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1

Podstawowe dane kotła

Typ
12
17
21

24 maj 2018

Szerokość B
(mm)
565
615
635

Wysokość H
(mm)
1435/1465
1435/1465
1495/1525

Długość L
(mm)
725
775
900
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1.1

Dane techniczne zgodne z normą EN 303-5

Typ kotła: BIOPELLET TECH
Moc całkowita
Zakres mocy
Zużycie pelet przy mocy minim.
Zużycie pelet przy mocy maks.
Szerokość (mm)
Wysokość (mm)
Głębokość (mm)
Wysokość wylotu spalin (mm)
Całkowita waga kotła
Pojemność zasobnika peletu
Średnica przewodu zasilającego /
powrotu (cale)
Kurek do napełniania/ spustowy
(cale)
Średnica czopucha wylotu spalin
((Φ))
Średnica wlotu powietrza ((Φ))
Temperatura spalin na wylocie
Konieczny ciąg
Pojemność wodna kotła
Zasilanie elektryczne
Zużycie energii przy rozruchu
Zużycie energii podczas pracy
Sprawność
Klasa kotła

1.2

12
13,5 KW
3.6-13.5 KW
min 0,8 kg/h
max 2,8 kg/h
565
1435-1465
725
190
190 kg
80 kg
1"

17
17,5 KW
4,8 - 17,5 KW
min 1,1 kg/h
max 3,7 kg/h
615
1435-1465
775
190
210 kg
90 kg
1"

21
21 KW
6,3 - 20,7 KW
min 1,4 kg/h
max 4,6 kg/h
635
1495-1525
905
190
265 kg
100 kg
1

1/2"

1/2"

1/2"

80 mm
50 mm
160°C
10 Pa
33 l
220 V 50 Hz
400 W
100 W
90 %
5

80 mm
50 mm
160°C
10 Pa
41 l
220 V 50 Hz
400 W
100 W
90 %
5

80 mm
50 mm
160°C
10 Pa
58 l
220 V 50 Hz
400 W
100 W
90 %
5

Opis produktu

●

Kotły BIOPELLET TECH są przeznaczone do ogrzewania domów jednorodzinnych o
powierzchni do ok. 250 m2 (model 21), przy czym kotły tego typu muszą być zainstalowane
wyłącznie w wydzielonym pomieszczeniu kotłowni.

●

Modele o mocy 12 kW mogą występować również w tzw. wersjach „SET“: SET oznacza,
że pompa obiegowa, zbiornik rozprężny i zawór bezpieczeństwa są zawarte i wstępnie
zmontowane z kotłem.

●

Dokupując dodatkowy router dla kotła można połączyć sterownik kotła z internetem i wtedy
kocioł będzie można włączać i wyłączać zdalnie przez telefon komórkowy za pomocą
specjalnej aplikacji odsługiwanej obecnie przez system Android i IOS.

●

Kocioł jest całkowicie przystosowany do spalania pelet drewnianych jako paliwa
podstawowego, przy którym uzyskuje max.sprawność (90%).

●

Zapłon, rozruch i wyłączanie kotła są całkowicie zautomatyzowane. Sterowanie spalaniem
jest zoptymalizowane i stosuje algorytm "modulacyjny", który automatycznie zmniejsza
podawanie pelet wraz ze zmniejszaniem się różnicy między temperaturą żądaną a
osiągniętą.

●

Pelet jest podawany do kotła za pomocą wewnętrznego podajnika ślimakowego
znajdującego się w środku zasobnika peletu. Po podaniu do komory grzewczej, pelety
opadają na wyznaczony obszar spalania (tj. na wbudowany palnik kotła). Miejsce
składowania i spalania pelet jest od siebie fizycznie oddzielone. Zabudowany termostat
uniemożliwia zapłon wsteczny.
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●

Czyszczenie i utrzymanie ruchu kotła jest zredukowane do minimum w porównaniu do
innych kotłów na paliwa stałe. Jeśli są używane pelety najwyższej jakości, to wystarczy
czyścić kocioł raz na tydzień, a jego konserwację wykonywać jeszcze rzadziej.

