Poprzez wejście w podmenu: WEEK PROGRAM (program tygodniowy) możliwe 

jest włączenie/wyłączenie i wprowadzenie ustawień tygodniowych termostatu 
czasowego. 
Programator tygodniowy zawiera 4 niezależne programy, których efekt końcowy 
składa się z kombinacji 4 programowań. 
Programator tygodniowy można również włączyć lub wyłączyć 
poprzez ustawienie Wył. (OFF) w polu czasu, co spowoduje, że zegar zignoruje 
stosowną komendę. 
 
 
 

 

Podczas programowania należy upewnić się, aby czas 
uruchomienia i/lub wyłączenia nie nakładał się na siebie w 
przypadku ustawień dla różnych programów tego samego dnia. 

 
 
Poprzez wejście w podmenu: WEEK-END PROGRAM (program 

weekendowy) możliwe jest włączenie/wyłączenie i wprowadzenie ustawień 
weekendowych termostatu czasowego. 
 
 

 

Program weekendowy należy włączyć dopiero po wyłączeniu 
programu tygodniowego. 
W celu zapobieżenia przypadkowemu uruchomienia i 
wyłączeniu należy uruchomić wyłącznie jeden program na raz. 
W przypadku, gdy wymagane jest zastosowanie programu 
tygodniowego należy wyłączyć program dzienny. Przy tych 
ustawieniach zaleca się wyłączenie programu weekendowego. 

 

Dane Poziom menu 

Dane 

Poziom menu 
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4.6.2 Menu 02 – Regulacje użytkownika 

 
W tym menu możliwe jest wprowadzenie wielu ustawień: 
- Ustawianie zegara 

Przed uruchomieniem kotła należy ustawić aktualną datę i czas, aby zapewnić odniesienie dla programowania 
czasowego. Sterownik elektroniczny posiada baterię litową, model CR2032 3 wolt, zapewniając autonomię zegara 
wewnętrznego wynoszącą ponad 4-5 lata. Jeżeli zegar nie nalicza czasu lub wyświetlona jest seria zer po restarcie 
baterię należy wymienić po skontaktowaniu się z autoryzowanym centrum serwisowym. 
- Tryb oczekiwania 

Po uruchomieniu tej funkcji następuje automatyczne wyłączenie kotła, gdy temperatura wody osiągnie ustawioną 
wartość (Tset + ΔT) na pewien okres czasu. 

Kolejne automatyczne rozpalenie będzie możliwe wyłącznie po spadku temperatury poniżej ustawionej wartości o 
kilka stopni, mianowicie (Tset - ΔT), przy czym domyślna wartość ΔT = 2°C. 

Komendy ręczne podawane na panelu sterowania mają pierwszeństwo przed programowaniem. 
Po wyborze WYŁ. (OFF) kocioł nie przechodzi w tryb oczekiwania i działania normalnie, uruchamiając funkcję 
modulacji, gdy temperatura przekroczy ustawioną wartość. 
- Podawanie wstępne 

Ustawienie tej funkcji umożliwia uruchomienie podajnika, przy zimnym lub wyłączonym kotle, dla celów wstępnego 
podawania pelletu przez okres 90 sekund. Funkcję uruchamia się za pomocą przycisku P1 i wyłącza za pomocą 
przycisku P4. 
- Rodzaj pelletu 

Po uruchomieniu funkcji należy nacisnąć przycisk P1 lub P2 w celu zwiększenia lub zmniejszenia nastawy pelletu, 
celem optymalizacji zużycia paliwa i spalania, w zależności od zastosowanego rodzaju pelletu. 
- Podawanie wstępne (ślimak 2) 

Ustawienie niniejszej funkcji umożliwia czasowe uruchomienie podajnika zbiornika uzupełniającego. Funkcję 
uruchamia się za pomocą przycisku P1 i wyłącza za pomocą przycisku P4. 
 
4.6.3 Menu 03- Ustawienia użytkownika 

 
W tym menu możliwe jest wprowadzenie następujących ustawień: 
- Język 
Opcja ta pozwala na wybranie języka dialogowego spośród języków dostępnych w menu, tj.: WŁOSKI - 
FRANCUSKI - ANGIELSKI - NIEMIECKI - HISZPAŃSKI 
- Sygnal. akustyczny 

Opcja ta umożliwia uruchomienie/wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej kotła. 
- Podświetlenie 

Opcja ta umożliwia zmianę jasności podświetlenia wyświetlacza w zakresie od 0 do 100. 
- Delta nagrzewania 

