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Kotły Biopel na pellet są kotłami spełniającymi najściślejsze wymagania 
dotyczące ekologicznego ogrzewania o niskim poziomie emisji 
zanieczyszczeń. Kotły Biopel zapewniają pełną regulację systemu 
grzewczego i podłączenie szerokiej gamy współpracujących urządzeń. 
W instrukcji znajduje się kompletny spis wszystkich podzespołów - 
urządzeń, które można podłączyć do jednostki sterującej. Niniejsza 
instrukcja zawiera wszelkie niezbędne informacje i  zalecenia dotyczące 
instalacji, eksploatacji i obsługi wszystkich typów kotłów Biopel o mocy od 
10 do 200 kW. Informacje zawarte w instrukcji są przeznaczone zarówno 
dla instalatorów, jak i dla użytkowników. Rozdziały instrukcji omawiają 
chronologicznie procedurę instalacji, uruchomienie i właściwe ustawienie 
kotła, dla prawidłowego użytkowania i jego konserwacji. Należy uważnie 
przeczytać wszystkie informacje zawarte w instrukcji. Każdy kocioł 
Biopel w konfiguracji podstawowej umożliwia połączenie z serwerem 
online, który zapewnia zdalne sterowanie kotłem i systemem grzewczym. 
Interfejs internetowy jest dostępny i bezpłatny na stronie 

Wierzymy, że będziecie państwo zadowoleni z naszego produktu przez 
wiele lat jego użytkowania.

W celu uzyskania obszerniejszych informacji na temat kotła Biopel, 
można też oprócz niniejszej instrukcji użytkowania, skorzystać 
z usług montażowych i serwisowych firm wymienionych na naszej 
stronie internetowej lub skontaktować się z jednym z przedstawicieli 
Levada sp. z o.o.
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Adres instalacji, dane użytkownika:

Rodzaj i moc kotła: Nr seryjny kotła:



Adres instalacji, dane użytkownika:

Nazwa kotła: Nr seryjny: Rodzaj sterowania: Rodzaj termostatu:

Nr seryjny kotła:

Karta pierwszego uruchomienia kotła na paliwa stałe.

Zapewnienie układu bezpieczeństwa kotła przed 
przegrzaniem:

Kontrola szczelności systemu:

Montaż el. ceramicznych:
Montaż i kontrola prawidłowej 
pracy palnika:

Zabezpieczenie instalacji przed przegrzaniem: 
zawór bezpieczeństwa

Wężownica schładzająca

Dostęp serwisowy do kotła:
Wymagana wentylacja 
kotłowni:

Podłączenie przewodu spalinowego do komina: Ciąg kominowy [Pa]:

Czy została wykonana inspekcja przewodu kominowego:

Data i godzina rozpoczęcia 
testu pracy kotła:

Data i godzina zakończenia 
testu pracy kotła:

Nastawione parametry kotła:

Tryb dozoru: 

Moc wentylatora: [%]/[Obr./min.]

Czas pracy podajnika: [s]

Czas pauzy podajnika: [s]

Uruchomienie pompy obiegu 
CO:

[˚C]

Tryb praca:

Moc wentylatora: [%]/[Obr./min.]

Czas pracy podajnika: [s]

Czas pauzy podajnika: [s]

Temperatura zasilania obiegu grzewczego po 120 min pracy 
kotła:

[˚C]

Temperatura powrotu obiegu grzewczego po 120 min pracy 
kotła:

[˚C]

Temperatura spalin w przewodzie kominowym przy nominalnej 
pracy kotła:

[˚C]

Podłączenie i regulacja wyposażenia dodatkowego:

1

2

3

Klient deklaruje, że kocioł został dostarczony bez wad, został przeszkolony w temacie obsługi kotła, 
obsługi sterownika, wyposażenia dodatkowego i  sposobem nastawienia parametrów prawidłowej pracy 
kotła. Zostały przedstawione warunki gwarancyjne jakim podlega kocioł.

Pieczątka i podpis uruchamiającego Data i podpis klienta
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1. WSTĘP

2. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA STEROWANIA 
KOTŁÓW BIOPEL

W celu prawidłowej instalacji, uruchomienia i użytkowania kotła typu Biopel, zalecamy przeczy-
tanie niniejszej instrukcji stopniowo od rozdziału 1 i chronologiczne postępowanie, aby podczas 
montażu i uruchamiania nie pominąć żadnego z etapów niezbędnych do prawidłowej pracy kotła. 
Kolejne rozdziały opisują instalację, pierwsze uruchomienie, podłączenie i aktywację podłączonych 
urządzeń oraz konserwację kotła. W instrukcji opisane są stopniowo poszczególne kroki a ponad-
to każdy z rozdziałów zawiera praktyczne informacje, które pomogą klientowi zrozumieć działanie 
kotła i elementów sterowania systemu grzewczego.

W drugiej części instrukcji znajdują się przykłady podłączenia systemów grzewczych i akcesoriów 
oraz opis ustawień sterownika. Jeśli jedno lub więcej urządzeń jest podłączonych do kotła, nale-
ży użyć tych informacji dla odpowiedniego ustawienia zgodnie z niniejszą instrukcją, tak, aby dane 
urządzenie prawidłowo działało. W przypadku potrzeby zasięgnięcia dodatkowych informacji na 
temat pracy kotła lub komponentów sterowanych przez kocioł, proszę się skontaktować z certyfi-
kowaną firmą instalacyjną lub z przedstawicielem Levada sp. z o.o.

Kotły Biopel produkowane są w kilku wielkościach maksymalnej mocy, od 10 do 200 kW. Układ ste-
rowania tych kotłów umożliwia kontrolowanie wszystkich elementów sterujących systemu grzew-
czego. Jednostka sterująca jest wyposażona w wiele zaawansowanych funkcji zapewniających 
dostosowanie kotła do wymagań klienta. Dodatkowo umożliwia podłączenie wielu dodatkowych 
urządzeń upraszczających obsługę kotła i zapewnia dodatkowe funkcje.

Sterownik kotła Biopel umożliwia:

• Sterowanie 2 zaworami mieszającymi.

• Podłączenie 2 sterowników pokojowych do sterowania 2 niezależnymi obiegami grzewczymi.

• Podłączenie 5 pomp – pompa centralnego ogrzewania (CO), pompa ciepłej wody (CWU), 
pompa zaworu 1, pompa zaworu 2, dowolnie konfigurowalna pompa.

• Regulacje w funkcji temperatury zewnętrznej.  

• Programowanie czasowe temperatury wyjściowej kotła – programowalny tygodniowy tryb 
pracy.

• Kontrolę ogrzewania zbiornika akumulacyjnego za pomocą 2 czujników temperatury.