●

Kocioł jest wyposażony w czujnik ciśnienia bezpieczeństwa - z chwilą otwarcia drzwi kotła
następuje natychmiastowe wstrzymanie podawania peletu.

1.3

Podzespoły kotła

1. Panele obudowy drzwi 2. Drzwiczki zewnętrzne 3. Osłona 4. Palnik (obudowa) 5. Kanał do
podawania pelet 6. Otwór do czyszczenia 7. Gwintowane otwory 8. Obudowa kotła (część
dolna) 9. Obudowa kotła (część górna) 10. Małe drzwiczki kotła z wyświetlaczem 11. Otwarcie
do orurowania kotła 12. Płyta maskująca obudowy kotła 13. Boczne panele obudowy
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14. Górny boczny panel obudowy kotła 15. Lej zasypowy do zasobnika pelet 16. Otwór do
zasypu pelet 17. Stały otwór 18. Zawiasy na otworze 19. Górny tylny panel obudowy kotła 20.
Tylny panel obudowy 21. Otwór rewizyjny na tylnym panelu obudowy 22. Mały zasobnik pelet
23. Podajnik ślimakowy pelet z silnikiem 24. Zapalnik 25. Wentylator 26. Przewód spalinowy
27. Płyta podstawy 28. Nóżki o regulowanej wysokości 29. Sonda 30. Zawór bezpieczeństwa
31. Kurek do napełniania/ spustowy 32 Przewód do przepływu 33. Przewód powrotny
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1.4

Podzespoły kotła - wersja BIOPELLET TECH 12 SET

14. Górny boczny panel obudowy kotła 15. Lej zasypowy do zasobnika pelet 16. Otwór do
zasypu pelet 17. Stały otwór 18. Zawiasy na otworze 19. Górny tylny panel obudowy kotła 20.
Tylny panel obudowy 21. Otwór rewizyjny na tylnym panelu obudowy 22. Mały zasobnik pelet
23. Podajnik ślimakowy pelet z silnikiem 24. Zapalnik 25. Wentylator 26. Przewód spalinowy
27. Płyta podstawy 28. Nóżki o regulowanej wysokości 29. Sonda 30. Zawór bezpieczeństwa
31. Kurek do napełniania/ spustowy 32 Przewód do przepływu 33. Przewód powrotny z pompą
obiegową 34. Naczynie wzbiorcze
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2

Zalecenia do transportu i przechowywania

2.1

Sposób dostawy

Kocioł jest dostarczany na palecie w osłonie z folii ochronnej.
Kocioł przez cały czas musi być ustawiony pionowo.

Obrócenie kotła podczas wysyłki lub montażu stwarza poważne ryzyko i grozi jego
uszkodzeniem.
Nie wolno kłaść jednego kotła na drugim.
Kocioł wolno przechowywać tylko w zadaszonych pomieszczeniach
zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych. Wilgotność w
miejscu składowania kotła nie może przekroczyć wartości krytycznej 80% aby nie
doszło do kondensacji pary wodnej. Temperatura w pomieszczeniu składowania
musi mieścić się zakresie od 0°C do 40°C.
Po rozpakowaniu kotła - sprawdzić, czy warstwa lakieru nie jest uszkodzona i czy
wszystkie podzespoły kotła znajdują się we właściwym położeniu.

2.2

Zakres dostawy
Wraz z kotłem są dostarczane następujące elementy:

●

Zestaw do czyszczenia wraz z tacą do odbioru usuniętego popiołu.

●

Niniejsza instrukcja obsługi i karta gwarancyjna

●

Sterownik kotła (wbudowany)

●

Kable do podłączenia kotła i pompy obiegowej do zasilania.

●

Tylko dla modelu kotła B 12 SET: naczynie wziorcze, pompa obiegowa
Do kotła należy dokupić poniższe elementy (nie są zawarte w dostawie kotła):

●

Manometr i zespół bezpieczeństwa.

●

Zawór mieszający

●

Zawory kotłowe, itp.
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3

Uwagi wstępne
Użytkownik musi przez cały czas eksploatacji kotła przestrzegać zaleceń
podanych w niniejszej instrukcji. W przeciwnym razie, gwarancje traci ważność.
Komora kotła jest poddana próbie ciśnieniowej (6 bar) w naszym zakładzie.
Upewnić się, że zawory są otwarte podczas pracy kotła.
Pamiętać o mechanicznym zresetowaniu pompy obiegowej na początku każdego
sezonu grzewczego.