Opcja ta umożliwia ustawienie: 
- zakresu pomiędzy ustawioną temperaturą i faktyczną temperaturą wyłączenia kotła; 
- zakresu pomiędzy ustawioną temperaturą i faktyczną temperaturą ponownego rozpalenia kotła; 
Zakres ten wynosi od 0,5°C do 20°C, w zależności od potrzeb klienta i/lub typu systemu. 
- Delta kotła/zasobnika 

Opcja ta umożliwia ustawienie: 
zakresu pomiędzy ustawioną temperaturą i faktyczną temperaturą ponownego rozpalenia kotła; 
Zakres ten wynosi od 0,5°C do 20°C, w zależności od potrzeb klienta i/lub typu systemu. 
- Poziom pelletów 

Uruchomienie tej opcji umożliwia zarządzanie sygnałem braku pelletu za pomocą: 
- komunikatu „NO PELLETS” (brak pelletu) wyświetlonej na panelu; 
- zarządzania poziomem zbiornika uzupełniającego pelletu (dostępny na żądanie). 
Wyłączenie tej opcji spowoduje wyłączenie zbiornika uzupełniającego i brak jakiejkolwiek komunikatu na panelu. 
- Sterowanie CWU 

Uruchomienie tej opcji umożliwia zarządzanie CWU z poziomu zbiornika lub wymiennika ciepła za pomocą sygnału 
pochodzącego z termostatu lub czujnika przepływu. 
Wybór opcji EST umożliwia kontrolę CWU w lecie (przy wyłączonym ogrzewaniu) za pomocą sygnału 
pochodzącego z termostatu lub sondy. Wybór tej pozycji umożliwia obsługę tylko obiegu CWU. Tryb oczekiwania 
zostaje uruchomiony i cyrkulacja końcowa następuje zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi w menu M-6-9. 
Funkcja letnia może zostać wyświetlona wyłącznie, gdy menu M-6-8 jest ustawione na T-PUFFER (temperatura 
zasobnika) lub S-BOILER (praca letnia). 
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4.6.4 Menu 04 – Status kotła 

 
Za pomocą tej opcji można pokazać chwilowy status kotła (przedstawiający stan operacyjny różnych podzespołów 
połączonych z kotłem); dostępne są różne strony ułożone w kolejności przewidzianej do monitoringu. 
 
4.6.5 Menu 05 – Ustawienia technika serwisu 

 
Opcja ta jest zastrzeżona dla autoryzowanego technika centrum serwisowego Ferroli. 
 

 

Modyfikacja parametrów technicznych menu 05 jest dopuszczalna wyłącznie dla autoryzowanego i 
wykwalifikowanego personelu. Wszelkie zmiany parametrów mogą spowodować poważne szkody, 
za które firma Ferroli nie ponosi odpowiedzialności. 

 
4.7 Termostat – zewnętrzny termostat czasowy 

W celu użycia termostatu zewnętrznego należy skontaktować się z autoryzowanym 
technikiem i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: 
- wyłączyć zasilanie za pomocą głównego wyłącznika z tyłu kotła i odłączyć kabel 

zasilający; 
- zdjąć panel boczny, aby uzyskać dostęp do sterownika elektronicznego; 
- po zapoznaniu się ze schematem okablowania podłączyć dwa przewody 

termostatu do odpowiednich zacisków płyty TERM; 
- zmontować całość i sprawdzić prawidłowe działanie. 
Funkcje menu nie zmieniają się dla każdego z ustawień i sygnalizacja połączenia ma 
postać podświetlenia segmentu diod LED na pasku stanu wyświetlacza. 
Po spełnieniu wymagań termostat wyłącza kocioł i wyświetla funkcję oczekiwania na 
panelu (o ile jest włączony). 
 
 

 

W przypadku zastosowania termostatu zewnętrznego/termostatu czasowego zaleca się wyłączyć 
tryb oczekiwania oraz programowanie czasowe urządzenia sterującego. 

 
Zastosowanie termostatu zewnętrznego/termostatu czasowego jest sygnalizowane za pomocą podświetlenia 
segmentu diod LED dotyczącego paska statusu na wyświetlaczu. 
Po spełnieniu wymagań termostat wyłącza kocioł i wyświetla funkcję oczekiwania na panelu (o ile jest włączony). 
 
4.8 Okres przestoju (koniec sezonu) 

Jeżeli kocioł nie jest używany przez długi okres czasu i/lub na koniec każdego sezonu, zaleca się wykonanie 
następujących czynności: 
- usunąć pellety z podajnika; 
- odłączyć zasilanie; 
- dokładnie wyczyścić kocioł i, o ile jest to konieczne, zapewnić wymianę wszystkich uszkodzonych części przez 

wykwalifikowany personel; 
- zapewnić ochronę kotła przed pyłem za pomocą stosownego przykrycia; 
- kocioł należy przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu zapewniającym ochronę przed czynnikami 

atmosferycznymi. 
 



