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Kocioł OGNIWO EKO

Gratulujemy Państwu zakupu nowego, automatycznego kotła
centralnego ogrzewania typu OGNIWO EKO.
Kocioł ten został wyprodukowany przez posiadającego
długoletnią tradycję i uznanego na rynku producenta kotłów na paliwa
stałe i jest wyrobem nowoczesnym, ekonomicznym i przyjaznym dla
środowiska. Spełnia wysokie wymagania jakościowe norm
europejskich.
Przed przystąpieniem do zainstalowania i eksploatacji kotła
prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją,
sprawdzenie kompletności wyposażenia oraz czy kocioł nie uległ
uszkodzeniu podczas transportu.
Prawidłowa instalacja i eksploatacja kotła, zgodna ze
wskazaniami zawartymi w niniejszej instrukcji, pozwoli na jego
bezpieczne, bezawaryjne i wieloletnie użytkowanie.
Dziękując za wybór naszego produktu i zaufanie, jakim nas
Państwo obdarzyli, życzymy satysfakcji i zadowolenia z jego
użytkowania.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji przez cały okres użytkowania kotła
ze względu na załączoną do niej kartę gwarancyjną wraz z kuponami
reklamacyjnymi.
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Wstęp
Dokumentacja techniczno-ruchowa będąca równocześnie instrukcją obsługi i
eksploatacji stanowi podstawowe źródło informacji dla użytkowników o budowie, zakresie
stosowania i warunkach pracy kotła OGNIWO EKO. Każdy użytkownik przystępujący do
instalowania i eksploatacji kotła powinien dokładnie zapoznać się z otrzymaną dokumentacją
techniczno-ruchową, sprawdzić jego stan techniczny i wyposażenie, sprawdzić kompletność i
upewnić się, że kocioł nie uległ uszkodzeniu lub zdekompletowaniu podczas transportu i
magazynowania. Ułatwi to prawidłowe podłączenie do instalacji centralnego ogrzewania i do
przewodu kominowego oraz pozwoli na bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie kotła.
OGNIWO EKO to następca serii automatycznych kotłów S8WC opalanych węglem
typu eko-groszek, która cieszy się dużym uznaniem wśród użytkowników i instalatorów i
dystrybutorów. Model EKO posiada wszystkie zalety kotłów S8WC, ponadto wyposażony
jest w palnik retortowy II-ej generacji (na licencji Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w
Zabrzu). Dzięki specjalnie zaprojektowanym układom kanałów powietrznych umożliwia on
spalenie węgla w sortymentach groszek i miał (o uziarnieniu w zakresie 0-35 mm ), w tym
także węgli „trudnych” o nadmiernej zdolności do spiekania się i szlakowania, które nie
nadają się do spalenia w retortach konwencjonalnych stosowanych dotychczas. Dodatkowo
wszystkie elementy palnika wykonane są z żeliwa o podwyższonej żywotności. Dzięki
wykonaniu palnika w postaci żeliwnej, maksymalnie zredukowano drgania, zmniejszając do
minimum poziom głośności pracy, tym samym poprawiając komfort użytkowania. Także
żeliwny ślimak to wielokrotnie większa trwałość i odporność na korozję, brak efektu
zmęczenia materiału, odporność na wstrząsy cieplne i związane z nimi deformacje kształtu.
Kocioł OGNIWO EKO to również nowa konstrukcja wymiennika ciepła.
Odpowiednio kierowany obieg spalin, specyficznie ukształtowane powierzchnie wymiany
ciepła, a także zastosowanie elementów dodatkowych takich jak dopalacz cząstek lotnych
(deflektor) i elementy ceramiczne sprawiają, że kocioł osiąga wysoką sprawność przy
znikomej emisji szkodliwych dla środowiska związków i pyłów.
Połączenie nowatorskiej konstrukcji palnika i zmodyfikowanego wymiennika
pozwoliło na zakwalifikowanie się kotła OGNIWO EKO do najwyższej klasy efektywności
energetycznej - „A”, która to klasa gwarantuje osiąganie przez urządzenie wysokiej
sprawności, a także zaświadcza o jego bezpieczeństwie ekologicznym dla środowiska
naturalnego.
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Charakterystyka ogólna
1.1. Zastosowanie
Kocioł typu OGNIWO EKO przeznaczony jest do podgrzewania wody w układzie
centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej (poprzez zastosowanie
wymiennika ciepła). Może być używany do ogrzewania mieszkań w budynkach
jednorodzinnych, pawilonów handlowych, gastronomicznych, usługowych, warsztatów itp.
Zaliczany jest do kotłów niskotemperaturowych, co oznacza, że temperatura wody grzewczej
w układzie nie może być wyższa niż 90º C. Przystosowany jest do instalacji wodnych
centralnego ogrzewania systemu grawitacyjnego lub wymuszonego, wykonanych i
zabezpieczonych zgodnie z wymogami oraz szczegółowymi przepisami obowiązującymi na
terenie kraju przeznaczenia, a także zaleceniami producenta zawartymi w niniejszej
instrukcji.
1.2. Paliwo
Paliwem dla kotła OGNIWO EKO jest węgiel kamienny groszek o granulacji 5÷30
mm, miał lub pellety drewniane o średnicy 6÷10mm i długości do 25mm. Granulacja i
czystość paliwa jest bardzo ważna z punktu widzenia bezawaryjnej pracy kotła. Stosowanie
węgla o innej niż zalecana granulacji, albo zawierającego zanieczyszczenia (np. kawałki
drewna lub metalu) może prowadzić do zablokowania mechanizmu podajnika i w
konsekwencji bardzo poważnej awarii. Zakłócenia pracy kotła może również powodować
zawilgocenie węgla i tworzenie się brył w przypadku przechowywania go w pomieszczeniu o
temperaturze ujemnej.
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1.3. Charakterystyka techniczna kotła OGNIWO EKO
Moc cieplna znamionowa
[kW]

35
(w rozpiętości 25÷38 kW)

Powierzchnia grzewcza płaszcza
wodnego [m2]

3,5

Pojemność zbiornika paliwa [dm3]

210

Pojemność wodna [dm3]

104

Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]

0,2

Wymiary gabarytowe obudowy
szerokość x głębokość x wysokość
[mm x mm x mm]
Wymiary gabarytowe kotła
kompletnego
szerokość x głębokość x wysokość
[mm x mm x mm]

545 x 815 x 1270
1135 x 1045
x 1270

Masa kotła bez retorty, podajnika
zbiornika [kg]

380

Masa kotła kompletnego [kg]

485

Gwint króćców wyjściowego i
powrotnego

G2

Minimalny przekrój komina
[cm x cm]

20x20

Napięcie zasilania [V]

230

Powierzchnia użytkowa budynku
(orientacyjnie) [m2]

250÷350
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Opis techniczny kotła