Regularnie czyścić kocioł.
Montaż systemu centralnego ogrzewania (CO) i jego pierwsze uruchomienie musi
wykonać fachowiec. Osoba ta bierze odpowiedzialność i gwarantuje prawidłową
pracę kotła i całego systemu CO. W przypadku nieprawidłowo zaplanowanego
systemu, w którym występują usterki spowodowane błędami instalacyjnymi
popełnionymi przez instalatora, może spowodować nieprawidłowe działanie kotła.
Osoba, której powierzono montaż systemu CO (nie producent kotła, jego
przedstawiciel ani sprzedający) ponosi pełną odpowiedzialność za szkody
materiałowe i powstałe w związku z tym dodatkowe koszty

4

Środki bezpieczeństwa
Pewne podzespoły kotła mogą być gorące podczas pracy. Nie dotykać kotła bez
odpowiedniego zabezpieczenia rąk przed gorącem.
W przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części kotła, nie wolno go dłużej używać.
Nie dotykać żadnych przewodów elektrycznych wilgotnymi rękoma.
Połączenia elektryczne muszą być wykonane zgodnie z Dyrektywą 73/23 EWG i
93/98 EWG i właściwie zwymiarowane.
Użycie zaworu nadmiarowego temperatury połączonego z kotłem jest
BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE do zapewnienia bezpiecznej pracy instalacji CO
opalanej paliwem stałym.

24 maj 2018
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5

Ustawienie kotła

5.1

Pomieszczenie kotłowni
Pomieszczenie kotłowni musi posiadać otwory wentylacyjne. Wymagana
powierzchnia wentylacyjna jest określona zgodnie ze wzorem:
A(cm2) = 6,02 ▪ P(KW)

gdzie: P - znamionowa moc kotła [kW]

Do obudowy przedniej i bocznych kotła musi być zapewniony swobodny dostęp. Zachować
odległości pokazane na rysunku, ponieważ konieczna jest dodatkowa wolna przestrzeń do
umieszczenia kanału spalinowego z tyłu kotła.
Podłoże pod kocioł musi być stabilne i wykonane z materiału ognioodpornego.

24 maj 2018
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5.2

Podłączenie do komina

Podciśnieniowe kotły opalane peletami wymagają różnicy ciśnień min. 10 (± 3) Pa w celu
zapewnienia bezpiecznego i stabilnego procesu spalania.
Ten kocioł musi być podłączony do pionowego kanału spalinowego zgodnie z normami
europejskimi i lokalnymi.
Komin musi być regularnie czyszczony, co najmniej kilka razy w roku.

Legenda: 1) Komin 2) Uszczelka 3) Okap ochronny ognioodporny 4) Wymiary komina - max.
200x200mm ; wysokość - max. 5-6m

24 maj 2018
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5.3

Napełnianie systemu wodą

W celu napełnienia systemu wodą otworzyć kurek wodny kotła.
Przy napełnianiu uważać, aby w kotle nie pozostało powietrze.
Napełnianie zostaje zakończone w momencie, gdy powietrze przestanie uchodzić z
automatycznego odpowietrznika i manometr pokaże wartość ciśnienia 1,5 - 2,5 bar (w
przypadku zamkniętych systemów CO). Odpowietrznik należy zabudować w najwyższym
punkcie (zamkniętego) systemu CO. Jeśli ciśnienie będzie niższe niż 1,5 bar, to proces
napełniania należy powtórzyć.
W przypadku systemów otwartych, ciśnienie robocze zależy od całkowitej wysokości systemu
i otwartego naczynie wzbiorczego (uwzględnić ok. 1 bar na każde 10 m).
Po napełnieniu należy zamknąć zawór spustowy i dopływ wody do rury napełniającej, po czym
odłączyć rurę.

