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Przed rozpoczęciem instalacji, obsługi i konserwacji należy dokładnie zaznajomić się z instrukcją 
Instrukcja stanowi część oprzyrządowania i wraz z instrukcją kotła będzie stanowić integralne 

dokumenty systemu kotła i zbiornika. 
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1  Zasady bezpieczeństwa 
 
- Przed rozpoczęciem pracy na urządzeniu należy dokładnie zaznajomić się instrukcjami dotyczącymi instalacji 

zbiornika uzupełniającego. 
- Instalacja, połączenie elektryczne, testy oraz konserwacja zbiornika zainstalowanego w pobliżu kotła na pellety 

powinny być realizowane przez wykwalifikowanego i/lub autoryzowanego technika. 
- W przypadku problemów z działaniem kocioł wraz ze zbiornikiem można ponownie rozpalić po usunięciu 

przyczyny problemu. 
- Wszelkie modyfikacje i/lub nieautoryzowane wymiany z użyciem części nieoryginalnych mogą powodować 

ryzyko dla bezpieczeństwa użytkownika i zwalniają producenta z odpowiedzialności cywilnej lub karnej. 
- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania i zimne. 
- Kocioł należy podłączyć do zatwierdzonego, łatwo dostępnego i stosownie uziemionego gniazda 230 V - 50 Hz 

oraz wykonać połączenia zbiornika z kotłem zgodnie z aktualnymi przepisami oraz metodą instalacji. 
- Zbiornik należy stosować wyłącznie w celu przechowywania luźnych pelletów drzewnych dostosowanych do 

naszego kotła. 
- Nie należy modyfikować urządzeń bezpieczeństwa i regulacyjnych bez wyraźnej zgody producenta. 
- W przypadku wybuchu pożaru należy wyłączyć kocioł, odłączyć zasilanie, użyć zatwierdzonej gaśnicy oraz 

bezzwłocznie wezwać straż pożarną, unikając ciągłych prób wygaszenia pożaru. 
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się na urządzeniach. 
- Kabel zasilający oraz kable czujników zewnętrznych należy ułożyć tak, aby nie dotykały gorących części kotła. 
- Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne zalecane przez producenta. 
 

 

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

 

2  Warunki dostawy 
 
Zbiornik uzupełniający jest wyposażony w konstrukcję wsporczą, osłonę z ochroną, podajnik ślimakowy, 
motoreduktor napędu przekładni oraz wsporniki montowane z prawej i lewej strony kotła. 
Urządzenie jest dostarczane w drewnianej skrzyni i zabezpieczone folią nylonową. 
Zapakowany zbiornik może być podnoszony za pomocą wózka widłowego poprzez wsunięcie wideł (o 
odpowiedniej długości) w otwory w palecie drewnianej. 
Składowanie i transport zbiornika należy realizować bez narażenia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoć, 
które mogą spowodować trwałe uszkodzenie konstrukcji oraz elementów elektrycznych i elektronicznych. 
 

3  Dane techniczne i warunki stosowania 
 
Zbiornik na pellety działa wyłącznie w połączeniu z kotłem, po zainstalowaniu z 
prawej lub lewej strony kotła. 
Podawanie pelletu jest realizowane wyłącznie z komory, która jest 
udostępniana po otwarciu klapy. 

W celu zapewnienia zabezpieczenia przed przypadkowym zamknięciem 
zastosowano pręt blokujący otwartą klapę, co pozwala na bezpieczne podawanie 
pelletu do leja zasypowego. Aby zamknąć klapę należy wykorzystać rowek pręta i 
przestawić klapę do pozycji zamkniętej. 
Podczas pracy kotła klapa musi być całkowicie zamknięta. 

Obsługa następuje poprzez polecenia kotła wydawane w wymaganym czasie. Zbiornik uzupełniający jest 
wyposażony w czujnik poziomu, który kontroluje obecność pelletu podczas pracy i w przypadku braku pelletu 
wyświetla stosowny alarm na panelu sterowania kotła. 
 
Poniżej przedstawiono schematy lewostronnej instalacji zbiornika (standardowa dostawa). 