2.1. Płaszcz wodny
Płaszcz wodny kotła OGNIWO EKO wykonany jest ze stali węglowej konstrukcyjnej
określonego zastosowania o określonym składzie chemicznym. Dobór odpowiedniej stali
gwarantuje wysoką jakość połączeń spawanych oraz niezbędną wytrzymałość płaszcza
wodnego. Wewnętrzna powłoka płaszcza, mająca kontakt z gorącymi spalinami, wykonana
jest z blachy o grubości 6mm, natomiast na zewnętrzną powłokę zastosowano blachę o
grubości 4mm. Elementy płaszcza wodnego łączone są wzajemnie spoinami wykonanymi
technologią spawania elektrycznego w osłonie gazów obojętnych. Niezbędną sztywność
powłok płaszcza wodnego uzyskuje się poprzez odpowiednie ukształtowanie poszczególnych
elementów oraz zastosowanie wzmocnień w postaci żeber i kołków. Kanały konwekcyjne i
dymowe ukształtowane są w sposób umożliwiający łatwe i skuteczne czyszczenie ich przez
klapę wyczystną.
2.2. Palenisko
Palenisko kotła stanowi retorta żeliwna wraz z korpusem, która znajduje się w dolnej
części płaszcza wodnego. Nad retortą znajduje się element żeliwny, który ukierunkowuje
obieg spalin i poprawiają stopień spalania części lotnych oraz gazów palnych w spalinach.
Komora spalania kotła posiada wsporniki umożliwiające utworzenie paleniska awaryjnego.
Ruszt żeliwny awaryjny dołączony jest do wyposażenia kotła. Palenisko awaryjne należy
utworzyć w razie wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej w dłuższym okresie czasu normalne
zasilanie kotła (np. poważna awaria zasilania elektrycznego, brak możliwości dostarczenia
odpowiedniego paliwa, awaria podajnika paliwa). Awaryjna praca kotła, choć nie pozwoli na
osiągnięcie mocy nominalnej, zapobiegnie jednak nadmiernemu spadkowi temperatury w
instalacji grzewczej i w pomieszczeniach ogrzewanych. Montaż paleniska awaryjnego polega
na usunięciu elementu żeliwnego (deflektora) poprzez drzwiczki środkowe i ułożeniu na
poziomie retorty segmentów żeliwnych rusztu awaryjnego.
2.3. Drzwiczki
2.3.1. Klapa wyczystna
Klapa wyczystna znajduje się w górnej części kotła. Umożliwia ona dostęp do kanałów
wewnątrz przewodu konwekcyjnego i dymowego dla ich okresowego czyszczenia i kontroli.
Czyszczenie w zależności od jakości paliwa średnio co 14-16 dni. Klapa zaopatrzona jest w
uszczelkę sznurową umieszczoną w specjalnym kanałku o kształcie dopasowanym do ramki
wspawanej do płaszcza wodnego. Doszczelnianie następuje poprzez dokręcenie śrub
mocujących. Klapa posiada osłonę ogniową zabezpieczającą przed nadmiernym wzrostem
ich temperatury i niepotrzebnymi stratami ciepła.
Uwaga! Regularne czyszczenie przewodów konwekcyjnych pozwala na utrzymanie
wysokiej sprawności cieplnej kotła.
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2.3.2.
Drzwiczki rewizyjne (górne)
Drzwiczki rewizyjne posiadają również uszczelnienie i osłonę ogniową, doszczelnienie
drzwiczek następuje na skutek dociśnięcia zacisku mimośrodowego. Umożliwiają one
montaż i manipulowanie elementu żeliwnego nad paleniskiem, ułatwiają montaż paleniska
retortowego, a w razie potrzeby umożliwiają montaż rusztu awaryjnego. Służą również jako
wejście do górnej części retorty w przypadku konieczności jej wyczyszczenia.
2.3.3. Drzwiczki środkowe
Umieszczone w przedniej ścianie kotła pod drzwiczkami wyczystnymi. Drzwiczki
te mają podobną budowę do drzwiczek wyczystnych. Umożliwiają bezpośredni dostęp do
palnika retortowego (podczas rozpalania, czyszczenia i kontroli paleniska)
2.3.4. Drzwiczki popielnika (dolne)
Drzwiczki popielnika umieszczone są od dołu przedniej ściany kotła. Umożliwiają one
dostęp do popielnika oraz dolnej części obudowy retorty. Zasada uszczelniania i zamykania
drzwiczek popielnika jest taka sama jak w przypadku drzwiczek rewizyjnych.
2.3.5. Okna boczne
Kocioł ma na obu bokach wykonane okna, które umożliwiają dostęp do komory
spalania. Jedno okno służy do zamontowania w nim paleniska retortowego. Możliwe jest
zamontowanie zespołu zasilającego wraz z retortą w układzie prawym lub lewym zależnie od
potrzeb. Okno po przeciwnej stronie obudowy retorty jest zamknięte pokrywą. Jest on
przydatne podczas montażu (demontażu) retorty oraz w razie konieczności czyszczenia dna
obudowy retorty
2.4. Czopuch
Czopuch jest elementem łączącym kocioł z rurą odprowadzającą spaliny do komina. W
przypadku kotła OGNIWO EKO znajduje się on na tylnej ścianie kotła
.
2.5. Obudowa
Kocioł obudowany jest z zewnątrz układem specjalnych osłon blaszanych, które nadają
mu estetyczny wygląd, a jednocześnie mieszczą izolację cieplną kotła wykonaną z waty
mineralnej.
2.6.

Zespół zasilająco-sterujący
Zespół zasilająco-sterujący obejmuje żeliwny ślimak z obudową, wentylator
nadmuchowy, zbiornik zasypowy, motoreduktor oraz mikroprocesorowy regulator
temperatury. Zespół ten znajduje się na zewnątrz kotła i tworzy integralną całość z
paleniskiem. Zespół zasilająco-sterujący wraz z paleniskiem retortowym objęty jest oddzielną
gwarancją.
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Montaż kotła

Przed przystąpieniem do ustawienia i podłączenia kotła do instalacji kominowej i
grzewczej należy dokładnie zapoznać się z niniejszą dokumentacją techniczno-ruchową,
sprawdzić kompletność kotła oraz dokonać szczegółowych oględzin w celu wykluczenia
śladów jakichkolwiek uszkodzeń. Wszelkie prace związane z ustawieniem kotła,
urządzeniem kotłowni, podłączeniem kotła do instalacji oraz ewentualne naprawy należy
powierzać instalatorowi posiadającemu odpowiednią wiedzę, uprawnienia i doświadczenie.
Właściwe wykonanie wspomnianych prac ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa
obsługi kotła, prawidłowej pracy kotła i instalacji centralnego ogrzewania oraz zadowolenia
użytkownika.
Kocioł EKO nie wymaga wykonania specjalnego fundamentu do posadowienia. W celu
łatwiejszej obsługi zaleca się ustawienie kotła na podeście betonowym o wysokości 5 cm,
jednak możliwe jest ustawienie go bezpośrednio na ogniotrwałym podłożu dokładnie
wypoziomowanym i posiadającym wytrzymałość odpowiednią do masy kotła.
W przypadku konieczności zamontowania urządzenia podającego po przeciwnej
stronie wymiennika ciepła (kotła), należy odkręcić pokrywę zaślepiającą na bocznej ścianie
kotła, zdemontować zasobnik paliwa, odkręcić korpus podajnika i wysunąć retortę z kotła.
Wprowadzić retortę z korpusem do okna po właściwej stronie, naprowadzając otwory
mocujące na śruby szpilkowe, umocować nakrętkami, dołączyć zbiornik paliwa i włączyć
wtyczki przewodów elektrycznych w odpowiednie gniazda. Przed zamontowaniem zbiornika
paliwa należy ustawić podporę napędu tak, aby stopka podpory stykała się z podłożem. Po
zakończeniu montażu wolne okno na bocznej ścianie kotła zamknąć pokrywą.