5.4

Połączenie kotła z zamkniętym systemem centralnego ogrzewania
Zabudowa zaworu bezpieczeństwa (z progiem zadziałania 2-3 bar, zależnie od
mocy kotła) jest obowiązkowa; zawór musi być zamontowany w pobliżu kotła.
Zaleca się zabudowę termometru i manometru w systemie.
Zaleca się zabudowę zaworu przeciwdziałającego kondensacji w rurociągu
powrotnym (3-drogowego zaworu mieszającego).
Ponadto, zaleca się zainstalowanie separatora zanieczyszczeń w przewodzie
powrotnym

W zależności od położenia kotła w stosunku do orurowania i grzejników instalację można
wykonać 2 metodami:

5.4.1 Metoda instalacji 1
- w przypadku, gdy kocioł jest umieszczony na tej samej lub większej wysokości co orurowanie
i grzejniki:
Wszystkie poniższe elementy wyposażenia muszą być zainstalowane wzdłuż linii przepływu:
1. Automatyczny odpowietrznik.
2. Zawór bezpieczeństwa (zaleca się użycie zaworu sprężynowego)
3. Zbiornik rozprężny.
4. Zawór kotłowy.
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Zawór ciśnieniowy bezpieczeństwa musi być umieszczony i zamontowany w
pobliżu kotła. Musi być łatwy do identyfikacji i do dostępu. Należy go ustawić na
ciśnienie nominalne 2,5 bar. Zawór musi dać się łatwo otwierać i pracować bez
zakłóceń przy ciśnieniu 2,5 bar. Wymiar szczeliny w gnieździe zaworu musi
wynosić min.15mm. Orurowanie do kotła musi być jak najkrótsze. Należy unikać
spawów, złączy i innych ewentualnych blokad tego orurowania. O ile się da należy
unikać łuków w orurowaniu. Niemożliwe do uniknięcia łuki powinny mieć promień
r>3D i kąt większy  > 90°C.
Zamknięty zbiornik rozprężny należy umieścić w pobliżu kotła. Orurowanie łączące
powinno być możliwie najkrótsze. Umieścić zbiornik rozprężny w położeniu
poziomym do rury aby zapewnić równomierny rozkład ciśnienia. Objętość
naczynia wzbiorczego jest określona przez moc wyjściową/ wydajność kotła.
Należy przyjąć zasadę: 1 kW mocy kotła = 1l objętości. Zawór ciśnieniowy
bezpieczeństwa i zbiornik rozprężny /naczynie przeponowe/ należy zamontować
blisko siebie w kolejności: najpierw zbiornik rozprężny jak najbliżej kotła a za nim
ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa.
W przypadku awarii zasilania i gdy kocioł nie pracuje właściwie - każdy nagły
wzrost ciśnienia będzie najpierw kompensowany przez zbiornik rozprężny, a przy
dalszym wzroście ciśnienia zostanie otwarty ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa.

Kocioł
Zbiornik wyrównawczy
Automatyczny odpowietrznik.
Zawór bezpieczeństwa
Pompa cyrkulacyjna
Zawór
Zbiornika napowietrzający

24 maj 2018

1

Przyłącze rurowe

2

Rura bezpieczeństwa zbiornika
wyrównawczego

3

Rura przelewowa

H

Wysokość między kotłem a
systemem CO
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5.4.2 Metoda instalacji 2
Używana w przypadku, gdy kocioł jest ustawiony a montowane jest orurowanie i
grzejniki.
Jak pokazano na rysunku, poniższe elementy są podłączone do przewodu
PRZEPŁYWOWEGO:
1. Automatyczny odpowietrznik
2. Zawór bezpieczeństwa
3. Pompa obiegowa (z możliwością odcięcia z każdej strony za pomocą zaworów kulowych
w celu łatwej wymiany w razie potrzeby).
W tym przypadku, zbiornik rozprężny jest zabudowany w przewodzie powrotnym.
Zbiornik rozprężny i zawór bezpieczeństwa są połączone zgodnie z zasadami
podanymi w poprzednim rozdziale. Informacje o obsłudze dodatkowego
wyposażenia (np. zbiornik rozprężny i zawór bezpieczeństwa) niezbędne do
bezpiecznej pracy - patrz instrukcje obsługi dostarczone przez producentów tego
wyposażenia.