 
 

 28 BIOPELLET 29-39 
 

 

5 CZYSZCZENIE KOTŁA 
 

Czyszczenie kotła jest niezwykle istotne w celu zapobieżenia: niedostatecznemu spalaniu, osadzaniu się pyłu oraz 
niespalonych wyrobów w palenisku, ograniczonej wydajności cieplnej. 
Kocioł należy obsługiwać wyłącznie przy zamkniętych drzwiach paleniska i popielnika; 
Uszczelnienia drzwi należy okresowo sprawdzać, aby zapobiec przedostawaniu się powietrza do wewnątrz i 
zapewnić obecność niskiego ciśnienia w komorze spalania. 
Czyszczenie rutynowe jest zwykle prowadzone przez klienta zgodnie z zaleceniami określonymi w instrukcji, przy 
czym konserwacja nadprogramowa, wykonywana raz na rok, musi być prowadzona przez autoryzowane Centrum 
serwisowe. 
 

 

- Czyszczenie wszystkich części musi być wykonywane przy odłączonym i zimnym kotle; 
- Utylizacja odpadów z czyszczenia musi odbywać się zgodnie z aktualnymi przepisami lokalnymi; 
- Nie należy obsługiwać kotła bez okładziny; 
- Należy unikać generowania dymu i niespalonych wyrobów podczas rozpalania i/lub normalnej obsługi. 

 

Poniżej określone zostały czynności kontrolne i/lub konserwacyjne zapewniające prawidłowe stosowanie i działanie 
kotła. 

Części / Okres  
Rodzaj czyszczenia 

1 dzień  
czyszczenie 

rutynowe 

2-3 dni 
czyszczenie 

rutynowe 

1 miesiąc 
czyszczenie  

rutynowe 

2-3 miesiące 
czyszczenie  

rutynowe 

1 rok 
czyszczenie nadprogramowe: 
prowadzone przez Centrum 

serwisowe 
Ruszt ■     

Popielnik  ■    

Wiązka rur komory grzewczej   ■  ■ 

Kolektor – wyciąg spalin    ■ ■ 

Uszczelnienie drzwiczek paleniska i popielnika     ■ 

Połączenie rury z kanałem odprowadzającym 
spaliny 

    ■ 

 

5.1 Czyszczenie rusztu i podstawy rusztu 

Należy wymontować ruszt oraz usunąć popiół osadzony w komorze spalania i na uchwycie rusztu. W tym celu 
można skorzystać ze stosownego odkurzacza. Czynność ta powinna być przeprowadzana codziennie, 

szczególnie w przypadku nagromadzenia niedopalonych substancji, aby zapewnić idealne warunki spalania, 
ponieważ otwory w palenisku umożliwiają przepływ powietrza do spalania. 
Należy również upewnić się, że dodatkowe otwory powietrzne w rurach bocznych uchwytu rusztu są wolne od 
pozostałości ze spalania i pyłu. 
W razie potrzeby należy wyczyścić wziernik szklany drzwiczek paleniska, aby umożliwić sprawdzanie płomienia 
wewnątrz komory spalania. 
 

 

 

Palenisko musi spoczywać w 
uchwycie paleniska i dokładnie na 
zestawie pierścieni - bez szczelin 
powietrznych. 

 

 

5.2 Czyszczenie popielnika 

Popielnik jest umieszczony dokładnie pod rusztem - uchwytem rusztu. W celu wyczyszczenia jej należy otworzyć 
drzwi popielnika i usunąć popiół oraz wszelkie pozostałości po spalaniu za pomocą stosownego odkurzacza. 
Drzwiczki po zakończeniu czyszczenia należy zamknąć. Popielnik można czyścić co 2-3 dni w zależności od 

częstotliwości stosowania kotła. 
 

5.3 Czyszczenie wyciągu spalin i komory spalania 
Komora spalania musi być czyszczona co najmniej raz w roku poprzez usunięcie wszystkich osadów ze spalania z 

wewnętrznych rur i kanałów spalinowych. W celu przeprowadzenia tej czynności należy usunąć górną pokrywę 
kotła, pokrywę zbiornika grzewczej oraz dolne drzwi rewizyjne poprzez odkręcenie stosownych śrub mocujących, 
oraz wyczyścić turbulatory oraz wewnętrzne rury spalinowe.  
Dodatkowo należy wyczyścić wyciąg spalin zlokalizowany pod dolnym kolektorem spalin, do którego dostęp 
możliwy poprzez otwór drzwi rewizyjnych.  
Co 3-4 miesiące należy wyczyścić ściany wewnętrzne (izolacyjne-ognioodporne) komory spalania za pomocą 

stosownego sprzętu (szczotek) i wymienić ściankę z wermikulitu, o ile jest to niezbędne. 
Co 1.800 godzin pracy lub 2.000 kg zużytego pelletu, przez komunikat „SERVICE DUE” (czas serwisowania), 

kocioł sygnalizuje konieczność przeprowadzenia konserwacji nadprogramowej (wykraczającej poza zakres 
gwarancji) przez wykwalifikowany personel, który wykona kompletne czyszczenie i zresetuje wiadomość. 
 