• Sterowanie online wszystkimi funkcjami obiegu kotła i ogrzewania za pośrednictwem interfejsu 
internetowego Levada.

• Komunikację przez aplikacje mobilne do telefonów z systemem operacyjnym iOS i Android, 
umożliwiające zdalne zarządzanie kotłem i całym system ogrzewania.

• Aktualizację oprogramowania za pośrednictwem interfejsu USB w celu uzyskania nowych 
funkcji.

• Podłączenie sterownika kotła z jednostką sterującą kolektorów słonecznych.

• DPCh - wykrywanie błędów operacyjnych. Na ekranie głównym wyświetlane są informacje o 
błędach, które są również przechowywane w Ustawieniu Głównym, w Historii Alarmów. Po 
kliknięciu w błąd można wyświetlić szczegółowy opis problemu i sposób jego rozwiązania.
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3. GŁÓWNE PARAMETRY I WYMIARY

3.1. Biopel 10 - 40kW

Ponadto sterownik kotła Biopel v9 umożliwia podłączenie szerokiej gamy dodatkowego wyposaże-
nia, który umożliwia automatyzację konserwacji kotła lub dodaje nowe opcje sterowania:

• Termostat pokojowy RT10, wyświetlający informacje o całym systemie grzewczym.

• Czyszczenie palnika i wymiennika kotła sprężonym powietrzem, co istotnie ogranicza potrzebę 
ręcznej konserwacji kotła i palnika.

• Automatyczne odpopielanie - usuwanie popiołu z korpusu kotła do zewnętrznego pojemnika, 
co przedłuża przerwy między czyszczeniem popielnika kotła.

• Sonda Lambda, umożliwiająca automatyczną korektę procesu spalania poprzez pomiar reszt-
kowego tlenu w kotle.

• Moduł GSM umożliwiający otrzymywanie informacji o stanie kotła przez SMS. Korzystne w 
przypadku, jeśli kocioł nie może być połączony z Internetem i kontrolowany online.

• Moduł S8-Wifi, który umożliwia sterowanie głowicami termostatycznymi. Każde pomieszcze-
nie jest ogrzewane jako oddzielna strefa o własnej temperaturze w pomieszczeniu. Zapewnia 
to optymalne zużycie ciepła i zmniejsza koszty ogrzewania do minimum.

• Próżniowy podajnik pelletu z magazynu pelletu wprost do kotła na znaczne odległości.

• Sterownie kaskadą maksymalnie 4 kotłów połączonych szeregowo w jednej kotłowni i wyko-
rzystanie ich mocy zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem systemu grzewczego.

• Wentylator wyciągowy zwiększający ciąg kominowy w przypadku, gdy komin nie zapewnia 
wymaganego ciągu.

Głównymi komponentami konfiguracji podstawowej są: kocioł, palnik, podajnik i zasobnik pelletu. 
Poniżej są wymienione główne parametry i wymiary każdego z tych komponentów.

Korpusy kotłów różnią się konstrukcyjnie w zależności od ich maksymalnej wydajności. Główne 
różnice to wymiary zewnętrzne, rozmiar gniazd połączeniowych, średnica rury spalinowej, kształt 
wymiennika, rodzaj i ilość drzwi. 

Dane techniczne: Biopel 10 Biopel 15 Biopel 20 Biopel 30 Biopel 40

Moc nominalna kW 10,32 14,5 19,43 31,5 42,48

Minimalna wydajność kW 2,99 3,7 4,7 8,5 11,4

Paliwo zastosowane Pellet drzewny  6-8mm**

Zużycie paliwa 
(przy pracy z mocą 

nominalną)
kg/h 2,5 3,4 4,4 7,2 9,96

Zużycie paliwa (przy 
min. mocy kotła)

kg/h 0,71 0,85 1,1 1,9 2,66

Klasa emisji *1 5
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3.2. Palnik

Sprawność *1 % 89,94 91,4 92,82 92,2 91,41

Pojemność wodna 
kotła

L 43 59,3 83

Roboczy ciąg komina Pa 5-10 5-12 5-15 10-20 10-20

Maksymalne ciśnienie 
robocze wody

Bar 2

Maksymalna tem-
peratura wody 

grzewczej
°C 85

Temperatura spalin 
(przy znamionowej 

mocy kotła)
°C 70 73 77 87 97

Masa kotła kg 198 198 228 228 300

Zasilanie V/Hz 230V/50Hz  ±10%

Wymiary kotła:

Wysokość kotła mm 1054 1154

Szerokość kotła mm 455 555 655

Głębokość kotła mm 768 833 931

Średnica wylotu 
spalin

mm 130 150 150

Odległość osi rury 
spalinowej od 

podstawy
mm 708 808

Odległość złączki 
rurowej wody wloto-

wej od podstawy
mm 178

Odległość złączki 
rurowej wody wyloto-

wej od podstawy
mm 868 968

Złączki rurowe wlotu / 
wylotu wody

DN G1 1/4"

*1Wartości i klasy emisji wypływają z testów przeprowadzanych w instytutach badawczych podlegających EN 303-5.
**Pellet drzewny  6-8mm parametry zgodne z PN-EN 303-5:2012, wartość opałowa: > 17MJ/kg
, zawartość wilgoci  ≤ 8 % , zawartość popiołu  ≤ 0,5% 

W zależności od mocy maksymalnej palników, dokonuje się doboru reszty elementów – dane w za-
leżności od mocy
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Wymiar mm Biopel palnik 
10

Biopel palnik 
15

Biopel palnik 
20

Biopel palnik 
30

Biopel palnik 
40

A 116 116 145 177 183

B 116,6 116,6 116,6 171 173,8

C 132 177 221 250,7 322,6

D 354 399 446,1 500 573

E 316,5 316,5 319,1 380,3 390,8

F 236 236 240 278 333

G 220 220 240 278 273

H 195 195 204 248 306

I 111,5 111,5 120 139 144

J 108,5 108,5 120 139 129

K 53 53 70,4 58,5 43

Typy za-
sobników 

cm

Zewnętrzny 
60x60

Zewnętrzny 
80x80

Zewnętrzny 
100x100

Zewnętrzny 
1420x80

Kompakt 
duży

Kompakt 
średni

Kompakt 
mały

Objętość 
pelletów kg

110 220 300 350 250 150 60

Waga kg 25 29 35 38 95 55 47

Wysokość 
mm

1300 1300 1300 1300 1210 1210 1210

Szerokość 
mm

600 815 1000 1420 653 507 507

Głębokość 
mm

600 815 1000 815 1180 995 800

Rodzaj podajnika zewnętrznego 2 3

3.3. Zasobniki zasypowe

3.4. Podajnik Zewnętrzny

Zasobniki zasypowe na pellet są podzielone na 2 główne typy. Wersja kompaktowa przeznaczone 
do kotłów o mocy 10-40kW, wersja zewnętrzna odpowiednia do wszystkich wielkości kotłów, tj. 10-
200kW. W instrukcji obsługi i sterowania kotłem są zamieszczone dwie nazwy, kosz zasypowy lub 
zasobnikpellet.