Kocioł
Zbiornik rozprężny
Automatyczny odpowietrznik.
Zawór bezpieczeństwa
Pompa obiegowa
Zawór

1
2
H
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Przyłącze rurowe
Rura bezpieczeństwa zbiornika
wyrównawczego
Wysokość między kotłem a
systemem CO.
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5.5
Obowiązkowe użycie zaworu nadmiarowego temperatury przy
napełnianiu
W systemie musi być zabudowany zawór nadmiarowy temperatury (pokazany
poniżej). Montaż tego zaworu musi wykonać wykwalifikowany technik zgodnie z
zaleceniami podanymi w instrukcji dostarczonej przez producenta zaworu.
Zalecamy użycie zaworu CALEFFI 544501 lub REGULUS DBV-1 pokazane
poniżej.

5.6

Montaż kotła w otwartym systemie centralnego ogrzewania

Schemat połączeń otwartego systemu CO jest pokazany na poniższym rysunku.
Kocioł
Zawór
Pompa obiegowaa

1
2

Przewód zasilający w otwartym
systemie CO (SR)
Przewód powrotny w otwartym
systemie CO (SP)

3

Przelew

4

Rurka cyrkulacji

5

Spust wody z przelewu

6

Wylot powietrza

7

Zbiornik systemu otwartego

W przypadku użycia otwartego systemu, poniższe podzespoły muszą być
zainstalowane w przewodzie zasilania: orurowanie bezpieczeństwa dla otwartego
naczynia wzbiorczego, zawór kotłowy. W przewodzie powrotnym należy
zabudować: przewód powrotny bezpieczeństwa otwartego naczynia wzbiorczego,
zawór kotłowy i zawory pompy obiegowej.
Otwarte naczynie wzbiorcze jest połączone z orurowaniem do rozdziału wody
gorącej (w przepływie zasilającym i powrotnym) jak pokazano na rysunku oraz z
dodatkowym wylotem rury przelewowej plus rura obiegu cyrkulacji (w celu
przeciwdziałania zamarzaniu w okresie zimowym).
Pamiętać, aby nie łączyć żadnych innych elementów (szczególnie zaworów) z
otwartym naczyniem wzbiorczym.
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Wielkość naczynia wzbiorczego można obliczyć zgodnie z poniższym wzorem:
V = 0, 07Vwody (l)
Vwody(l) jest to objętość wody w całej instalacji /zład/. Średnica orurowania naczynia
wzbiorczego powinna wynosić ok. 25 mm. Przy doborze naczynia należy uwzględnić lokalne
przepisy prawne.
Otwarte naczynie wzbiorcze należy umieścić pionowo nad najwyższym
elementem instalacji CO.

6

Zabezpieczenie przewodu powrotnego przed kondensacją

Każdy kocioł jest podatny na kondensację w przypadku gdy temperatura wody w przewodzie
powrotnym jest za niska. W celu uniknięcia kondensacji należy zamontować zawór mieszający
do kotła.

1. 3-drożny zawór mieszający 2. Przewód do przepływu właściwego 3. Przewód powrotny
Celem tego zaworu jest przekierowanie części gorącej wody do wody zimnej w przewodzie
powrotnym w celu zrównoważenia temperatury wody w obu przewodach.
24 maj 2018
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6.1

Czyszczenie i konserwacja kotła

Regularne czyszczenie i konserwacja kotła opalanego peletami jest konieczne do zapewnienia
prawidłowego i długotrwałego działania urządzenia.
1. Opróżnić popielnik kotła
2. Usunąć popiół z dolnej części komory spalania
3. Oczyścić obudowę palnika
4. Oczyścić uchwyt obudowy palnika
5. Przesunąć trzpień w wymienniku ciepła kotła. Spowoduje to wypchnięcie i opadnięcie
popiołu z trudno dostępnych miejsc wymiennika ciepła.
Sezonowe czyszczenia kotła obejmuje cotygodniowe rutynowe czyszczenie oraz dokładne
czyszczenie komory grzewczej od góry.
Jak często należy czyścić kocioł? To zależy od kilku czynników, z których najważniejszym jest
jakość i czystość używanych pelet. Cotygodniowe czyszczenie należy wykonywać 1-2 razy
na tydzień, natomiast czyszczenie sezonowe - 1-3 razy w sezonie grzewczym.
Jeśli jednak używane pelety są wyjątkowo złej jakości, częstotliwość czyszczenia musi być
znacznie większa, ponieważ w przeciwnym razie żywotność kotła ulegnie znacznemu
skróceniu.
Jakich narzędzi używać do czyszczenia kotła? Wraz z kotłem jest dostarczany prosty w
obsłudze zestaw do czyszczenia, niemniej zaleca się użycie odkurzacza do usuwania popiołu,
który znacznie przyspiesza i ułatwia czyszczenie.
Przed wykonaniem poniższych czynności odłączyć kocioł od zasilania i odczekać
na jego kompletne schłodzenie. Jest to szczególnie ważne przy czyszczeniu
wymiennika ciepła. Jeśli kocioł jest gorący, a trzpień porusza się od góry do dołu,
wymiennik może zostać uszkodzony.
Należy obowiązkowo nosić rękawice ochronne przy wykonywaniu poniższych
czynności.