 

Wszelkiego rodzaju uderzenia lub stosowanie siły mogą spowodować uszkodzenie wyciągu 
spalin, skutkując głośnością podczas pracy. W związku z tym zaleca się, aby czynność ta była 
przeprowadzana przez wykwalifikowany personel. 

Brudne palenisko Czyste palenisko Czysty uchwyt paleniska 
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5.4 Czyszczenie miernika przepływu powietrza 

 
Miernik przepływu powietrza (mierzący przepływ powietrza do spalania) zainstalowany wewnątrz rury dolotowej 
wymaga okresowego czyszczenia powierzchni wewnętrznych co 3-4 miesiące z wykorzystaniem stosownego 
sprzętu (dmuchawy sprężonego powietrza lub stosownych szczotek). 
 
5.5 Czyszczenie połączenia kanałów spalin 

 
Połączenie odprowadzania spalin należy czyścić co najmniej raz w roku lub w razie potrzeby. 
Procedura czyszczenia wymaga zasysania i usunięcia pozostałości ze wszystkich sekcji pionowych i poziomych 
oraz zagięć pomiędzy kotłem a rurą odprowadzającą. 
Zaleca się również czyszczenie rury odprowadzającej raz w roku, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne 
odprowadzanie spalin. 
 
5.6 Czyszczenie wymiennika ciepła z turbulatorem i wytrząsaczem 

 
Kanały spalinowe wewnątrz komory grzewczej należy czyścić co najmniej raz na 2-3 dni poprzez użycie obu 
pokręteł i wielokrotne wykonywanie ruchów w górę i w dół. 
 

 

- Kocioł musi być wyłączony i zimny podczas tej czynności. 
- Na koniec działania należy upewnić się, że turbulatory znajdują się w pozycji spoczynku na 

najniższym poziomie. 
 

 

 
 
 
 

Prawe i lewe pokrętło kontrolne 
turbulatora w dolnej pozycji podczas 
działania kotła grzewczego. 
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6 KONSERWACJA 
 
6.1 Wprowadzenie 

Czynności na częściach wewnętrznych kotła muszą być prowadzone przez wykwalifikowany personel. Należy 
skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym. 
 

 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy upewnić się, że kocioł jest odłączony od zasilania i 
zimny. 

 
6.2 Demontaż okładziny kotła 

 
 
 
 
 

Legenda: 

 
1 - Drzwi podajnika pelletu 
2 - Pokrywy środkowe 
3 - Panel boczny 
4 - Pokrywa przednia 
5 - Izolowane drzwi zewnętrzne 
6 - Panel tylny 

 
6.3 Części wewnętrzne kotła 

 
 
 
 
 
Legenda: 
 

1 - Pokrętło z prętem gwintowanym 
2 - Trzpień przedłużający turbulatora 
3 - Nakrętka mocująca tulei 
4 - Tuleja trzpienia 
5 - Górna ochrona zewnętrzna 
6 - Górna pokrywa kontrolna 
7 - Pokrywa zewnętrzna 
8 - Górna ochrona 
9 - Środkowa ochrona 
10 - Wewnętrzna ochrona z wermikulitu 
11 - Boczna ochrona z wermikulitu 
12 - Wsporcza pokrywa ochronna 
13 - Wspornik turbulatora 
14 - Turbulatory 
15 - Zewnętrzna ochrona cieplna komory 
16 - Komora grzewcza 
17 - Popielnik 
18 - Drzwi paleniska 
19 - Drzwi popielnika 
20 - Zawór bezpieczeństwa 
21 - Uszczelka 
22 - Pokrywa rewizyjna 
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6.4 Elementy elektryczne 

 

   
 

Legenda: 
 

1 - Panel sterowania, model F047 
2 - Termostaty bezpieczeństwa  
3 - Miernik przepływu powietrza 
4 - Płytka elektroniczna 
5 - Motoreduktor 
6 - Przełącznik próżniowy 
7 - Czujnik spalin 
8 - Czujnik wody - komora spalania  
9 - Czujnik wody - zbiornik/zasobnik 
10 - Czujnik poziomu w podajniku pelletów 
11 - Połączenie szeregowe 
12 - Przetwornik ciśnienia 
13 - Mikroprzełącznik bezpieczeństwa drzwi 