Zewnętrzny podajnik pelletów jest używany tylko wtedy, gdy jest skonfigurowany z zewnętrzną 
wersją zasobnika zasypowego. Kompaktowy zasobnik na pellet jest już wyposażony w podajnik. 
Można wybrać jeden z dwóch rozmiarów zewnętrznego podajnika - 2 lub 3 m3.



10

Biopelv9 PREMIUM

Palnik można zainstalować z lewej lub prawej strony kotła.

Czujniki temperatury (UT, Thermik i czujnik spalinowy) są zamontowane w tylnej części 
kotła za pomocą bocznego przewodu elektrycznego i podłączane z odpowiednimi 
otworami.

Zawiasy do drzwi popielnika można zamontować do kotła z lewej i prawej strony, zgodnie 
z wymaganiem klienta. Drzwi popielnika mogą być otwierane w lewo lub w prawo.

Z tyłu kotła znajdują się 2 złączki rurowe - górna do wody grzewczej, dolna do wody powrotnej. Złącze 
rurowe do wody grzewczej wyposażone jest w czujnik temperatury (czujnik UT i czujnik Thermik). 
Złącze do wody powrotnej jest wyposażone w otwór dla zamontowania zaworu spustowego. Na tylnej 
pokrywie kotła znajdują się dwie zaślepki. Pierwsza z nich znajduje się obok rury spalinowej i  kryje 
sondę Lambda oraz czujniki temperatury spalin. Druga zaślepka znajduje się w dole kotła i kryje 
otwór, w którym znajduje się automatyczne urządzenie do usuwania popiołu (wyposażenie dodatko-
we). Wylot przewodu rury spalinowej znajduje się w tylnej, centralnej sekcji kotła.

W dolnej części kotła znajdują się regulowane nóżki na gwintach, które umożliwiają regulację wyso-
kości kotła w celu skompensowania nierówności podłoża w kotłowni. Zawiasy drzwi od popielnika 
można zamontować po przeciwnej stronie kotła, w zależności od położenia zasobnika zasypowego 
Kompakt. Umieszczenie zawiasów drzwi popielnika po przeciwnej stronie niż zasobnik jest koniecz-
ne, aby zapewnić bezproblemowe otwarcie.

Wewnątrz kotła znajduje się popielnik, a nad wymiennikiem kotła umieszczone są tzw. zawirowywa-
cze spalin, które obniżają temperaturę spalin w kominie i zwiększają sprawność kotła.

4. PODSTAWOWE ELEMENTY KONFIGURACJI INSTALACJI I 
ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA

4.1. Biopel 10 - 40kW

Biopel jest produkowany w kilku wielkościach w zależności od maksymalnej mocy kotła od 10 do 
200 kW. Kotły zależnie od wielkości różnią się nie tylko wymiarami zewnętrznymi, ale także kon-
strukcją korpusu, drzwi, złączek rurowych, rury spalinowej. Ponadto moc kotła ma wpływ na ro-
dzaj zasobnika zasypowego na pellet, podajnika pelletów, wymiary palnika, itp. Poniżej znajdują się 
podstawowe parametry wszystkich zasadniczych elementów kompletnego zestawu Biopel.

Kocioł jest wyposażony w trzy szt. drzwi -  załadunkowe, do czyszczenia i do wybierania popiołu. 
W górnej części kocioł dla lepszej izolacji wyposażony jest w pokrywę, która obniża temperaturę 
powierzchni w górnej części kotła. Drzwiczki czyszczące są wyposażone w nakrętki motylkowe i 
można je całkowicie zdemontować w celu lepszego dostępu i czyszczenia wymiennika kotła.

Po bokach znajdują się otwory na palnik zaślepione pokrywami. Palnik można zainstalować z lewej 
lub z prawej strony, w zależności od potrzeby. Ponadto w górnej części osłon bocznych znajduje 
się otwór do automatycznego czyszczenia wymiennika (wyposażenie dodatkowe) oraz otwory do 
montażu jednostki sterującej w przypadku instalacji z tzw. zasobnikiem zasypowym zewnętrznym.
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Zawartość opakowania:

4.2. Zasobnik paliwa

Wewnątrz kotła znajduje się pakiet z akcesoriami i materiałem do montażu i instalacji. Ilość i rodzaj 
zapakowanych części zależy od wielkości kotła i palnika.       

Poniżej przedstawiamy podstawowy wygląd obu rodzajów zasobników, kompaktowych i zewnętrz-
nych.  Zasobnik zewnętrzny można połączyć ze wszystkimi rozmiarami kotłów. Przez producenta 
dostarczany jest w stanie rozłożonym. Opis i schemat instalacji znajdują się w niniejszej instrukcji, 
w rozdziale Kolejność prac przy instalacji.

Kompaktowa wersja zasobnika jest przedstawiona na rysunku po prawej stronie. Dostarczany jest 
zmontowany i można go łatwo przyłączyć do kotła z dowolnej strony, zgodnie z położeniem palnika 
na pellet. Kompaktowy zasobnik może być zainstalowany z kotłem Biopel 10 - 40kW.

•  3 szt. Narzędzi do czyszczenia wewnętrz-
nych części kotła (szczotka, uchwyt szczot-
ki, skrobak).

• Zawór spustowy – także do napełniania 
kotła i systemu grzewczego

•  2 szt. wkrętów ustalających - instalowa-
nych odpowiednio na otworze palnika lub 
kołnierzu palnika. Palnik jest przymocowa-
ny do śrub regulacyjnych.

• Popielnik - na dnie kotła może znajdować 
się jedno lub dwuczęściowy.

• Kołnierz palnika (dla kotłów 20, 30 i 40kW) - 
zainstalowany na otworze palnika.

• 4 szt. śrub kołnierza palnika (dla kotłów 30 
i 40kW) - do zamocowania kołnierza do 
otworu palnika. Kołnierz do kotła 20 kW 
jest przymocowany bezpośrednio do śrub 
regulacyjnych. 

• 2szt. nakrętek motylkowych do mocowania 
palnika - dla zapewnienia szczelności po-
między kołnierzem i palnikiem. 