Podczas montażu kotła należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne
uszczelnienie montowanych elementów, w szczególności chodzi tu o uszczelnienie pokrywy
okna bocznego oraz kołnierza korpusu podajnika w miejscu jego styku z korpusem kotła.
Połączenia te nie są fabrycznie uszczelnione ze względu na możliwość demontażu
podzespołów kotła podczas transportu oraz instalacji kotła. Złącza te powinny być
uszczelnione silikonem odpornym na wysoką temperaturę.
Silikon znajduje się w standardowym wyposażeniu kotła. Uszczelnienia w/w elementów
należy też dokonać w przypadku konieczności demontażu podajnika podczas
przemieszczania kotła. Niedopełnienie tych czynności może skutkować wydostawaniem
się dymu w tych miejscach.
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Montaż palnika BRUCER do korpusu kotła

Miejsce uszczelnienia korpusu
podajnika z kotłem
Miejsce uszczelnienia pokrywy okna bocznego
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Rozmieszczenie czujników, regulatorów, wskaźników i urządzeń
zabezpieczających.
E

B

F

A

C
D
I

G
Pozycja
A
B
C
D
E
F
G
H
I

H

Nazwa czujnika
Panel operatorski
Wyłącznik sieciowy sterownika
Czujnik temperatury kotła / termik kotła
Czujnik temperatury spalin
Czujnik zaworu schładzającego
Czujnik otwarcia klapy załadunkowej zasobnika paliwa
Czujnik zablokowania mechanizmu śrubowego podajnika
Czujnik temperatury podajnika
Czujnik temperatury powrotu wody

3.1. Pomieszczenie kotłowni
Pomieszczenie kotłowni powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-87/B-02411.
Jednym z najważniejszych warunków, jakie powinno spełniać to pomieszczenie jest
zapewnienie właściwej wentylacji. W szczególności powinno ono posiadać: kanał nawiewny
(otwór w ścianie lub oknie) bez żaluzji o przekroju równym połowie przekroju komina, ale
nie mniejszym niż 20cm x 20cm, kanał wywiewny usytuowany w miarę możliwości przy
kominie z otworem wlotowym (bez żaluzji) pod stropem pomieszczenia o przekroju równym
¼ przekroju komina, ale nie mniejszym niż 14cm x 14cm.Ustawienie kotła w kotłowni
powinno spełniać wymagania normy jak wyżej w celu zapewnienia wygodnej i bezpiecznej
obsługi kotła. Po stronie zespołu zasilającego (zależnie od układu zabudowy) należy
pozostawić, co najmniej 0,4m wolnej przestrzeni do ściany lub innej trwałej zabudowy.
Umożliwi to wyjęcie zespołu zasilającego z kotła w razie awarii.
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3.2. Instalacja kominowa
Kanał kominowy powinien mieć przekrój wg p. 1.3. Kanał powinien być wewnątrz
gładki i nie może mieć uskoków ani przewężeń. Komin powinien być wyprowadzony około
1m ponad powierzchnię dachu. Komin wykonany z blachy powinien być wyższy o około
20% niż komin murowany. Czopuch kotła należy połączyć z kominem rurą z blachy stalowej
o grubości 2 mm wznoszącą się lekko ku górze w kierunku od kotła do komina. Rura
powinna być uszczelniona i wyizolowana z zewnątrz watą mineralną. Średnica rury powinna
umożliwiać jej nasadzenie na wylot czopucha.
3.3. Instalacja wodna
Układ otwarty
Kotły OGNIWO EKO powinny być montowane w instalacji wykonanej zgodnie z
normą PN – 91/B – 02413 (Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych systemu otwartego). Szczególnie dotyczy to wymagań odnośnie
pojemności, wyposażenia, umieszczania naczynia wzbiorczego, średnic, połączenia i
prowadzenia rur zabezpieczających, ochrony przed zamarznięciem, odpowietrzania instalacji.
Układ zamknięty
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r zmieniającym
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (DZ.U. Nr 56 poz. 461), kotły na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW,
wyposażone w urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła, mogą współpracować z
instalacją centralnego ogrzewania systemu zamkniętego z przeponowym naczyniem
wzbiorczym. W przypadku współpracy kotła OGNIWO EKO z instalacją systemu
zamkniętego, musi ona być wykonana zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących
norm dotyczących zabezpieczenia urządzeń ogrzewań wodnych systemu zamkniętego oraz
ciśnieniowych naczyń wzbiorczych: PN-EN 12828+A1:2014-05 – Instalacje ogrzewcze w
budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania. W przypadku
montażu kotła w innym kraju niż Polska, należy przestrzegać odpowiednich przepisów kraju
przeznaczenia.
Niezbędnymi elementami zabezpieczającymi instalację systemu zamkniętego przed
przegrzaniem i nadmiernym wzrostem ciśnienia są:
1. Regulator temperatury sterujący procesem spalania.
W kotle OGNIWO EKO zastosowano elektroniczny sterownik adaptacyjny eCoal,
służący do automatycznego nadzorowania pracy kotła. Sterownik wyposażony jest m.in. w
czujnik temperatury CO oraz termik zabezpieczający przed zagotowaniem wody w kotle.
Zadaniem sterownika jest optymalizacja parametrów spalania poprzez sterowanie pracą
podajnika ślimakowego i dmuchawy w celu utrzymania zadanej temperatury. Ponadto w celu
zabezpieczenia przed zagotowaniem wody w kotle zastosowano termik powodujący
wyłączenie podajnika i dmuchawy po przekroczeniu temp. 90° C. Ponowne załączenie kotła
jest możliwe po potwierdzeniu alarmu i odczekaniu aż woda w kotle spadnie poniżej 50° C.
2. Armatura kontrolno pomiarowa (manometr, termometr, odpowietrznik, itp.)
3. Zawór bezpieczeństwa. Eksploatacja kotła bez zaworu bezpieczeństwa lub z
niewłaściwym i niesprawnym zaworem bezpieczeństwa jest niedozwolona, gdyż grozi awarią
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i stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Należy ściśle przestrzegać wymagań podanych
w instrukcji montażu i obsługi zaworu bezpieczeństwa. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie
robocze kotła wynosi 2 bary.
4. Urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła wyposażone w zawór termostatyczny.
Standartowo kocioł wyposażony jest w króciec do montażu czujnika temperatury z kapilarą
który steruje pracą urządzenia schładzającego.
Urządzenie schładzające wraz z zaworem termostatycznym służy do zabezpieczenia przed
przekroczeniem maksymalnej temperatury w kotle. Działanie całego układu polega na tym,
że w przypadku przekroczenia temp. 95° C zawór termostatyczny otworzy się powodując
przepływ zimnej wody przez urządzenie schładzające, co w skuteczny sposób obniży
temperaturę wody w kotle.
W celu niezawodnego działania układu do odprowadzania nadmiaru ciepła, zawór
termostatyczny powinien być wyposażony w podwójny czujnik, a jego działanie powinno
odbywać się bez zasilania w energię elektryczną. Ustawienie zaworu powinno być stałe i nie
może być zmieniane przez użytkownika. Zawór powinien posiadać ręczny przycisk testowy
umożliwiający kontrolę jego działania. Urządzenie schładzające powinno być podłączone do
źródła wody, które zapewnia jej stały dopływ, (np. sieci wodociągowej. Niedopuszczalne jest
podłączenie wężownicy do sieci hydroforowej, gdyż jej działanie w przypadku braku
zasilania w energię elektryczną może być silnie zaburzone lub niemożliwe).
5. Przeponowe naczynie wzbiorcze.
Naczynie wzbiorcze służy do wyrównywania zmian objętości wody w układzie
grzewczym na wskutek zmiany temperatury. Dobierając wielkość naczynia wzbiorczego
należy uwzględnić ilość wody w układzie grzewczym oraz zalecenia producenta i wymagania
odpowiednich przepisów i norm. Kontrolę naczynia należy przeprowadzić przynajmniej raz
do roku.
W przypadku braku możliwości zastosowania powyżej wymienionych zabezpieczeń
kocioł należy zainstalować wyłącznie w układzie otwartym.
Odstępstwa od wymienionych norm, niezależnie od zagrożeń bezpieczeństwa,
mogą być przyczynami poważnych awarii kotła, co może skutkować utratą gwarancji. Bardzo
ważne jest wykluczenie możliwości wzrostu ciśnienia wody w układzie ponad wartość
maksymalnego ciśnienia roboczego kotła, nawet podczas próby szczelności układu.
Kotły OGNIWO EKO mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub wymuszonym.
Połączenia kotła z instalacją należy dokonać za pomocą śrubunków.
W celu ochrony kotła przed korozją niskotemperaturową zaleca się zamontować w
układzie pompę mieszającą lub zawór mieszający.