PRĘT BLOKUJĄCY 
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Legenda: 

1- Pokrywa stała 
2- Wspornik drzwi 
3- Ochrona motoreduktora 
4- Klapa pelletu 
5- Kratka ochronna od strony podawania 
6- Kratka ochronna od strony ślimaka 
7- Lewa ściana boczna zbiornika 
8- Przednia ściana zbiornika 
9- Przedni panel 
10- Nasadka rewizyjna 
11- Podstawa 
12- Prawa ściana boczna zbiornika 
13- Prawy panel boczny 
14- Nasadka 
15- Rura łącząca kocioł ze zbiornikiem 
16- Uszczelki 
17- Ślimak z motoreduktorem 
18- Wspornik  zacisku 
19- Zacisk mocujący rury podajnika 
20- Tylna ściana zbiornika 
21- Tylny panel 
22- Pręt blokujący klapy  

OSŁONA 
MOTOREDUKTORA 

MOTOREDUKTOR 
KLAPA DO PODAWANIA 
PELLETU 

POZIOM 
ZAŁADUNKU 
PELLETU 

OCHRONA 
WEWNĘTRZNA 
MOTOREDUKTORA 

DŁAWIK KABLA 
MOTOREDUKTORA 

PRZEKŁADKI POMIĘDZY 
KOTŁEM A LEJEM 

REGULOWANE 
STOPKI 

DŁAWIK KABLA 
CZUJNIKA POZIOMU 

PRZEWÓD 
DYSTANSOWY 
POŁĄCZENIA 
ZBIORNIKA Z 
KOTŁEM 

KOCIOŁ  
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5 Schemat okablowania 

 
 

Połączenie przewodów B7 czujnika poziomu pelletów w zbiorniku uzupełniającym 
(czarny, niebieski i czerwony) do płyty KOTŁA, model N025 

Połączenie 
MOTOREDUKTORA zbiornika 
uzupełniającego - A5 przewody 
fazy - neutralne - uziemienia do 
płyty KOTŁA 
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5 Przygotowanie kotła i miejsca instalacji 
 
Przed zainstalowaniem zbiornika należy upewnić się, że kocioł na pellety jest zainstalowany zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w instrukcji oraz obowiązującymi przepisami. 
Należy upewnić się, że system elektryczny i gniazda są odpowiednie dla maksymalnego poboru prądu przez kocioł 
i zbiornik. 
Kocioł należy również odpowiednio oddzielić od materiałów łatwopalnych lub wybuchowych zachowując stosowne 
wolne przestrzenie lub izolację ochronną. 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 lej zasypowy 
kotła oraz zbiornik uzupełniający są łatwo dostępne do załadunku i sprawdzania poziomu paliwa. 
Minimalne odległości zapewniające możliwość prowadzenia prac konserwacyjnych i bezpieczeństwo muszą być 
zgodne z poniższą tabelą: 
 

 

 
Przed ustaleniem pozycji zbiornika uzupełniającego należy wykonać następujące prace na ściance bocznej kotła: 
- udostępnić otwory na rurę podajnika i kable elektryczne; 
- zdjąć nasadkę ze zbiornika; 
- zamocować kołnierzowy profil dystansowy za pomocą śrub od zewnętrznej strony kotła; 
- sprawdzić czujnik poziomu w zbiorniku na pellety. 
 

 
 

ZBIORNIK 
UZUPEŁNIAJĄCY 

KOCIOŁ 

ZAMOCOWAĆ PROFIL DYSTANSOWY NA 
ŚCIANIE ZBIORNIKA ZA POMOCĄ 4 ŚRUB 

ZAMOCOWAĆ 2 WSPORNIKI, UMIESZCZAJĄC 
JE W PODSTAWIE KOTŁA 

ZAMOCOWAĆ DWA WSPORNIKI W OTWORZE 
PODSTAWY, NASTĘPNIE OBRÓCIĆ JE O 90°, ABY 

ZAPEWNIĆ PRAWIDŁOWE MOCOWANIE 

OTWORY NALEŻY WYKONAĆ WYŁĄCZNIE PO 
STRONIE INSTALACYJNEJ ZBIORNIKA 

UZUPEŁNIAJĄCEGO 
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6 Instalacja zbiornika uzupełniającego po lewej stronie kotła 
 
W celu podłączenia zbiornika do lewej strony kotła należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami (patrz 
rysunek rozdz.3): 

- upewnić się, że części zbiornika są prawidłowo zamocowane, aby umożliwić jego montaż na lewej stronie 
kotła, oraz że rura łącząca (15) jest oddzielona od zespołu i zainstalowana na kotle; 

- sprawdzić obecność ochrony motoreduktora (3) wewnątrz zbiornika, zdjąć oba zaciski transportowe oraz 
tymczasowo ustawić część w stanie bezpieczeństwa w oczekiwaniu na pozostałe etapy; 