 
6.5 Standardowe elementy wodne 

 
 
Legenda: 
 

1 - Membranowy zbiornik wyrównawczy 
2 - Kurek spustowy układu CO 1/2” 
3 - Zawór nadmiarowy ciśnienia 
4 - Rura zasilania z połączeniami 1" 
5 - Pompa cyrkulacyjna o wysokiej wydajności 
6 - Rura powrotna z połączeniem 1" 
7 - Przetwornik ciśnienia 
8 - Połączenie napełniania układu CO 1/2” 
9 - Zawór odpowietrzania kotła 
10 - Nasadka bezpiecznika termicznego 
(opcjonalna) 
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7 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
7.1 Zarządzanie alarmami 

Alarmy są sygnalizowane za pomocą sygnału dźwiękowego (o ile jest on włączony) oraz komunikatu 
wyświetlanego na panelu sterowania. 
W przypadku uruchomienia się alarmu należy wyłączyć kocioł, usunąć przyczynę alarmu i ponownie rozpalić kocioł 
zgodnie ze standardową procedurą opisaną w niniejszej instrukcji. 
Każde uruchomienie alarmu powoduje bezzwłoczne wyłączenie kotła. 

Poniżej przedstawione zostały alarmy wyświetlane na panelu sterowania, wraz z ich przyczynami oraz sposobami 
rozwiązania: 
 

ALARMY - WIADOMOŚCI 

Sygnalizacja Awaria Prawdopodobne przyczyny Rozwiązania 

AL 1  
POWER FAILURE  

(USTERKA 
ZASILANIA) 

- Kocioł nie uruchamia się. 
- Brak zasilania podczas etapu 

rozpalania. 

- Wyłączyć kocioł za pomocą 
przycisku P4 i powtórzyć procedurę 
rozpalania.  

- Pozostałe czynności związane z 
przywracaniem funkcjonalności 
muszą być prowadzone przez 
centrum serwisowe. 

AL 2  
FUME PROBE  

(CZUJNIK SPALIN) 

- Występuje w przypadku 
awarii czujnika temper. 
spalin.  

- Uruchomiona zostaje 
procedura wyłączenia. 

- Usterka czujnika. 
- Czujnik jest odłączony od płyty. 

- Czynności związane z 
przywracaniem funkcjonalności 
muszą być prowadzone przez 
centrum serwisowe. 

AL 3 
HOT FUMES  

(GORĄCE SPALINY) 

- Występuje w przypadku, gdy 
czujnik spalin wykryje 
temperaturę spalin 
przekraczającą 280°C. 

- Uruchomiona zostaje 
procedura wyłączenia. 

- Zbyt duża ilość pelletu.  
- Ograniczyć wymianę ciepła w 

systemie. 

- Wyregulować dopływ pelletu. 
- Pozostałe czynności związane z 

przywracaniem funkcjonalności 
muszą być prowadzone przez 
centrum serwisowe. 

AL 4 
FAN FAIL  
(USTERKA 

WENTYLATORA) 

- Występuje w przypadku 
awarii wentylatora 
wyciągowego. 

- Uruchomiona zostaje 
procedura wyłączenia. 

- Wentylator spalin jest 
zablokowany. Wadliwy czujnik 
kontroli prędkości.  

- Brak zasilania wentylatora 
spalin. 

- Czynności związane z 
przywracaniem funkcjonalności 
muszą być prowadzone przez 
centrum serwisowe. 

AL 5 
NO IGNITION  

(BRAK ZAPŁONU) 

- Brak płomienia na etapie 
rozpalania.  

- Uruchomiona zostaje 
procedura wyłączenia. 

- Podajnik pelletu jest pusty.  
- Usterka grzałki, brudna lub 

nieprawidłowo ustawiona. 
- Nieprawidłowe ustawienia 

podawania pelletu. 

- Sprawdzić obecność pelletu w 
podajniku.  

- Sprawdzić procedury rozpalania. 
- Pozostałe czynności związane z 

przywracaniem funkcjonalności 
muszą być prowadzone przez 
centrum serwisowe. 

AL 6 
NO PELLETS  

(BRAK PELLETU) 

- Pellet nie jest podawany do 
paleniska. 

- Podajnik pelletu jest pusty. 
- Motoreduktor podawania pelletu 

wymaga regulacji. 
- Motoreduktor nie podaje pelletu. 

- Sprawdzić obecność pelletu w 
podajniku.  

- Wyregulować dopływ pelletu.  
- Pozostałe czynności związane z 

przywracaniem funkcjonalności 
muszą być prowadzone przez 
centrum serwisowe. 