Objętość naczynia wzbiorczego powinna być równa co najmniej 4 % objętości
wody w całej instalacji. Na rurach bezpieczeństwa, wzbiorczej przelewowej i
odpowietrzającej nie wolno instalować żadnych zaworów, a rury te oraz naczynie
wzbiorcze należy zabezpieczyć przed zamarznięciem.
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Wymiary montażowe kotłów OGNIWO EKO
Typ
kotła
EKO
35

Wymiary
G
H

A

B

C

D

E

F

136

356

940

1020

160

1350

120

810

I

J

K

L

M

100

1030

1135

540

1120

3.4. Instalacja elektryczna
Kotłownia powinna być wyposażona w instalację elektryczną 230 V/50 Hz wykonaną
zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia, zakończoną gniazdem
wtykowym posiadającym styk ochronny. Sterownik oraz urządzenia z nim współpracujące
pracują pod napięciem 230 V.

Wadliwa instalacja może stanowić zagrożenie dla użytkownika kotła oraz
spowodować uszkodzenie sterownika. Należy zwrócić uwagę, aby przewody zasilające
będące pod napięciem nie stykały się z nagrzanymi elementami kotła.
W trakcie napraw lub czyszczenia kotła a także podczas wyładowań atmosferycznych
należy wyłączyć kocioł z sieci.

14

SMO „OGNIWO” BIECZ

Kocioł OGNIWO EKO

Czopuch

Króciec czujnika
urządzenia
schładzającego
Sterownik kotła

Króciec
zasilania

Czujnik
temp. CO
Czujnik temp.
spalin

Czujnik temp.
powrotu
Króciec
powrotu

Króciec
spustowy

Czujnik
zablokowania
mechanizmu
śrubowego
podajnika

Czujnik
temperatury
podajnika

Rys. 1 Podłączenie kotła do instalacji
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3.5. Przygotowanie kotła do rozruchu
Kocioł fabrycznie montowany jest, wraz z zespołem zasilająco - sterującym, w układzie
prawym lub lewym, w zależności od potrzeb możliwa jest dowolna konfiguracja. Na czas
transportu ma odłączone niektóre elementy, a w szczególności: kurek spustowy, deflektor
żeliwny, panel sterujący. Przed napełnieniem instalacji wodą należy wykręcić zaślepkę z
króćca ½” od dołu tylnej ściany kotła i w to miejsce wkręcić kurek spustowy znajdujący się
w wyposażeniu. W razie konieczności zmiany położenia zespołu zasilająco-sterującego
należy odkręcić pokrywę zaślepiającą na bocznej ścianie kotła, zdemontować zasobnik
paliwa, odkręcić korpus podajnika i wysunąć retortę z kotła. Wprowadzić retortę z korpusem
do właściwego okna (w układzie prawym lub lewym zależnie od potrzeb) naprowadzając
otwory mocujące na śruby szpilkowe, umocować nakrętkami dołączyć zbiornik paliwa,
włączyć wtyczki przewodów elektrycznych w odpowiednie gniazda. Przed zamontowaniem
zbiornika paliwa należy ustawić podporę napędu tak, aby stopka podpory stykała się z
podłożem. Po zakończeniu montażu wolne okno na bocznej ścianie kotła ponownie zamknąć
pokrywą. Ostatnią czynnością montażową jest umieszczenie deflektora żeliwnego nad
paleniskiem. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne uszczelnienie
montowanych elementów. W szczególności chodzi tu o uszczelnienie kołnierza korony
retorty na styku z korpusem palnika, pokrywy okna bocznego, oraz kołnierza korpusu
podajnika w miejscu jego styku z korpusem kotła. Złącza te powinny być uszczelnione
silikonem odpornym na wysoką temperaturę. Nie dopełnienie tych czynności, może
skutkować nieprawidłową pracą kotła, objawiającą się wydostawaniem dymu w tych
miejscach, za co firma „OGNIWO” nie ponosi odpowiedzialności.

Żeliwny
element
sklepienia
(deflektor)
Palenisko
retortowe

Rys. 2 Widok paleniska
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Rozruch i praca kotła

4.1. Napełnianie instalacji grzewczej wodą
Przed rozpaleniem kotła należy całą instalację centralnego ogrzewania wraz kotłem
napełnić wodą. Naczynie wzbiorcze powinno być napełnione tak, aby woda pojawiła się w
rurze sygnalizacyjnej. Woda użyta do napełnienia instalacji powinna być zmiękczona, co
najmniej do wartości 2°n. Powinna mieć odczyn obojętny (pH=7). W celu napełnienia
instalacji można użyć wody deszczowej. Ilość wody w układzie należy kontrolować. W
prawidłowo wykonanej instalacji centralnego ogrzewania ubytki wody są niewielkie i nie
zachodzi potrzeba częstego uzupełniania. Jeżeli ubytek wody jest zauważalny codziennie,
należy niezwłocznie zlokalizować przeciek i usunąć go, ponieważ częste uzupełnianie wody
w instalacji jest szkodliwe zwłaszcza, gdy jest do dyspozycji wyłącznie woda twarda.
Stosowanie wody twardej może doprowadzić do takiego nagromadzenia osadów wewnątrz
płaszcza wodnego, że może nastąpić lokalne przegrzanie blachy płaszcza i uszkodzenie kotła
nie mówiąc o pogorszeniu jego sprawności.
Gdyby z jakiegokolwiek powodu podczas palenia w kotle zaistniał w nim brak wody
nie wolno dla opanowania sytuacji dopuszczać do kotła świeżej wody. W zaistniałej sytuacji
należy niezwłocznie wygasić kocioł. Nie wolno wygaszać kotła wodą lub środkami
gaśniczymi. Trzeba przy tym zachować niezbędne środki ostrożności, aby nie ulec
poparzeniu i nie doprowadzić do powstania pożaru w kotłowni. Po wygaszeniu pozostawić
kocioł do wystudzenia. Po usunięciu ewentualnej awarii napełnić instalację wodą.
4.2. Rozpalanie kotła
Rozpalanie kotła można rozpocząć po sprawdzeniu, że w instalacji znajduje się
wymagana ilość wody. Należy sprawdzić czy woda w naczyniu wzbiorczym oraz w
przewodzie łączącym kocioł z naczyniem wzbiorczym nie uległa zamrożeniu. Gdyby to
nastąpiło nie wolno rozpalać kotła przed roztopieniem lodu za pomocą dostępnych źródeł
ciepła. Przed rozpaleniem należy także sprawdzić czy kocioł oraz cała instalacja i urządzenia
kotłowni są całkowicie sprawne.
Rozpalanie należy przeprowadzić w następujący sposób:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wsypać węgiel do zbiornika paliwa,
zamknąć szczelnie pokrywę zbiornika paliwa,
otworzyć drzwiczki środkowe w celu obserwowania paleniska,
włączyć zasilanie sterownika,
bezpośrednio po włączeniu zasilania przejść ze sterowania automatycznego na
sterowanie ręczne,
uruchomić podajnik do czasu aż węgiel pojawi się nieco poniżej wylotu retorty,
zatrzymać podajnik,
na powierzchni węgla w retorcie rozpalić drobne kawałki drewna,
ręcznie narzucić nieco węgla na palące się drewno,
uruchomić na odpowiedni okres wentylator w celu rozpalenia węgla,
w razie niepowodzenia powtórzyć rozpalanie z większą ilością drewna odpowiednio
manipulując nadmuchem powietrza,po rozpaleniu węgla zamknąć drzwiczki,
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• przestawić sterownik na sterowanie automatyczne (zaniedbanie tej czynności
spowoduje wygaśnięcie kotła),
• nastawić parametry zależnie od potrzeb posługując się instrukcją obsługi sterownika.
4.3. Palenie ciągłe
Podczas normalnej pracy kotła przepustnica spalin w czopuchu powinna być
całkowicie otwarta. Uzupełnianie paliwa w zależności od temperatury zewnętrznej należy
wykonywać co kilkanaście do kilkudziesięciu godzin zależnie od potrzeb. Uzupełnianie
paliwa polega na wsypaniu odpowiedniej jego porcji do zbiornika paliwa. Pokrywa zbiornika
paliwa powinna być podczas normalnej pracy kotła zamknięta szczelnie. Nastawy sterownika
i przepustnicy wentylatora nadmuchowego powinny być dokonane w oparciu o instrukcję
producenta zespołu zasilającego i poprawiane w zależności od warunków oraz potrzeb.
4.4. Czyszczenie kotła
Utrzymanie należytej sprawności cieplnej kotła wymaga okresowego czyszczenia. Do
tego celu służy wyposażenie kotła dołączane przy sprzedaży. Należy systematycznie usuwać
sadzę i osady smoliste ze ścian komory spalania, kanałów przewodu konwekcyjnego,
przewodów dymowych i czopucha. Klapa wyczystna umożliwia dostęp do przewodu
konwekcyjnego i przewodów dymowych. Komorę spalania można oczyścić częściowo
poprzez drzwiczki rewizyjne i częściowo przez drzwiczki popielnika. W zakres czyszczenia
kotła wchodzi również okresowe, zależnie od potrzeb, usuwanie popiołu ze skrzynki
popielnika oraz czyszczenie dna kotła z resztek rozsypanego popiołu. Wszelkie czynności
związane z czyszczeniem wewnętrznych komór kotła i czopucha powinny być
wykonywane z zachowaniem należytej ostrożności po wygaszeniu i ostudzeniu kotła.
Czyszczenie retorty i jej obudowy powinno być wykonywane okresowo przy każdym
przeglądzie kotła, jego wygaszeniu i uruchomieniu, a każdym przypadku podejrzenia silnego
ich zanieczyszczenia skutkującego pogorszeniem parametrów spalania paliwa.
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Instrukcja czyszczenia kotła EKO
2. Odkręcić śruby
i zdjąć pokrywę
wyczystną