• 2szt. podkładek pod nakrętki motylkowe. 

a. Pokrywa a niżej  drzwiczki do ładowania i 
czyszczenia

b. Dwustronne drzwi popielnika

c. Nogi pozycjonujące na śrubach

d. Zaślepka z otworem palnika po obu stronach

e. Zaślepka do automatycznego czyszczenia 
wymiennika ciepła

f. Otwory na uchwyt sterownika (tylko w przypadku 
montażu zewnętrznego zasobnika)

g. Złącze rurowe wody wylotowej (zasilanie) z otworem 
dla UT i Thermik

h. Złącze rurowe wody wlotowej (powrót) z otworem 
zaworu spustowego

i. Zaślepka sondy Lambda i czujnik temperatury 
spalin

j. Zaślepka do automatycznego odpopielania

k. Zawiasy górnej pokrywy

l. Uchwyt zamykany do drzwi popielnika

m. Wlot do automatycznego czyszczenia wymiennika 
kotła
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Zasobnik zewnętrzny          Zasobnik Kompaktowy

a. Zasobnik Zewnętrzny

b. Noga do wstawienia Zewnętrznego podajnika. W nodze znajduje się otwór, do którego należy wsunąć podajnik.

c. 3 główne nogi zasobnika - zamocowane w górnej części zasobnika

d. Zaślepka do usuwania kurzu z zasobnika.

e. Otwór do załadowania - dopełnianie pellet

f. Zasobnik Kompaktowy 

g. Przednie drzwi zasobnika

h. Otwór do czyszczenie pyłu z zasobnika

i. Otwory do prowadzenia okablowania z przedniej strony zasobnika

j.  Sterownik v9

k.  Otwory na palnik z obu stron (wewnątrz zasobnika zabudowany jest palnik pelletowy)

4.3. Podajnik zewnętrzny
Zewnętrzny podajnik pelletów służy do transportu pelletów z podajnika zewnętrznego do palnika. 
Jest on instalowany tylko w przypadku wersji z Zewnętrznym zasobnikiem, ponieważ wersja ta ma 
już zintegrowany podajnik wewnątrz. Podajnik jest wyposażony w silnik, którego prędkość zmienia 
się w zależności od wielkości kotła. Należy sprawdzić etykietę na podajniku zewnętrznym, wskazu-
jącą, dla jakiego kotła, o jakiej mocy jest ten podajnik przeznaczony.

a. Silnik podajnika z kondensatorem - im większy kocioł, tym szybszy silnik

b. PVC rury podajnika

c. Ślimak podajników

d. Wejście dla pellet do podajnika

e. Wyjście dla pellet z podajnika do palników

f. Gniazdo 230 V - do podłączenia Zewnętrznego podajnika z zewnętrznym gniazdem kotła
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5. Kolejność prac przy instalacji
Sposób montażu różni się w zależności od wielkości kotła i rodzaju zasobnika na pellet. Poniżej 
znajduje się ogólny opis instalacji wszystkich rodzajów kotłów z obydwoma rodzajami zasobników. 
Wybierz podrozdział zgodnie z wielkością zakupionego kotła i przeczytaj chronologiczne instrukcje 
instalacji wszystkich komponentów.

Cały proces instalacji można podzielić na następujące etapy:

Podstawowy typ instalacji można odróżnić w zależności od rodzaju zasobnika pelletu. Podstawowa 
konfiguracja głównych komponentów zainstalowanego zestawu Biopel opiera się na zasobniku 
pelletu. Poniżej znajduje się schemat pierwszej wersji zestawu z tak zwanym zasobnikiem kom-
paktowym. Wewnątrz zasobnika znajduje się palnik, sterownik kotła i zewnętrzny podajnik pel-
let. Dodatkowo zestaw wyposażony jest w kilka różnych akcesoriów, które lepiej ilustrują opcje 
konfiguracji.

a. Zasobnik kompaktowy

b. Przednie drzwi zasobnika

c. Górne drzwiczki na dopełnianie pelletów

d. Podajnik próżniowy (urządzenie dodatkowe)

e. Otwory na palnik z obu stron (wewnątrz zasobnika zabudowany jest palnik pelletowy)

f.  Popielnik (urządzenie dodatkowe)

g.  Sterownik v9

h. Zaślepka do usuwania pyłu z zasobnika. 

i. Otwory do prowadzenia okablowania z przedniej strony zasobnika 

j. Szafka Rozdzielcza do podłączania akcesoriów pod przednią pokrywą kotła

k. k) Biopel 10 – 40kWv

1. Instalacja kotła, zasobnika, palnika ewentualnie zewnętrznego podajnika (rozdziały 5.1 do 5.6)

2. Instalacja komponentów dodatkowych (rozdział 5.6)

3. Pierwsze uruchomienie kotła (rozdział 8)

4. Obliczanie wydajności podajnika zewnętrznego w przypadku niestandardowej instalacji 
(rozdział 9.4)

5. Korekta spalania (rozdziały 9.1 do 9.3)

6. Ustawienie innych funkcji i dostosowanie działania urządzeń pomocniczych (rozdział 7)

Zestaw Biopel z zasobnikiem Kompaktowym na pellet
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Zasobnik kompaktowy nie jest trwale podłączony do kotła. Do kotła się podłącza się go po zain-
stalowaniu kotła. Po umieszczeniu zasobnika z jego wewnętrznej strony należy zainstalować palnik 
pelletowy. Aby zamontować palnik, należy najpierw zdemontować drzwiczki przednie zasobnika. 
Są one zawieszone na śrubach należy je przesunąć o 2 cm w górę (odczepienie), a następnie po-
ciągnąć do siebie (demontaż).

Palnik można umieścić po prawej lub lewej stronie kotła, dlatego konieczne jest wybranie otworu 
w kompaktowym odpowiedniego do otworu palnika kotła. Jednostka sterująca v9 jest zainstalo-
wana w otworze w górnej części kompaktowego zasobnika i podłączona do Szafki Rozdzielczej za 
pomocą szarego kabla i konektora. Po podłączeniu sterownika v9 konektor znajduje się po lewej 
górnej stronie Szafki Rozdzielczej. Należy przeciągnąć ten kabel przez boczny otwór przedniej po-
krywy kotła aż do konektora w Szafce Rozdzielczej. Okablowanie w gnieździe zasobnika zabezpie-
czyć przeciwko poruszaniu za pomocą 2 plastikowych zacisków znajdujących się nad gniazdem.

Wewnątrz zasobnika znajduje się podajnik Zewnętrzny. Jego wylot znajduje się z przodu zasobni-
ka i konieczne jest jego połączenie z palnikiem za pomocą rury PVC i Rury palnika (komponenty 
palnika). Konektor podajnika należy podłączyć do Szafki Rozdzielczej kotła za pomocą kabla 230V.