AL 7 
THERMAL SAF  

(ZABEZPIECZENIE 
TERMICZNE) 

 

- Występuje w przypadku 
wykrycia przez termostat 
bezpieczeństwa stanu 
przekroczenia temperatury 
kanału podajnika. 

- System zostaje wyłączony. 

- Termostat bezpieczeństwa 
wykrył obecność temperatury 
przekraczającej próg ustawień w 
wyniku przegrzania dolnej części 
podajnika, blokując jednocześnie 
działanie motoreduktora. 

- Sprawdzić przyczynę przegrzania. 
- Zresetować termostat 

bezpieczeństwa poprzez naciśnięcie 
przycisku reset. 

AL 8  
NO NEG PRESS  

(BRAK 
PODCIŚNIENIA) 

- Podczas pracy kotła wykryto 
ciśnienie poniżej progu 
ustawień przełącznika 
próżniowego. 

- System zostaje wyłączony. 

- Komora spalania jest brudna.  
- Kanał spalinowy jest 

zablokowany. 
- Drzwi paleniska nie są 

zamknięte. 
- Zawory zapobiegające 

powstawaniu nadmiernego 
ciśnienia są 
otwarte/zablokowane. 

- Wadliwy przełącznik próżniowy. 

- Sprawdzić czystość kanału spalin i 
komory spalania. 

- Potwierdzić hermetyczność drzwi.  
- Potwierdzić zamknięcie zaworów 

zapobiegających powstawaniu 
nadmiernego ciśnienia. 

- Pozostałe czynności związane z 
przywracaniem funkcjonalności 
muszą być prowadzone przez 
centrum serwisowe. 

AL 9  
INSUFF 

DRAUGHT  
(NIEDOSTATECZNY 

CIĄG) 

- Występuje, gdy przepływ 
powietrza spalania jest 
niższy od określonego progu. 

- Komora spalania jest brudna. 
- Kanał spalinowy jest 

zablokowany. 
- Drzwi paleniska nie są 

zamknięte. 
- Zawory zapobiegające 

powstawaniu nadmiernego 
ciśnienia są 
otwarte/zablokowane. 

- Wadliwy miernik przepływu 
powietrza. 

- Sprawdzić czystość kanału 
spalinowego i komory spalania. 

- Potwierdzić hermetyczność drzwi.  
- Potwierdzić zamknięcie zaworów 

zapobiegających powstawaniu 
nadmiernego ciśnienia. 

- Pozostałe czynności związane z 
przywracaniem funkcjonalności 
muszą być prowadzone przez 
centrum serwisowe. 
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AL E  
WATER 

PRESSURE  
(CIŚNIENIE WODY) 

- Występuje, gdy ciśnienie 
wody przekracza wartości 
wymagane dla prawidłowego 
działania. 

- System zostaje wyłączony. 

- Występuje, gdy przetwornik 
ciśnienia w obwodzie wodnym 
wykryje ciśnienie poniżej lub 
powyżej określonych limitów. 

- Sprawdzić przyczynę problemu i 
przywrócić ciśnienie obwodu poprzez 
sprowadzenie go do standardowej 
wartości roboczej. 

AL A 
SAFETY H2O  

(BEZPIECZEŃSTWO 
H2O) 

- Występuje w przypadku 
wykrycia przez termostat 
bezpieczeństwa stanu 
przekroczenia temperatury 
wody w komorze grzewczej. 

- System zostaje wyłączony. 

- Termostat bezpieczeństwa 
wykrył obecność temperatury 
przekraczającej próg ustawień w 
wyniku przegrzania wody w 
komorze grzewczej, blokując 
jednocześnie działanie 
motoreduktora. 

- Sprawdzić przyczynę przegrzania. 
- Zresetować termostat 

bezpieczeństwa poprzez naciśnięcie 
przycisku reset. 

AL B 
AUG TRIAC 

ERROR  
(BŁĄD TRIAKA 

MOTOREDUKTORA) 

- Występuje, gdy motoreduktor 
pracuje ciągle przez czas 
dłuższy niż 60 sekund. 

- System zostaje wyłączony. 

- Sterownik wykrywa wadliwy 
przekaźnik kontroli 
motoreduktora (zablokowane 
styki). 

- Czynności związane z 
przywracaniem funkcjonalności 
muszą być prowadzone przez 
centrum serwisowe. 

AL C 
WATER PROBE 

S1  
(CZUJNIK WODY S1) 

- - Występuje w przypadku 
awarii czujnika wykrywania T 
wody i wyświetlenia T H2O = 
0 °C. 

- Uruchomiona zostaje 
procedura wyłączenia. 

- Usterka czujnika. 
- Czujnik jest odłączony od płyty 

sterowania. 