1. Otworzyć
pokrywę osłon

4. Wyczyścić kanały
przewodów konwekcyjnych
przy pomocy szczotki
dołączonej do wyposażenia

3. Zdjąć pokrywę
przegrody spalin

5. Wysunąć
skrzynkę z
popiołem

7. Wsunąć skrzynkę
popielnika

6. Przy pomocy ożoga
usunąć pył i popiół
znajdujący się w komorze
nawrotnej spalin

Po dokładnym wyczyszczeniu kotła,
zamontować pokrywę przegrody spalin,
klapę wyczystną zwracając uwagę
na szczelność przylegania tych elementów.
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4.5. Postępowanie w przypadku zablokowania ślimaka podającego
Na wskutek nadmiernego wzrostu oporów ruchu ślimaka podającego może nastąpić
zerwanie zabezpieczenia (kołka przeciążeniowego). Następuje ono zazwyczaj na wskutek
zanieczyszczenia paliwa kamieniami lub innymi elementami (kawałki metalu, drewna itp.).
W takim przypadku należy usunąć przyczynę blokowania ślimaka, a następnie odkręcić
pokrywę, uruchomić silnik motoreduktora w trybie ręcznym i doprowadzić do zestawienia
otworów w tulejce motoreduktora i ślimaka. Dopasowania otworów w tulejce i ślimaku
można też dokonać przez obrót ślimaka odpowiednio dopasowanym kluczem nakładanym na
wypust jego końcówki. Po dokładnym zestawieniu otworów, należy wsunąć nowe
zabezpieczenie, przykręcić pokrywę zabezpieczającą i uruchomić kocioł.
Kołek przeciążeniowy
(śruba M5 klasa 8,8)

Śmigiełko
Pokrywa

Śruby mocujące
pokrywe

Wypust pod
klucz

Rys . 4 .Montaż kołka zabezpieczającego (przeciążeniowego)
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W niektórych przypadkach usunięcie zerwanego kołka zabezpieczającego może być
utrudnione i wymaga wybicia przy użyciu odpowiednio dobranego wybijaka. Po zerwaniu
zabezpieczenia następuje zazwyczaj przesunięcie względem siebie otworów w tulejce
motoreduktora i końcówce ślimaka. Dlatego przed przystąpieniem do usuwania zerwanego
zabezpieczenia należy ustalić przelotowość tych otworów poprzez obrót końcówki ślimaka
najlepiej w przeciwnym kierunku do obrotów motoreduktora. Podczas tej czynności należy
zachować szczególną ostrożność. Próba usunięcia zerwanego kołka zabezpieczającego
przy przesunięciu otworów względem siebie może doprowadzić do jego zakleszczenia, a
nawet do poważnego uszkodzenia motoreduktora lub końcówki ślimaka.
W przypadku ponownego zrywania zabezpieczenia należy odkręcić śruby mocujące
i wyjąć motoreduktor. Po opróżnieniu zbiornika, wysunąć ślimak i oczyścić wnętrze
obudowy podajnika z zanieczyszczeń. Następnie zmontować elementy zwracając uwagę na
właściwe ich rozmieszczenie (szczególnie należy zadbać o to, aby czop końcówki ślimaka
był wsunięty w gniazdo znajdujące się w końcowym segmencie palnika).

Demontaż zespołu ślimaka
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4.6. Zakłócenia pracy kotła
Problemy z poprawnym funkcjonowaniem kotła zdarzają się niezmiernie rzadko,
niekiedy jednak mogą wystąpić zakłócenia jego pracy na skutek błędnego wykonania
instalacji bądź błędów w obsłudze.
Objawy
niesprawności
Kocioł gaśnie
bezpośrednio po
rozpaleniu
Kocioł gaśnie w
cyklu
automatycznym
(urządzenia ze
sterownikami
innymi niż Ecoal,
np. Tech St – 37,
Electronics Sp24)
Kocioł gaśnie w
cyklu
automatycznym
(kocioł ze
sterownikiem
Ecoal)
Kocioł gaśnie w
cyklu
automatycznym
(kocioł ze
sterownikiem
Ecoal)

Przyczyny i środki zaradcze
Sprawdzić czy sterownik jest ustawiony na pracę automatyczną, jeśli nie
jest, rozpalić ponownie i przejść na sterowanie automatyczne
Niewłaściwie ustawione parametry pracy (praca podajnika, przerwa
podajnika, czas przepalania, przerwa przepalania). Parametry ustawić tak,
aby spalanie odbywało się u wylotu retorty (nie w głębi), przerwa
przepalania nie powinna być zbyt długa. Kontrolować kocioł przez
kilkanaście godzin i ustalić parametry w sposób praktyczny.
Zbyt mały odbiór ciepła (kocioł pracuje ze zbyt małą mocą).

Zbyt mały odbiór ciepła (kocioł pracuje ze zbyt małą mocą). Innym
objawem takiej niesprawności może być spalanie paliwa głęboko w
palniku.

Zerwanie kołka przeciążeniowego lub zawieszenie paliwa w zbiorniku.
Aby stwierdzić która to z przyczyn należy obserwować „wypust pod
klucz” znajdujący się na końcu układu podającego rys.4. Jeżeli silnik
układu podającego pracuje, a wypust pod klucz nie kręci się to znaczy, że
zostało zerwane zabezpieczenie. Zerwanie zabezpieczenia następuje na
skutek nadmiernego wzrostu oporów ruchu ślimaka w podajniku np. w
wyniku zanieczyszczenia węgla kamieniami lub elementami metalowymi.
W takim przypadku należy usunąć przyczynę blokowania ślimaka, a
następnie odkręcić pokrywę rys. 4(jeżeli znajduje się w dostarczonym
zestawie), uruchomić silnik motoreduktora w trybie ręcznym i
doprowadzić do zestawienia otworów w tulejce motoreduktora i ślimaku
(można w tym celu użyć również odpowiedniego klucza nakładając go na
wypust znajdujący się na końcu ślimaka), a następnie wsunąć w otwór
nowe zabezpieczenie, zamontować pozostałe elementy i uruchomić
kocioł. W przypadku ponownego zrywania zabezpieczenia należy
odkręcić śruby mocujące i wyjąć motoreduktor (rys.4) następnie wysunąć
ślimak (uprzednio opróżniając zbiornik) i oczyścić wnętrze obudowy
podajnika z zanieczyszczeń. Po czym zmontować elementy i uruchomić
kocioł.
Jeżeli silnik układu podającego pracuje i wypust pod klucz się kręci, być
może zawieszeniu uległo paliwo w zbiorniku. Może to być wywołane
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ubijaniem paliwa w zbiorniku lub stosowaniem paliwa nadmiernie
zawilgoconego. W takim przypadku należy przy użyciu np. haka
znajdującego się w zestawie narzędzi dostarczonych wraz z kotłem
rozluzować paliwo szczególnie w części dolnej zbiornika.