Uwaga: Należy się upewnić, czy rura PVC nie jest przewieszona, w przeciwnym razie pellet wypa-
dające z wylotu Zewnętrznego podajnika do palnika mogłyby się w niej blokować.

W górnej wewnętrznej części  zasobnika umieszczona jest listwa do prowadzenia okablowania 
przez zasobnik na zewnątrz do tylnej części instalacji. W celu ułatwienia instalacji okablowania do 
listwy można zdjąć zaślepkę odkręcając wkręty. Z powodu pyłu pelletów należy po zainstalowaniu 
ponownie zamontować zaślepkę listwy i zabezpieczyć wkręty przed wypadnięciem. 

Druga wersja zasobnika pelletów oznaczona jako Zasobnik zewnętrzny może być stosowany we 
wszystkich typach kotłów Biopel, w każdym przypadku musi być zawsze stosowany dla kotłów o 
wielkości od 60 do 200 kW, gdzie nie można zastosować tzw. Zasobników Kompaktowych. Poniżej 
znajduje się schemat zestawu z Zasobnikiem Zewnętrznym. Dodatkowo zestaw jest wyposażony w 
kilka akcesoriów, które lepiej ilustrują opcje konfiguracji.

a. Zasobnik Zewnętrzny

b. Otwór do załadowania - dopełnianie pellet

c. Dolna noga zasobnika do zasunięcie podajnika 
zewnętrznego

d. Zaślepka do usuwania kurzu z zasobnika. 

e. Zewnętrzny podajnik pelletów (2 lub 3 m), pod kątem 
45 ° od podstawy

f. Odpopielanie (komponent dodatkowy)

g. Sterownik v9

h. Palnik na pellet

i. PVC rura

j. Rura palnika

k. Sprężarkowe czyszczenie palnika (akcesoria)

l. Szafka Rozdzielcza do podłączania akcesoriów pod 
przednią pokrywą kotła

m. Biopel 10 – 200kW
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Zasobnik Zewnętrzny dostarczany jest w stanie niezmontowanym. Do nogi spodniej zasobnika na-
leży wkładać koniec zasobnika Zewnętrznego 2 lub 3m. Kąt nachylenia zewnętrznego podajnika 
powinien wynosić 45 ° od podstawy. Podajnik należy połączyć z palnikiem za pomocą rury PVC i 
rurki palnika. Zasilanie Zewnętrznego podajnika jest przesyłane z Szafki połączeniowej do gniazda 
podajnika za pomocą kabla 230 V.

Zasobnik Zewnętrzny może być umieszczony w dowolnym miejscu w pomieszczeniu kotłowni, ale 
tylko w taki sposób, że pellet będzie bezproblemowo spadać z wylotu podajnika do palnika. Należy 
się upewnić, czy wężownica PVC nie jest przewieszona, w przeciwnym razie pellet padając do pal-
nika mógłby uwięznąć. 

Prędkość obrotowa silnika w Zewnętrznym podajniku zmienia się w zależności od wielkości kotła. 
Etykieta na podajniku Zewnętrznym zawsze wskazuje, do którego zakresu mocy wyjściowej kotła 
jest przeznaczony zasobnik Zewnętrzny. Należy użyć tylko takiego typu Podajnika Zewnętrznego, 
który jest zaprojektowany dla zakupionego kotła. W przeciwnym razie Podajnik Zewnętrzny będzie 
zbyt szybki lub zbyt powolny, powodując złe dawkowanie pellet do palnika.

5.1. Biopel 10 – 80kW
Procedura instalacji kotła Biopel o mocy 10 do 80kW. Poniższe punkty służą jako przewodnik do 
instalowania korpusu kotła do systemu grzewczego. Poszczególne punkty są wymienione chrono-
logicznie. Należy czytać punkty jeden po drugim, żeby nie pominąć żadnego z kluczowych punk-
tów instalacji. 

1. Kocioł należy rozpakować. Następnie należy zdjąć przezroczystą folię i umieścić korpus kotła 
w kotłowni w jego ostatecznym położeniu. Podczas transportu kotła należy zwrócić uwagę na:

2. Należy usunąć wszelkie akcesoria z kotła. Akcesoria powinny znajdować się w popielniku 
(materiał łączący) oraz w przedniej komorze kotła (narzędzia do czyszczenia).

3. Należy zamontować zawór do napełniania w złączce w tylnej spodniej części kotła. 

4. Połączyć złącze G1 1/4 „ wody wylotowej z kotła z systemem grzewczym.

5. Połączyć złącze G1 1/4 „ wody wlotowej do kotła z systemem grzewczym.

6. Umieścić rurę spalinową do wylotu spalin z tyłu kotła. Złącze musi być szczelne, w razie 
potrzeby można użyć zduński kit do uszczelnienia złącza. Podczas podłączania rury spalinowej 
należy przestrzegać następujących zasad:

a. Należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia obudowy kotła. Osłona jest wykonana 
z drewnianych listew połączonych za pomocą wstrzeliwanych gwoździ, które mogą przy 
transporcie uszkodzić obudowę kotła lub jego inne części.  

b. Kocioł należy ustawić na równej powierzchni lub na cokole, tak, aby jego dno znajdowało 
się w pozycji poziomej. Przechylenie kotła jest niedopuszczalne.

c. Z punktu widzenia bezpieczeństwa i dostępu do kotła w celu konserwacji, należy się 
upewnić, że zachowana jest wokół niego odpowiednia przestrzeń. 

d. Należy sprawdzić, czy w kotłowni jest wystarczająco dużo miejsca, aby otworzyć drzwi 
popielnika i górną pokrywę kotła.

a.  Rury spalinowe nie mogą zmniejszać ciągu kominowego do takiego stopnia, żeby  był on 
poniżej min. 6 – 10Pa, w zależności od wielkości kotła. Patrz rozdział Główne parametry i 
rozmiary.  

Zawsze należy obsługiwać kocioł w taki sposób, aby nie został uszkodzony. Zalecamy 
wyjęcie akcesoriów z kotła przed przystąpieniem do montażu.
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b.  Średnica rury spalinowej i średnica komina nie mogą być mniejsze, niż średnica otworu 
wylotowego z kotła, a więc 130 lub 178mm, w zależności od wielkości kotła, patrz rozdział 
Główne parametry i rozmiary.

c.  Złącze między otworem wylotowym z kotła a rurą spalinową nie może sięgać po otwór 
dla Lambda sondy i Czujnika temperatury spalin. Należy uważać, aby nie uszkodzić 
Czujnika spalin podczas umieszczania rury spalinowej w otworze wylotowym kotła. 

d.  Po podłączeniu rury spalinowej do wylotu kotła, należy zmierzyć ciąg komina możliwie 
jak najbliżej wylotu kotła. Jeśli siła ciągu nie spełnia wymaganej minimalnej wartości, 
należy rozważyć zamontowanie dodatkowego Wentylatora Odciągowego. W przeciwnym 
razie podczas pracy kotła może uchodzić dym do pomieszczenia.