6.2

Rutynowe czyszczenie cotygodniowe

Wymagane wyposażenie: Rękawice, odkurzacz do usuwania popiołu lub ręczny zestaw do
czyszczenia (dostarczony wraz z kotłem).
Otworzyć zewnętrzne główne drzwi kotła.
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Otworzyć dolne drzwi komory kotła za
pomocą klucza.

Otworzyć główne drzwi kotła i wyjąć
popielnik.

Zdjąć osłonę palnika i usunąć z niej popiół
tak, aby opadł do popielnika, a następnie
opróżnić popielnik.
OSTROŻNIE:

Niektóre części kotła mogą
być gorące.

Oczyścić miejsce założenia osłony palnika.
Pamiętać o oczyszczeniu górnej części rury,
na której jest umieszczony grzejnik oporowy.
Przy ponownym montowaniu części uważać,
aby je umieścić w tych samych miejscach, w
których były wcześniej. W przeciwnym razie,
kocioł nie będzie działał właściwie.
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Jeśli nie ma odkurzacza, korzystać z
ręcznego narzędzia do czyszczenia
pokazanego poniżej.

Odkręcić pokrętła mocujące płytę dolną.

Oczyścić wewnętrzny obszar za pomocą
odkurzacza lub ręcznego narzędzia do
usuwania popiołu. Ponownie szczelnie
dokręcić śruby tak, aby powietrze nie mogło
przedostać się do wnętrza.

Jeśli nie ma odkurzacza, korzystać z
ręcznego narzędzia do czyszczenia
pokazanego poniżej.
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6.3

Cotygodniowe czyszczenie wymienników ciepła

Wymagane wyposażenie: Rękawice, klucz do kotła (dostarczony wraz z kotłem).
Wykonać te czynności dopiero po schłodzeniu kotła.
Otworzyć drzwi w górnej ścianie kotła.
Wewnątrz są dwa sworznie.

Założyć KLUCZ na sworzeń i wykręcić go aby
usunąć popiół z orurowania wymiennika
ciepła. Wykonać te same czynności dla obu
sworzni.

6.4

Sezonowe czyszczenie kotła

Wymagane wyposażenie: Rękawice, odkurzacz do usuwania popiołu lub ręczny zestaw do
czyszczenia (dostarczony wraz z kotłem), klucz do kotła (zawarty w dostawie) lub klucz płaski
13.
Otworzyć górne zewnętrzne drzwi kotła.
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Wewnątrz znajduje się metalowa półka z
podnośnikami rur ze śrubą w środku.

Pod półką znajduje się płaszcz izolacyjny. W
celu odkręcenia półki użyć klucza do kotła.

Odsunąć półkę na bok.

Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić
umieszczonej poniżej izolacji ścian.
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Za pomocą klucza płaskiego 13 lub klucza do
kotła odkręcić górną obudowę komory
grzewczej.

Podnieść osłonę i odsunąć na bok.

Dokładnie oczyścić wszystkie części, do
których jest dostęp. Usunąć popiół.

Użycie odkurzacza do usuwania popiołu
znacznie przyspieszy i ułatwi pracę.
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Po zakończeniu czyszczenia ponownie
założyć obudowę i przykręcić uchwyty.

Umieścić wszystkie części w swoich
miejscach.
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