Niedostateczny
ciąg kominowy

Usunąć wszelkie nieszczelności przewodu kominowego, sprawdzić czy
nie występują prześwity między kanałem kominowym a kanałami
wentylacyjnymi budynku, sprawdzić uszczelnienie drzwiczek i zespołu
zasilającego kotła.

Zbyt mała moc
cieplna kotła

Niska kaloryczność paliwa, zbyt mała granulacja, duża zawartość w
paliwie popiołu, zanieczyszczeń lub wilgoci – gorsze odmiany paliwa
można spalać w okresach mniejszego zapotrzebowania ciepła

Zbyt niska
temperatura
wody mimo
intensywnego
palenia

Silne zanieczyszczenie komory spalania, kanałów konwekcyjnych i
dymowych, kamień kotłowy wewnątrz płaszcza wodnego, niewłaściwie
dobrany kocioł do powierzchni użytkowej, duże straty ciepła w budynku –
wyczyścić kocioł wewnątrz, w przypadku kamienia kotłowego wymienić
kocioł, docieplić budynek.

Zablokowanie
podajnika

Wyłączyć zasilanie elektryczne, odkręcić nakrętki i otworzyć okienko
rewizyjne pod zbiornikiem paliwa, wyciągnąć przedmiot, który
zablokował podajnik, w przypadku ścięcia kołków przeciążeniowych
sprzęgła zamontować nowe kołki. W celu wprowadzenia kołków
bezpieczeństwa należy ustawić połówki sprzęgła tak, aby otwory
bezpieczników były współosiowe. W tym celu należy obracać wałkiem
podajnika wkładając pręt do otworu na obwodzie sprzęgła. Próba
siłowego obracania wałka motoreduktora doprowadzi do jego zniszczenia
i bardzo poważnej awarii. Zamknąć hermetycznie okienko rewizyjne,
uruchomić kocioł ponownie.
Brak dopływu świeżego powietrza do kotłowni – sprawdzić otwory
wentylacyjne (do spalenia 1 kg węgla potrzeba 6,5kg powietrza), awaria
zespołu napowietrzania, zanieczyszczenie obudowy retorty, wyczyścić
retortę, wyczyścić obudowę retorty od dołu (odkręcić dno obudowy
retorty – dla lepszego wglądu i dostępu podczas wykonywania tej
czynności odkręcić pokrywę zaślepiającą boczne okno kotła), sprawdzić
nastawy mikro-procesorowego regulatora temperatury i dmuchawę,
sprawdzić przepustnicę dmuchawy

Mało intensywne
spalanie
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Niewielki wyciek
wody spod kotła,
wilgoć wewnątrz
kotła w okolicy
kanałów
dymowych
Nadmierna
temperatura kotła
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Zjawisko normalne podczas rozruchu kotła, nie musi oznaczać
przecieków, jest to kondensat pary wodnej znajdującej się w powietrzu
(wykrapla się na zewnętrznych ścianach płaszcza wodnego pod izolacją)
lub w spalinach (wykrapla się za drzwiczkami wyczystnymi). Zjawisko
ustępuje stopniowo samoistnie w miarę rozgrzewania się kotła.
Sprawdzić nastawę regulatora temperatury, nastawić żądaną temperaturę.
Sprawdzić ilość wody w instalacji - gdyby z jakiegokolwiek powodu
podczas palenia w kotle zaistniał w nim brak wody nie wolno dopuszczać
do kotła świeżej wody – uzupełnienie wody może nastąpić dopiero po
wystudzeniu kotła.
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Zatrzymanie i konserwacja kotła

Po zakończeniu sezonu grzewczego należy odłączyć zasilanie elektryczne, usunąć z
kotła resztki paliwa, popiół i starannie wyczyścić kocioł (nie czyścić blach do czystego
metalu, pozostawić matowe). Nie opróżniać kotła z wody. Szczegółowo przeglądnąć kocioł.
Drobne usterki można usunąć we własnym zakresie. Poważniejsze naprawy należy powierzyć
fachowcowi posiadającemu niezbędne uprawnienia i kwalifikacje. Jeśli kocioł jest na
gwarancji, a usterki wynikają z winy producenta należy zgłosić kocioł do naprawy w ramach
reklamacji. W okresie gwarancji wady takie są usuwane nieodpłatnie. Po upływie gwarancji
serwis SMO „Ogniwo” może wykonać naprawę na koszt użytkownika. Po zakończeniu
przeglądu i konserwacji należy otworzyć wszystkie drzwiczki oraz pokrywę zbiornika paliwa
i pozostawić w stanie otwartym do następnego uruchomienia kotła