Dostateczny ciąg kominowy jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania kotła. 
Jeżeli podczas pracy z kotła wydobywa się dym i ciepłe powietrze, ciąg komina nie jest 
dostateczny.

7. Należy podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu wlotowego i napełnić kocioł oraz 
system grzewczy wodą. Nie wolno przy tym przekroczyć maksymalnego ciśnienia roboczego 
wody, które jest ustalone na 2 bary. Uwaga: jest to ciśnienie robocze podczas pracy kotła. W 
stanie zimnym ciśnienie wody w instalacji grzewczej musi być nieco niższe.

8. Po napełnieniu zamknąć zawór napełniający i wyjąć wąż z zaworu.

9. Sprawdzić szczelność połączeń wszystkich złączy. Naprawić wszelkie przypadkowe 
nieszczelności przed uruchomieniem kotła.

10. Sprawdzić odległość czujnika temperatury UT i czujnika bezpieczeństwa Thermik znajdującego 
się w zasobniku na złączce wody wylotowej z kotła. Czujniki w zasobniku muszą być dobrze 
zamocowane, w przeciwnym razie grozi ich wypadnięcie i przegrzanie kotła.

11. Należy sprawdzić wewnętrzne części kotła, w szczególności: prawidłowe ustawienie 
zawirowywaczy spalin w wymienniku kotła, prawidłową pozycję popielnika, prawidłową 
odległość klapy pokrywy pod drzwiami do załadowania i upewnić się, że w kotle nie zostały 
żadne akcesoria ani elementy mocujące. Następnie usunąć wszystkie części, które nie należą 
do kotła.

12. Podczas przemieszczania  kotła może dojść do przestawienia drzwiczek w zawiasach i do 
obniżenia ich szczelności. Dlatego należy sprawdzić wszystkie drzwi: do załadowania, do 
czyszczenia i do popielnika. Skontrolować szczelność azbestowych sznurów uszczelniających, 
prawidłowość zamykania drzwiczek i ich szczelność.

13. Należy wybrać stronę, z której zostanie zamontowany palnik. Po przeciwnej stronie kotła zakryć 
otwór palnika za pomocą zaślepki, która standardowo montowana jest na prawym otworze 
palnika. Jeśli to konieczne, należy go zainstalować po przeciwnej stronie kotła. Jeśli wszystkie 
punkty zostaną spełnione, można przejść do instalacji zasobnika, a następnie zainstalować 
palnik na pellet.

5.2. Kosz zasypowy (zasobnik)
Instalacja zasobnika kompaktowego jest bardzo prosta, ponieważ jest już on zmontowany przez 
producenta. Zasobnik należy rozpakować, wyjąć z listew ochronnych, następnie zdjąć folię i usta-
wić kosz w miejscu obok kotła po stronie, w której ma być zainstalowany palnik .Jeżeli po stronie, 
gdzie będzie umieszczony palnik znajduje się zaślepka, należy ją umieścić na przeciwnej stronę 
zasobnika. Przy przemieszczaniu zasobnika należy sprawdzić, czy nie jest uszkodzony. Osłona jest 
wykonana z drewnianych listew połączonych za pomocą wstrzeliwanych gwoździ, które mogą przy 
transporcie uszkodzić zasobnik.



17

5.3. Palnik

Montaż zasobnika zewnętrznego na pellet odbywa się na miejscu, producent dostarcza w stanie 
rozłożonym. Poniżej znajduje się instrukcja montażu zbiornika Zewnętrznego. Należy postępować 
zgodnie z poniższym: 

W przypadku instalacji zasobnika na pellet o pojemności 350 kg, należy użyć jedną blachę rozsze-
rzającą typu B do Standardowego zbiornika zasypowego i zbiornik rozszerzyć podczas instalacji 
według punktu 2. Poza tym instalacja jest identyczna z opisaną powyżej.

Po umieszczeniu Kompaktowego lub Zewnętrznego zbiornika obok kotła w ostatecznym położe-
niu, należy się upewnić, że w zbiorniku nie ma żadnych przedmiotów, które by tam nie miały się 
znajdować.

Kolejnym etapem instalacji jest zainstalowanie palnika w otworze kotła. Aby prawidłowo zainstalo-
wać palnik pelletowy do kotła, należy postępować zgodnie z instrukcją poniżej.

Rodzaj i rozmiar palnika zawsze zależą od wielkości kotła Biopel. Sposób montażu palnika różni 
się w zależności od wielkości palnika i kotła. Przebieg montażu opisany jest w głównych punktach 
poniżej: 

a. Biopel 10-15kW: bez kołnierza palnika.

b. Biopel 20kW: kołnierz jest zawieszony na śrubach ustalających - 2 szt.

c. Biopel 30-80kW: kołnierz jest wyposażony w 4 śruby M5, częścią wyposażenia jest 
uszczelka kołnierza.

d. Biopel 100kW: kołnierz jest zawieszony na śrubach ustalających - 2 szt.

e. Biopel 150-200kW: bez kołnierza palnika.

1. Należy rozpakować pudełko i wyjąć wszystkie części opakowania palnika.

2. Jeśli jest w zestawie kołnierz palnika, należy go umieścić w otworze palnika kotła (kołnierz jest 
zapakowany w kotle). Rodzaj kołnierza różni się w zależności od wielkości palnika, dlatego 
sposób montażu kołnierza na kotle jest zróżnicowany:

3. Na 2 śruby ustalające (zamontowane na kołnierzu lub w otworze palnika kotła) należy zawiesić 
palnik i dokręcić 2 nakrętkami motylkowymi 2 szt. z użyciem 2 podkładek. Połączenie musi 
być maksymalnie szczelne. Kilkakrotnie podczas dokręcania należy nacisnąć palnik i upewnić 

1. Należy połączyć elementy A i B. Po połączeniu 
powstanie część AB. 

2. Połączyć D z częścią AB. Po połączeniu powstanie 
część ABD

3. Połączyć część F z częściami ABD. Po połączeniu 
powstanie część ABDF. 

4. Połączyć części H, G, E i F i powstanie część 
ABDF. 

5. Następnie połączyć C z resztą i korpus zbiornika 
będzie zmontowany. 

6. Przymocuj 3 nogi do korpusu zbiornika za pomocą 
śrub.

7. Następnie należy umieścić zbiornik obok kotła 
w taki sposób, aby można było do niego podłączyć 
Zewnętrzny podajnik.
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się, że jest on dobrze zamocowany i nie porusza się w żadnym kierunku.