- zbliżyć zbiornik do lewej strony kotła; 
- zbliżyć zbiornik do kotła, ustalając poziom połączenia poprzez wyregulowanie stopek poziomujących 

zbiornika; 
- zabezpieczyć połączenie zbiornika z kotłem za pomocą rury łączącej (15), dokręcając 4 śruby od 

wewnętrznej strony zbiornika uzupełniającego; 
- ustawić zespół podajnika i motoreduktora (17) tak, aby kanał zasilania był wyrównany z profilem 

dystansowym (15) oraz stosownie do tego ustawić dolne okienko pelletów w dolnej części zbiornika; 
- zabezpieczyć pozycję rury zespołu podajnika za pomocą zacisku (19); 
- zamocować ochronę motoreduktora (3) po zmianie jej pozycji podawania; 
- ustalić położenie dolnych wsporników, zamontowanych w podstawie kotła, po wewnętrznej stronie 

zbiornika. Czynność ta wymaga demontażu przednich i tylnych paneli zbiornika. 
- wykonać podłączenia elektryczne płytki sterowania kotła poprzez zdemontowanie tylnej ściany, zwracając 

uwagę na punkty połączenia zbiornika i kotła oraz unikać kontaktu z gorącymi częściami systemu 
wodnego i odprowadzania spalin; 

- zamontować zdemontowane wcześniej panele zbiornika i kotła oraz skontrolować prawidłowość montażu. 
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DOLNE WSPORNIKI POŁĄCZENIA 
ZBIORNIKA Z KOTŁEM 

PROFIL DYSTANSOWY połączenia 
ZBIORNIKA Z KOTŁEM 

TYLNE PANELE należy ZDEMONTOWAĆ w celu 
wykonania POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO 
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7 Instalacja zbiornika uzupełniającego po prawej stronie kotła 
 
W celu zainstalowania zbiornika po prawej stronie kotła należy przebudować urządzenie i przygotować je do 
montażu po prawej stronie w następujący sposób: 
 
- zdjąć klapę zasypywania pelletów (1), stałą tylną osłonę (3) oraz pręt blokujący klapy (13) 
- zdjąć wspornik osłony (2) 
- zdemontować wewnętrzną ochronę motoreduktora (4) z zacisków mocujących 
- zdemontować wspornik zacisku (7) oraz zacisk rury podawania pelletów (8) 
- zdemontować tylną ścianę (5) 
- zdemontować rurę wraz z podajnikiem i motoreduktorem (6) 
- zdjąć kratkę ochronną (11-12) 
- zdjąć nasadkę wylotu kanału rozładowania pelletu (10) 
- zdjąć (o ile jest zamontowany) kołnierzowy profil dystansowy (9) i zamocować go na kotle zgodnie z 

powyższymi instrukcjami 
- zdemontować przedni i tylny panel oraz powiązane nasadki rewizyjne (10). 
 
 
 
 
 

 

Legenda: 

1- Klapa załadunku pelletów 
2- Wspornik drzwi 
3- Stała osłona 
4- Motoreduktor 
5- Tylny panel 
6- Podajnik z motoreduktorem 
7- Wspornik zacisku 
8- Zacisk mocujący rury podajnika 
9- Rura łącząca zbiornik z kotłem 
10- Nasadka zamykająca otwór wylotu pelletu 
11- Kratka ochronna od strony podawania 
12- Kratka ochronna od strony podajnika 
13- Pręt blokujący klapy 

 

 
 
Aby ponownie zamontować uprzednio zdemontowane części należy postępować 
zgodnie z poniższymi instrukcjami: 
- obrócić i zamocować kratkę ochronną od strony podawania (11) po przeciwnej 

stronie; 
- zamocować kratkę ochronną od strony podajnika (12) po przeciwnej stronie bez 

obracania go; 
- zamocować tylny panel (5) po przeciwnej stronie, z zachowaniem otworów 

wentylacyjnych po stronie motoreduktora; 
- zamontować i zamocować rurę wraz z podajnikiem i motoreduktorem (6); 
- zamocować wspornik zacisku (7) i przybliżyć zacisk (8); 
- zamocować wspornik osłony (2) wewnątrz zbiornika; 
- zamontować klapę pelletów (1), osłonę stałą (3) i pręt blokujący (13) poprzez 

przeprowadzenie procedury demontażu w odwrotnej kolejności. Pręt jest 
montowany po przeciwnej stronie względem strony motoreduktora; 