Rys. 5. Montaż „korony” palnika.
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5.1. Przeglądy okresowe i obsługa serwisowa kotła
Przeglądy kotła należy wykonywać raz w roku w czasie postoju kotła. Stwierdzone
usterki należy zgłaszać do serwisu, lub uprawnionego przez producenta instalatora.
Zaleca się przeprowadzanie co dwa lata pełnych przeglądów kotła przez serwis producenta,
lub instalatora posiadającego odpowiednie przeszkolenie. Pełny przegląd kotła obejmuje:
kontrolę prawidłowości działania wszystkich podzespołów kotła, kontrolę wskazań
czujników kotła, kontrolę poprawności działania zabezpieczeń kotła, ocenę elementów kotła
naturalnie zużywających się np.: uszczelnień drzwiczek, pokrywy zasobnika, elementów
ruchomych urządzenia podającego. Wykryte usterki należy niezwłocznie usunąć, poprzez
wykonanie regulacji, lub wymianę zużytych podzespołów. Wykonanie tych czynności
zapobiega powstaniu awarii, oraz zapewnia długoletnią pracę kotła.
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Zasady BHP przy obsłudze kotła
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Na przewodach hydraulicznych łączących płaszcz wodny kotła z naczyniem
wzbiorczym nie wolno instalować żadnych zaworów ani innej armatury zmniejszającej
przekrój wewnętrzny.
Podczas próby ciśnieniowej instalacji nie wolno przekraczać maksymalnego ciśnienia
pracy kotła 0,2 MPa.
Naczynie wzbiorcze, rura wzbiorcza, rura przelewowa i sygnalizacyjna nie powinny
znajdować się całkowicie lub częściowo w pomieszczeniu, w którym temperatura może
spadać poniżej 0oC.
Przed rozpaleniem kotła upewnić się, że poziom wody w naczyniu wzbiorczym jest
właściwy, a woda nie jest zamarznięta.
Przed rozpaleniem kotła, a także po każdorazowym wejściu do kotłowni upewnić się,
że wentylacja w kotłowni działa prawidłowo. W pomieszczeniu kotłowni nie wolno
stosować wentylacji mechanicznej wywiewnej.
Pomieszczenie kotłowni należy utrzymywać w stanie uporządkowanym, w
szczególności powinien być zawsze zapewniony dostęp do kotła z każdej strony, nie
powinno się gromadzić w pobliżu kotła materiałów palnych lub niebezpiecznych.
Do rozpalania kotła nie wolno używać cieczy łatwopalnych.
Do obsługi kotła należy używać rękawic ochronnych.
W przypadkach, kiedy zachodzi konieczność otwarcia drzwiczek należy zachować
wzmożoną ostrożność. Szczególnie należy pamiętać, aby nie zbliżać twarzy do
otwartych drzwiczek rozpalonego kotła.
Nie wolno dopuszczać do zagotowania wody w kotle. Temperatura wody powinna
zawsze być niższa niż 90oC.
Gdyby z jakiegokolwiek powodu podczas palenia w kotle zaistniał w nim brak wody
nie wolno dopuszczać do kotła świeżej wody. W zaistniałej sytuacji należy wygasić
kocioł, wystudzić go i po ustaleniu oraz usunięciu przyczyny braku wody uzupełnić
wodę do wymaganej ilości.
Do rozpalania i obsługi kotła nie wolno przystępować przed szczegółowym
zapoznaniem się z niniejszą dokumentacją techniczno-ruchową oraz przepisami
dotyczącymi urządzenia i obsługi kotłowni niskotemperaturowej.
Obsługi kotła nie wolno powierzać osobom nieletnim albo osobom nietrzeźwym.
Wszelkie poważniejsze naprawy kotła należy powierzać fachowcom posiadającym
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Instalacja elektryczna motoreduktora, dmuchawy, pompy wodnej, regulatora powinna
być wykonana przez elektryka posiadającego stosowne uprawnienia zgodnie z
zaleceniami instrukcji producentów tych urządzeń oraz zgodnie z przepisami i normami
branżowymi w tym zakresie.
Przewody elektryczne powinny być ułożone tak, aby wykluczyć możliwość ich
nadmiernego nagrzewania podczas obsługi i eksploatacji kotła.
Wszelkie uszkodzenia urządzeń elektrycznych i kabli powinny być natychmiast
usuwane.
Nie wolno dopuszczać do zawilgocenia lub zalania kabli i instalacji elektrycznej kotła –
gdyby taki przypadek zaistniał należy odłączyć zasilanie elektryczne do czasu
dokładnego wysuszenia.
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Nie wolno obsługiwać kotła, urządzeń elektrycznych i regulatora temperatury mokrymi
rękami.
Podczas pracy kotła pokrywa zbiornika paliwa powinna być zamknięta szczelnie. Nie
wolno dopuszczać do utraty szczelności także innych elementów zespołu zasilania (np.
okienko rewizyjne pod zbiornikiem paliwa).
Na elementach kotła i zespołu zasilającego nie układać i nie wieszać żadnych
przedmiotów ani części garderoby. Dotyczy to szczególnie elementów ruchomych
sprzęgła.
Nie wolno opierać się na elementach sprzęgła podczas pracy kotła (ruch obrotowy
wałka jest powolny, co może dawać złudzenie braku zagrożenia).
Nie wolno wprowadzać żadnych zmian konstrukcyjnych (ulepszeń) kotła i instalacji we
własnym zakresie.
Zasady transportu

Kocioł OGNIWO EKO transportowany jest na palecie drewnianej. Kocioł opakowany
jest folią z tworzywa sztucznego. Wyposażenie, dokumentacja techniczno-ruchowa i karty
gwarancyjne z kuponami reklamacyjnymi umieszczone są w komorze paleniskowej kotła, a
drzwiczki zabezpieczone są plombą firmową. Kocioł transportuje się w pozycji pionowej.
Nie wolno piętrować kotłów podczas transportu i magazynowania. Załadunek i rozładunek,
przemieszczanie kotła powinny być wykonywane z należytą ostrożnością. W celu
przemieszczania kotła w magazynie i w miejscu przeznaczenia należy wykorzystywać wózki
widłowe. Przemieszczanie powinno się odbywać ostrożnie i powoli, aby wykluczyć
przewrócenie kotła. Zabrania się uderzania kotła, przewracania lub poddawania gwałtownym
wstrząsom. Rozpakowanie kotła może być dokonane dopiero na miejscu przeznaczenia
bezpośrednio przed montażem do instalacji.
8.

Utylizacja kotła

Utylizacji kotła należy dokonać zgodnie z obowiązującymi, szczegółowymi
przepisami kraju, na terenie którego kocioł jest eksploatowany. Stalowa konstrukcja
kotła podlega zbiórce odpadów i może być przeznaczona na złom stalowy,
natomiast urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce
zużytego sprzętu elektrycznego, należy odłączyć i dostarczyć w miejsce określone
przez przepisy miejscowe dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego.
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Uwagi końcowe

Producent kotła OGNIWO EKO dołożył wszelkich starań, aby zaoferować Państwu wyrób
niezawodny, ekonomiczny, łatwy w obsłudze i zapewniający komfort ogrzewania przez wiele
lat. Zastosowane rozwiązania oparto o opinie i uwagi naszych klientów, które są przydatne
przy ciągłym udoskonalaniu wyrobów.
Wszelkie uwagi i zapytania dotyczące eksploatacji kotłów prosimy kierować na
adres:

Spółdzielnia Metalowo Odlewnicza Ogniwo
Ul. Tumidajskiego 3
38 – 340 Biecz
tel. (13) 44-71-039, fax. (13) 44-71-148
konstrukcyjny@ogniwobiecz.com.pl
techniczny@ogniwobiecz.com.pl
serwis@ogniwobiecz.com.pl
Tel. Serwis – (13) 44-70-320
Instrukcje obsługi kotłów, sterowników i pozostałych podzespołów, certyfikaty,
nowości wprowadzane do oferty i wiele innych niezbędnych informacji znajdują się na
stronie:

www.ogniwobiecz.com.pl
10. Warunki gwarancji
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Producent gwarantuje szczelność korpusu wodnego kotła C.O. w ciągu czterech lat
od daty zakupu kotła. W przypadku montażu kotła C.O. przez autoryzowanego
instalatora SMO Ogniwo, Producent gwarantuje szczelność korpusu wodnego w
ciągu 5 lat od daty zakupu kotła.
Usunięcie przecieków wody na wszystkich blachach i złączach spawanych.
Wymianę korpusu kotła w przypadku braku możliwości usunięcia przecieku
(naprawy kotła).
Producent gwarantuje trwałość wszystkich części składowych kotła w ciągu 2 lat
od daty zakupu.
Bezpłatną wymianę lub naprawę części uszkodzonych albo wadliwych z winy
materiałów lub wykonawstwa w okresie gwarancji.
Gwarancję przedłuża się o okres od dnia zgłoszenia kotła do naprawy do dnia
wykonania naprawy.
Producent jest zobowiązany do wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie 14
dni licząc od daty zgłoszenia. W sezonie grzewczym czas reakcji serwisu od chwili
przyjęcia zgłoszenia awarii skutkującej całkowitym unieruchomieniem kotła
wynosi zazwyczaj do 48 godzin (liczone w dniach roboczych – za wyjątkiem
niedziel i świąt). Są to w szczególności zdarzenia polegające na całkowitym ubytku
cieczy roboczej w instalacji z winy urządzenia.
Nabywca może dochodzić swoich roszczeń z tytułu gwarancji dopiero, gdy
Producent nie wykona zobowiązań wynikających z warunków gwarancji.
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9.