4. W przypadku, że podczas instalacji palnika manipulowano z zasobnikiem Kompakt lub 
z zasobnikiem Zewnętrznym, należy umieści go z powrotem do końcowej pozycji.

Poniżej znajduje się opis instalacji Zewnętrznego podajnika do pelletu, w przypadku zasobnika 
Zewnętrznego do pelletu i następnie połączenia podajnika z palnikiem. Należy postępować według 
poniższej instrukcji:

5.4. Podajnik Zewnętrzny
Instalacja Podajnika Zewnętrznego odbywa się tylko w połączeniu z Zewnętrznym Zbiornikiem na 
pellet. Jeśli zastosowano taki zasobnik, należy postępować zgodnie z poniższym. Jeśli była zasto-
sowana wersja zasobnika zasypowego Kompakt, należy przejść do następnego rozdziału, do pod-
łączenia zewnętrznego podajnika z palnikiem.

Gdy podajnik Zewnętrzny jest umieszczony należy go połączyć z palnikiem. To połączenie prze-
znaczone jest również dla wersji ze zbiornikiem Zewnętrznym i Kompaktowym. Należy wykonać 
następujące czynności:

1. Należy umieścić rurę palnika w otworze na górze palnika, pamiętać o pierścieniu 
uszczelniającym.

2. Następnie należy zamocować rurę palnika za pomocą 2 czarnych śrub.

3. Podłączyć wylot zewnętrznego podajnika i rury palnika za pomocą wężownicy PVC. 

4. Uwaga: Wężownicę PVC należy zawiesić w taki sposób, aby w niej nie blokowały się pellet. 
Pellet muszą wpadać do wężownicy PVC bez problemu, bez zakleszczania się w palniku. 
Należy się upewnić się, że wężownica PVC jest prawidłowo zainstalowana podczas pracy 
kotła!

1. Należy usunąć papierowe opakowanie z górnej części Zewnętrznego podajnika.

2. Należy upewnić się, że żadne części podajnika nie zostały uszkodzone podczas transportu. 

3. Należy sprawdzić dno Zewnętrznego podajnika, gdzie wychodzi wałek ślimakowy z rury PVC. 
Otwór na końcu rury PVC nie może być zdeformowany. Krawędzie otworu rury muszą być 
równoległe z korpusem rury i nie mogą być zagięte do wewnątrz (do wału ślimakowego). W 
takim przypadku wałek ślimakowy mógłby się zaczepić o otwór rury PVC i mogłoby dojść do 
zablokowania podajnika. 

4. Dolną nogę zbiornika Zewnętrznego należy obróci tak, aby otwór w niej był skierowany w 
stronę kotła.

5. Należy wsunąć dolny koniec podajnika zewnętrznego do otworu w nodze zbiornika 
zasypowego. Otwór musi znajdować się w dolnej części podajnika zewnętrznego.

6. Należy zawiesić górną część podajnika za pomocą łańcucha i haka (znajduje się w opakowaniu 
Zewnętrznego zbiornika zasypowego) w górnej części Zewnętrznego zbiornika zasypowego 
lub w otworach w górnej części zbiornika Zewnętrznego.

7.  Należy wyregulować łańcuch tak, aby podajnik zewnętrzny w stosunku do podstawy był 
ustawiony pod kątem około 45 °. W przypadku mniejszego kąta, podajnik będzie podawał 
więcej pelletu niż standardowo, a w przypadku większego kąta, podajnik będzie podawał 
mniej pelletów niż standardowo. Jeśli kąt nie jest standardowy, musi zostać przeprowadzona 
korekcja spalania, patrz rozdział Korekcja spalania.

Podajnik musi być w stosunku do podstawy ustawiony pod kątem 45 °, aby zapewnić 
właściwe dozowanie paliwa, w przeciwnym razie, należy dokonać odpowiedniej korekcji 
spalania, patrz rozdział Korekcja spalania. 
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5.5. Jednostka sterująca i Szafka Rozdzielcza
Gdy podajnik zewnętrzny jest podłączony do palnika, należy wykonać połączenie elektryczne głów-
nych kabli i podłączenie jednostki sterującej v9 do zbiornika Kompakt albo do bocznej strony kotła. 
Należy postępować zgodnie z poniższym:

Podstawowe podłączenie elektryczne jest gotowe. Jeśli trzeba podłączyć dodatkowe elementy 
do Szafki Rozdzielczej, należy skorzystać ze studzienki kablowej na bokach kotła lub z zasobnika 
Kompakt, aby przedłużyć je do tylnej części kotłowni.

1. Należy zdjąć przednią pokrywę kotła, która jest zawieszona na śrubach, potem ją zdjąć, 
przesuwając do góry, a następnie do siebie.

2. W przypadku zbiornika zasypowego Kompakt usunąć owalną blaszkę pokrywy, znajdującą się 
nad otworem palnika w zbiorniku zasypowym Kompakt. Otwór zostanie użyty do przedłużenia 
kabli od Szafki Rozdzielczej do palnika.

3. Podłączyć przewód zasilający 230 V do gniazdka elektrycznego, aby zasilić kocioł. 

4. Podłączyć kabel 230 V z Zewnętrznego zbiornika do gniazda w górnej części Zewnętrznego 
podajnika. 

5. Podłączyć dwużyłowy kabel palnika do gniazd w górnej części palnika.

Kocioł nie może być używany z otwartymi lub nieszczelnymi drzwiami popielnika. 
W przeciwnym razie Szafka Rozdzielcza może zostać uszkodzone przez ciepłe 
powietrze  wydostające się z drzwi popielnika

Przed pierwszym uruchomieniem kotła należy zapoznać się z funkcjami wyposażenia 
elektrycznego, sterownika i z opisem funkcji jednostki sterowania  

Schemat wyjść elektrycznych w Szafce Rozdzielczej przedstawiono na następnej stronie.  
Skorzystajcie państwo z tego schematu, w celu podłączenia innych elementów dodatkowych we-
dług własnego wyboru. Po podłączeniu wszystkich elementów elektrycznych należy zamknąć 
Szafkę Rozdzielczą i można po raz pierwszy uruchomić kocioł za pomocą wyłącznika głównego 
(czerwony przycisk w górnej części Szafki Rozdzielczej). Następnie należy umieścić przednią po-
krywę kotła z powrotem na swoim miejscu zawieszając ją na dwóch śrubach w przedniej górnej 
części kotła. Przednie drzwiczki Zasobnika Kompakt należy umieścić na miejscu przez powieszenie 
na haczykach w przedniej części zasobnika Kompakt.