- Czynności związane z 
przywracaniem funkcjonalności 
muszą być prowadzone przez 
centrum serwisowe. 

AL F 
HOT WATER S1  

(CIEPŁA WODA S1) 

- Występuje, gdy temperatura 
wody przekracza określone 
limity. 

- System zostaje wyłączony. 

- Występuje, gdy czujnik temper. 
wykryje w komorze grzewczej 
wartość przekraczającą 92°C. 

- Sprawdzić przyczynę problemu i 
przywrócić temperaturę poprzez 
obniżenie jej do standardowych 
wartości roboczych. 

AL G 
WATER PROBE 

S2  
(CZUJNIK WODY S2) 

- Występuje w przypadku 
awarii czujnika wykrywania T 
wody i wyświetlenia T H2O = 
0 °C. 

- Uruchomiona zostaje 
procedura wyłączenia. 

- Usterka czujnika. 
- Czujnik jest odłączony od płyty 

sterowania. 

- Czynności związane z 
przywracaniem funkcjonalności 
muszą być prowadzone przez 
centrum serwisowe. 

AL I  
HOT WATER S2  

(CIEPŁA WODA S2) 

- Występuje, gdy temperatura 
wody przekracza określone 
granice. 

- System zostaje wyłączony. 

- Występuje, gdy czujnik temper. 
wykryje w komorze grzewczej 
wartość przekraczającą 92°C. 

- Sprawdzić przyczynę problemu i 
przywrócić temperaturę poprzez 
obniżenie jej do standardowych 
wartości roboczych. 

AL M 
DOOR OPEN  

(OTWARTE DRZWI) 

- Podczas pracy kotła wykryto 
otwarcie drzwiczek 
paleniska/drzwiczek 
popielnika.  

- System zostaje wyłączony. 

- Drzwi paleniska nie są 
zamknięte.  

- Drzwi popielnika nie są 
zamknięte. 

- Wadliwy przełącznik. 

- Potwierdzić hermetyczność 
drzwiczek paleniska/popielnika. 

- Pozostałe czynności związane z 
przywracaniem funkcjonalności 
muszą być prowadzone przez 
centrum serwisowe. 

AL H 
WATER PROBE 

S3  
(CZUJNIK WODY S2) 

- Występuje w przypadku 
awarii czujnika wykrywania T 
wody i wyświetlenia T H2O = 
0 °C. 

- Uruchomiona zostaje 
procedura wyłączenia. 

- Usterka czujnika. 
- Czujnik jest odłączona od płyty. 

- Czynności związane z 
przywracaniem funkcjonalności 
muszą być prowadzone przez 
centrum serwisowe. 

AL d 
HOT WATER S3  

(CIEPŁA WODA S3) 

- Występuje, gdy temperatura 
wody przekracza określone 
limity. 

- System zostaje wyłączony. 

- Występuje, gdy czujnik temper. 
wykryje w komorze grzewczej 
wartość przekraczającą 92°C. 

- Sprawdzić przyczynę problemu i 
przywrócić temperaturę poprzez 
obniżenie jej do standardowych 
wartości roboczych. 

AWAITING COOL  
(OCZEKIWANIE NA 

SCHŁODZENIE) 

- Występuje w przypadku 
próby ponownego rozpalenia 
kotła bezzwłocznie po jego 
wyłączeniu. 

- Próba zresetowania na etapie 
wyłączenia, gdy gorący kotła jest 
na etapie schładzania. 

- Zresetowanie alarmu jest możliwe 
wyłącznie po wyłączeniu kotła. 

AIRFLOW METER 
FAILURE  
(USTERKA 
MIERNIKA 

PRZEPŁYWU 
POWIETRZA) 

- Występuje w przypadku 
odłączenia miernika 
przepływu powietrza. 

- Sterownik nie wykrywa ilości 
powietrza do spalania i nie 
wyłącza kotła, natomiast wyłącza 
miernik przepływu powietrza. 

- Czynności związane z 
przywracaniem funkcjonalności 
muszą być prowadzone przez 
centrum serwisowe. 

FROST RISK 
(RYZYKO 

ZAMROŻENIA) 

- Występuje, gdy temperatura 
wody spada poniżej 
określonej wartości. 

- Sterownik kotła wykrywa 
temperaturę wody poniżej 6°C i 
wyświetla stosowny komunikat. 

- Pompa zostaje uruchomiona, aby 
wywołać ruch wody wewnątrz 
obwodu grzewczego. 

-  Monitorować temperaturę wody, aby 
nie spadła ona poniżej 0°C. 

SERVICE DUE 
(CZAS 

SERWISOWANIA) 

- Występuje po przekroczeniu 
przez kocioł 1.800 godzin 
pracy lub po zużyciu 2.000 kg 
pelletu od momentu 
poprzedniego serwisowania. 