Karta gwarancyjna potwierdzona przez Sprzedawcę oraz dokument zakupu
uprawniają nabywcę kotła do bezpłatnego wykonania naprawy gwarancyjnej.
Nieważna jest karta gwarancyjna bez daty, pieczęci i podpisów, jak również z
poprawkami i skreśleniami dokonywanymi przez osoby nieuprawnione.
10. Gwarancja nie obejmuje szczotki i narzędzi do obsługi i czyszczenia.
11. Okres gwarancji liczy się od daty sprzedaży przez jednostkę handlową, karta
gwarancyjna jest ważna jedynie z dowodem zakupu kotła.
12. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej jest ograniczony do obszaru
Rzeczpospolitej Polskiej.
11. Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Niezastosowania urządzeń zabezpieczających i uszkodzenia kotła na skutek
nadmiernego wzrostu ciśnienia.
Uruchomienia kotła bez dostatecznej ilości wody.
Napraw w okresie gwarancyjnym przez osoby i zakłady nieupoważnione przez
Producenta.
Uszkodzeń kotła powstałych wskutek eksploatacji nieostrożnej lub niezgodnej z
instrukcja obsługi.
W przypadku braku odpowiedniego ciągu kominowego powodującego osadzanie
się smoły i sadzy na wewnętrznych powierzchniach kotła oraz wykraplanie się
wody w czopuchu będącej przyczyną przecieków płaszcza zewnętrznego na ścianie
tylnej kotła.
Uszkodzeń powstałych z winy transportu, niewłaściwego składowania i podczas
prac instalacyjnych.

12. Wykaz wyposażenia

Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Wyszczególnienie
Kurek spustowy wody G1/2
Hak z uchwytem
Ożóg z uchwytem
Uchwyt z końcówką M12 do szczotki lub
wycioru
Szczotka
Segment rusztu awaryjnego
Skrzynka na popiół
Element żeliwny sklepienia (deflektor)
Sterownik
Zespół zasilający
Zbiornik paliwa
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1
1
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1
1
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1
1
1
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Rys. 4. Mikroprocesorowy regulator temperatury (sterownik)
Sygnalizacja pracy
wentylatora

Sygnalizacja pracy
pompy CO

Sygnalizacja
wystąpienia
alarmów
Sygnalizacja pracy
podajnika
Sygnalizacja
pracy pompy
CWU

Przyciski funkcyjne

Rys. 5. Deflektor

Rys.6 . Kurek spustowy, zgarniacz, szczotka z uchwytem, hak, skrzynka na popiół.
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Rys. 8. Zbiornik zasypowy.

Rys. 7. Zespół zasilania.
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13. Zgłaszanie reklamacji
Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem jednostki handlowej, w której kocioł
został zakupiony lub bezpośrednio do producenta poprzez:
1.
2.

3.
4.

Wysłanie na adres producenta wypełnionego kuponu reklamacyjnego z opisem
usterki, podaniem dokładnego adresu i telefonu kontaktowego.
Telefonicznie
–
dzwoniąc
pod
numer
(13)
44-70-320
lub
(13) 44-71-039. W tym przypadku należy podać typ, wielkość
i numer fabryczny kotła, dokładny adres, telefon kontaktowy, datę i miejsce
zakupu kotła oraz szczegółowo opisać usterkę, która wystąpiła w kotle. Warunkiem
uznania gwarancji w tym przypadku jest przedstawienie pracownikowi serwisu
przybyłemu do usunięcia awarii, karty gwarancyjnej z wypełnionymi kuponami i
dowodem zakupu kotła.
Wysyłając zgłoszenie na adres serwis@ogniwobiecz.com.pl z podaniem typu,
wielkości i numeru fabrycznego kotła, adresu, telefonu kontaktowego i opisu
usterki.
Faxem – (13) 44-71-148 podając wszystkie powyższe dane.

Jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona, koszty związane z przybyciem serwisu
pokrywa reklamujący.
Sterownik kotła OGNIWO EKO objęty jest odrębną gwarancja producenta,
dlatego usterki związane z nieprawidłowa pracą sterownika należy zgłaszać do:
ELEKTRO – SYSTEM s.c.
99 – 300 Kutno, Ul. Sienkiewicza 25
tel. (24) 253-76-63
Przy zakupie kotła należy dopilnować, aby punkt sprzedaży opieczętował i wpisał
datę sprzedaży w karcie gwarancyjnej i kuponach reklamacyjnych.

14. Klauzula Informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – dalej RODO − informujemy, że w
przypadku gdy będziecie Państwo chcieli złożyć reklamację dotyczącą kotła centralnego
ogrzewania lub skontaktować się w sprawach technicznych i serwisowych, administratorem
Państwa danych osobowych będzie Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza „Ogniwo” w Bieczu,
z siedzibą ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz.
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Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) niezbędnym do rozpatrzenia składanych reklamacji oraz realizacji wynikających z
tego obowiązków (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO), okres przechowywania niezbędny do rozpatrzenia reklamacji i wykonania związanych z tym obowiązków
2) udzielenia odpowiedzi na zadane pytania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
okres przechowywania - okres niezbędny do prowadzenia korespondencji w
sprawach będących przedmiotem zapytania
3) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie
uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), okres
przechowywania - okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego
przez Administratora nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń z
tytułu złożonych reklamacji
Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty z nami współpracujące w zakresie
usług serwisowych, przewozu, kurierskich, księgowych, prawnych, audytu, obsługi poczty
elektronicznej.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Kontakt z inspektorem ochrony danych w Spółdzielni Metalowo-Odlewniczej
„Ogniwo”- e-mail kadry@ogniwobiecz.com.pl.
Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże
ich niepodanie spowoduje, że rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.
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15. Kupon dla Instalatora
Jeśli instalator montujący kocioł poprosi o poniższy kupon załączony do karty
gwarancyjnej, prosimy o przekazanie go celem przesłania za jego pośrednictwem uwag
i spostrzeżeń dotyczących kotła. Przekazane uwagi i sugestie użytkowników i
instalatorów są dla nas bezcenne przy ulepszaniu i wdrażaniu nowych wyrobów.

Kupon dla instalatora
Typ kotła

OGNIWO EKO

Nr. fabryczny
Data i
miejscowość
montażu kotła

Uwagi
dotyczące
kotła

Pieczęć
instalatora
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16. Kupony reklamacyjne

Spółdzielnia Metalowo Odlewnicza „OGNIWO”
38-340 Biecz, ul. Tumidajskiego 3
SERWIS tel. (13) 44-70-320
KUPON REKAMACYJNY 1
Typ kotła OGNIWO EKO

Nr fabryczny

Nr urządzenia podającego

Nr. KJ po próbie

Data produkcji kotła

Data przyjęcia zgłoszenia

Reklamujący (imię nazwisko i adres)

Data sprzedaży i pieczęć jednostki handlowej

................................
...............................
Tel.

Spółdzielnia Metalowo Odlewnicza „OGNIWO”
38-340 Biecz, ul. Tumidajskiego 3
SERWIS tel. (13) 44-70-320
KUPON REKAMACYJNY 2
Typ kotła OGNIWO EKO

Nr fabryczny

Nr urządzenia podającego

Nr. KJ po próbie

Data produkcji kotła

Data przyjęcia zgłoszenia

Reklamujący (imię nazwisko i adres)

Data sprzedaży i pieczęć jednostki handlowej

................................
...............................
Tel.
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Opis usterki:

Opis usterki:
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17. Notatki dotyczące przeglądów i napraw serwisowych
Data przeglądu lub naprawy

Opis wykonywanych czynności

Imię i nazwisko serwisanta
i podpis

UWAGI

Data przeglądu lub naprawy

Opis wykonywanych czynności

Imię i nazwisko serwisanta
i podpis

UWAGI
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18. Karta gwarancyjna

Spółdzielnia Metalowo Odlewnicza „OGNIWO”
38 – 340 Biecz, ul Tumidajskiego 3
Tel. (13) 44-71-039
Serwis tel. (13) 44-70-320
Karta gwarancyjna
Kotła centralnego ogrzewania
OGNIWO EKO
Typ kotła

OGNIWO EKO

Wydajność nominalna

35 kW

Nr fabryczny
Nr urządzenia podającego
Numer KJ po próbie ciśnieniowej
Znak ZKP
Data produkcji

(Pieczęć instalatora i podpis)

(Pieczęć Spółdzielni i podpis)

Data sprzedaży detalicznej ………………. .

(Pieczęć jednostki handlowej)
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