- Zainstalować korki rewizyjne zbiornika a  czujnik poziomu, wyregulować po 
prawidłowej stronie; 

- zdemontować dławiki kablowe od strony ściany bocznej i ustalić otwory 
montażowe, demontując mikrozłącza; 

- Zamontować przednie i tylne panele; 
- zamocować nasadkę (10) w niewykorzystanym otworze; 
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W celu podłączenia zbiornika do prawej strony kotła należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:  
 

- zbliżyć zbiornik do prawej strony kotła; 
- zbliżyć zbiornik do kotła na poziom połączenia poprzez wyregulowanie stopek poziomujących zbiornika;  
- zabezpieczyć połączenie zbiornika z kotłem za pomocą rury łączącej (9), dokręcając 4 śruby od 

wewnętrznej strony zbiornika uzupełniającego; 
- ustawić zespół podajnika i motoreduktora (17) tak, aby kanał rozładowania był wyrównany z profilem 

dystansowym (15) oraz stosownie do tego ustalić dolne okienko w dolnej części zbiornika. Zabezpieczyć 
ustawienie rury zespołu podajnika za pomocą zacisku (19);  

- zamocować ochronę motoreduktora (4); 
- zamocować dolne wsporniki, zamontowane w podstawie kotła, po wewnętrznej stronie zbiornika. 

Czynność ta wymaga demontażu przednich i tylnych paneli zbiornika. 
- wykonać podłączenia elektryczne płytki sterowania kotła poprzez zdemontowanie tylnej ściany, zwracając 

uwagę na punkty połączenia zbiornika i kotła oraz unikając kontaktu z gorącymi częściami systemu 
wodnego i odprowadzania spalin; 

- zamontować zdemontowane wcześniej panele zbiornika i kotła oraz potwierdzić prawidłowe działanie. 
 
 
 
 
 

 
 

DOLNE WSPORNIKI POŁĄCZENIA 
ZBIORNIKA Z KOTŁEM 

TYLNE PANELE należy 
ZDEMONTOWAĆ w celu wykonania 
POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO 

PROFIL DYSTANSOWY połączenia 
zbiornika Z KOTŁEM 
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8 Wycofanie kotła z eksploatacji 
 
Po wycofaniu urządzenia z eksploatacji należy odłączyć kocioł od źródła zasilania oraz całkowicie opróżnić zbiornik 
na pellety. W celu zutylizowania urządzenia 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. 

 
Zgodnie z Artykułem 13 Rozporządzenia nr 151 z dnia 25 lipca 2005 roku wdrażającego Dyrektywę 
2002/96/WE z dnia 23 lutego 2003 roku w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i 
elektronicznego oraz procedur dotyczących środków mających na celu zapobieganie wytwarzaniu 
zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego, zwanej WEEE, promującej ponowne 
wykorzystanie, recykling oraz inne formy odzyskiwania, aby ograniczyć ilości przeznaczone do 
utylizacji oraz poprawić działania stron biorących udział w cyklu życiowym tych wyrobów. 

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

9 Warunki gwarancji 
 
Firma Ferroli udzielana zbiornik 24 miesięcznej gwarancji, z wyjątkiem części eksploatacyjnych, zgodnie z 
aktualnymi przepisami. 
Gwarancja na produkt podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, awarii lub 
wypadków wynikających z braku zastosowania się do niniejszej instrukcji. 
 

 

- Zbiornik należy stosować wyłącznie do przechowywania luźnego pelletu drzewnego w 
połączeniu z kotłem Ferroli po lewej lub prawej stronie. 

- Niezgodne instalacje i/lub zastosowania nieokreślone w niniejszej instrukcji nie gwarantują 
prawidłowego działania, ponieważ powodują one, że stosowanie urządzenia jest 
niebezpieczne i powoduje unieważnienie gwarancji Producenta. 

 

 

- Pellet należy przechowywać w suchym pomieszczeniu. 
- Nagromadzony w leju pył może uniemożliwić prawidłowe podawanie pelletu, w związku z 

czym zaleca się usuwanie pyłu przed uzupełnianiem pelletu. 
- Nie należy podawać niezgodnego paliwa do zbiornika. 
- Nie należy podawać przedmiotów obcych, takich jak pojemniki, pudła, worki, metale, itd., do 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 

FERROLI Poland Sp. z o.o. 
ul. Narutowicza 53 
41-200 Sosnowiec 

tel./fax 032/ 473 31 00 
 