- Powiadomienie o konserwacji 
nadprogramowej. 

- Czyszczenie - konserwacja 
nadprogramowa i czynności 
związane z przywracaniem 
funkcjonalności muszą być 
prowadzone przez centrum 
serwisowe. 
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8 INSTALATOR 
 

8.1 Ustawienia instalatora w menu 

 
Poniższe instrukcje są przeznaczone wyłącznie dla personelu technicznego wyspecjalizowanego w zakresie 
urządzeń grzewczych wyprodukowanych przez firmę Ferroli. 
 

 

Nieprawidłowa modyfikacja parametrów może spowodować poważne urazy ludzi, uszkodzenie 
urządzeń oraz środowiska. W takim przypadku firma Ferroli jest zwolniona z wszelkiej 
odpowiedzialności. 

 
W celu uzyskania dostępu do menu ustawień instalatora należy nacisnąć przycisk P3 - MENU i użyć przycisków 
przewijania do wyświetlenia pozycji USTAWIENIA INSTALATORA i nacisnąć przycisk P3 - MENU. Użyć 
przycisków przewijania do wyświetlenia klucza dostępu 10 i ponownie nacisnąć przycisk P3 - MENU. 
Parametry można wyświetlić za pomocą przycisków przewijania. Wejść w dany parametr za pomocą przycisku P3 - 
MENU, poprawić go za pomocą przycisków przewijania i wyjść za pomocą przycisku ESC. 
 
Menu zawiera poniższe parametry regulacyjne. 
 

Parametr 
kod 

Domyślne Opis 

M-6-1 0 
Wydłużanie/ skracanie czasu wyłączenia (OFF) ślimaka podajnika dla wszystkich 
poziomów mocy. 

M-6-2 0 
Zwiększanie/ zmniejszanie prędkości wyprowadzania spalin dla wszystkich 
poziomów mocy o 5% dla każdego urządzenia. 

M-6-3 WYŁ. Uruchomienie blokady klucza. 

M-6-4 2°C Delta regulacji czujnika temper. (patrz parametr M-6-7). 

M-6-5 2 min. 
Opóźnienie wyłączenia kotła. 
Ma zastosowanie wyłącznie w przypadku uruchomienia trybu oczekiwania 
/standby/. 

M-6-6 WYŁ. Uruchamianie kalibracji wewnętrznej. 

M-6-7 S-ACQUA 

Umożliwia wybór czujnika dla celów regulacji ustawień kotła (obwód grzewczy). 
O045: Zdalny wyświetlacz graficzny z wbudowanym czujnikiem temper. 
pokojowej. 
T-AMBIEN: „normalnie otwarty” zewnętrzny termostat pokojowy.  
T-PUFFER: „normalnie otwarty” zewnętrzny termostat na zbiorniku z 
ciepłą wodą/zb. buforowy/.  
S-ACQUA (S2): Czujnik zewnętrzny na zasilaniu (domyślnie) lub zb. 
buforowym, podłączony do płyty głównej. 

M-6-8 WYŁ. 

Umożliwia wybór czujnika dla celów regulacji ustawień kotła (obieg CWU). 
OFF : wyłączone sterowanie CWU. 
FLUSSOST: Czujnik przepływu na obiegu CWU szybkiego wymiennika 
ciepła, podłączony do płyty głównej (uruchomiony wyłącznie w przypadku, 
gdy kocioł jest w fazie pracy). 
T-BOILER: „normalnie otwarty” zewnętrzny termostat na zbiorniku z ciepłą 
wodą (zb. buforowym) (sterowanie letnie uruchamiane wyłącznie przez 
użytkownika). 
S-BOILER (S3): Czujnik zewnętrzny na zbiorniku z ciepłą wodą (zb. 
buforowym), podłączony do płyty głównej (sterowanie letnie uruchamiane 
wyłącznie przez użytkownika). 

M-6-9 OGRZEWANIE 

Umożliwia ustawienie cyrkulacji wtórnej (rozproszenie ciepła resztkowego kotła) w 
trybie letnim. 

RISC: obieg grzewczy. 
SANI: obieg CWU. 

M-6-A WYŁ. Uruchamia lub wyłącza dodatkowy zbiornik 

M-6-B WŁ. 
Uruchamia lub wyłącza kocioł zewnętrzny, gdy kocioł na pellety przechodzi w stan 
alarmowy. 

 
 
 

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub estetycznych do produktu w dowolnym 
momencie, bez powiadomienia. 

Rysunki, pomiary, wykresy oraz inne konfiguracje mają wyłącznie charakter informacyjny. 

 