Instalacja jest w tej chwili praktycznie zakończona. Następuje tzw. pierwsze uruchomienie kotła i 
korekta procesu spalania opisana w rozdz. 8 i 9- Pierwszy rozruch kotła i korekcja spalania. Przed 
przystąpieniem do tych kroków zalecamy zapoznać się z podstawową regulacją kotła i opisem po-
zycji menu w sterowniku kotła oraz opisem funkcji regulatora.

Rozdziały te pomogą państwu zrozumieć obsługę kotła i jednostki sterującej v9. Proszę skorzystać 
również z rozdziałów dot. instalowania akcesoriów, które należy aktywować podczas pierwszego 
uruchomienia kotła i opcjonalnego skonfigurowania w menu Instalacja.

Należy pamiętać, że działające urządzenia dodatkowe są wstępnie ustawione w ustawieniach fa-
brycznych, więc wystarczy je tylko aktywować i powinny działać w kategoriach standardowych 
bez żadnych problemów. Można kiedykolwiek zmienić ustawienia urządzeń dodatkowych w menu 
Instalacja.
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5.6. Podłączenie elektryczne wyposażenia

Poniżej podano komendy sterownika połączonego z  poszczególnymi wyjściami w Szafce 
Rozdzielczej. Zalecamy skorzystanie z  listy w celu lepszej orientacji w konfiguracji i podłączeniu 
urządzeń dodatkowych. W ten sam sposób można na podstawie listy łatwo odnaleźć źródło komu-
nikatu alarmowego, w przypadku, że któraś z funkcji została aktywowana, ale zespolony czujnik nie 
jest podłączony.

• RJR5 – Menu instalacyjne: 
  • Moduł Ethernet.
• RS1 i 2 – Menu instalacyjne:
  • Lambda
  • Termostat pokojowy 
  • Zawór dodatkowy 1 i 2
  • Moduł GSM 
  • Przełącznik kaskadowy
• Dodatkowy czujnik 4 i 3 – Menu instalacyjne: 
  • Przyszłe użycie
• Dodatkowy czujnik 2 i 1- Menu instalacyjne: 
  • Pompa dodatkowa
  • Parametry zbiornika akumulacyjnego
  • Zawór wbudowany 1,2 – Opcja czujnika CO 
• Kontakt solarny – Menu instalacyjne:
  • Sterowanie solarne.
• Termostat pokojowy 1 i 2 – Menu instalacyjne: 
  • Termostat pokojowy - Sterownik standardowy 1 i 2
  • Zawór wbudowany 1,2 – Termostat pokojowy – Termostat standardowy. 
• Czujnik zewnętrzny – Menu instalacyjne: 
  • Zawór wbudowany 1 i 2 – Regulacja równoważna
  • Korekta temperatury zewnętrznej
  • Rozpalanie zablokowane
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• Czujnik wody zwrotnej – Menu instalacyjne: 
  • Zawór wbudowany 1 i 2 – Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
• Czujnik zaworu 2 i 1 – Menu instalacyjne: 
  • Zawór wbudowany 1 i 2
• Czujnik CWU – Główne ustawienia: 
  • Tryb roboczy – Priorytet CWU lub Pompy równoległe lub Tryb letni
 • Menu serwisowe: 
  • Dezynfekcja – Temperatura dezynfekcji
  • Temperatura priorytetowa
  • Histereza CWU
• Czujnik temperatury spalin – Menu serwisowe: 
  • Maks. temperatura spalin
• Czujnik bezpieczeństwa Termik – brak funkcji powiązanej
• Czujnik CO – Główne ustawienia:
  • Ustawiona temperatura CO
  • Tygodniowy program kotła
  • Tryby robocze – Ogrzewanie domu
 • Menu instalacyjne: 
  • Zawór wbudowany 1,2 – Zabezpieczenie kotła
 • Menu serwisowe: 
  • Włączenie pompy CO alarm
  • Temperatura alarmu kotła
  • Temperatura uruchamiania pomp
  • Min. temperatura kotła
  • Histereza kotła
• Czujnik temperatury podajnika wewnętrznego – Menu serwisowe: 
  • Temperatura alarmu podajnika
• Fotokomórka – Menu serwisowe: 
  • Ustawienie pelletów – Parametry rozpalania – Jasność płomienia
  • Ustawienie pelletów – Parametry robocze – Kontrola pracy
• Zawór mieszający 2 i 1 – Menu instalacyjne:
  • Zawór wbudowany 1,2
• Pompa dodatkowa – Menu instalacyjne: 
  • Pompa dodatkowa
 •  Menu serwisowe: 
  • Temperatura uruchamiania pomp
• Pompa zaworu 2 i 1 – Menu instalacyjne: 
  • Zawór wbudowany 1,2 – Pompa zaworu 1,2
• Pompa CWU – Główne ustawienia:
  • Tryb roboczy - Priorytet CWU lub Pompy równoległe lub Tryb letni
 • Menu serwisowe: 
  • Temperatura uruchamiania pomp
  • Histereza CWU
• Pompa CO – Główne ustawienia:
  • Tryb roboczy – Ogrzewanie domu lub Priorytet CWU lub Pompy równoległe
 •  Menu serwisowe: 
  • Temperatura uruchamiania pomp
• Wewnętrzny podajnik palnika – Menu serwisowe: 
  • Współczynnik podajnika wewnętrznego
  • Ustawienie pelletów - Parametry rozpalania – Czas podawania i Przerwa w podawaniu
  • Ustawienie pelletów - Parametry wygasania - Czas podawania i Przerwa w podawaniu
• Zewnętrzny podajnik pelletów – Menu serwisowe: 
  • Ustawienie pelletów - Parametry rozpalania – Czas zasypu
  • Ustawienie pelletów - Parametry robocze – Moc minimalna – Maksymalna przerwa 
     w podawaniu i Minimalna praca podajnika
  • Ustawienie pelletów - Parametry robocze – Moc maksymalna – Minimalna przerwa i Maksymalna 
     praca podajnika
 •  Menu instalacyjne: 
  • Współczynniki – Min. współczynnik podajnika i Maks. współczynnik podajnika
• Wentylator – Główne ustawienia:  
  • Czyszczenie palnika
 •  Menu serwisowe: 
  • Ustawienie pelletów - Parametry rozpalania – Czas przedmuchu, Prędkość przedmuchu, Obroty
    wentylatora 1,2, Opóźnienie wentylatora
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6. JEDNOSTKA STERUJĄCA KOTŁA

6.1. Obsługa podstawowa

Jednostka sterująca kotła v9 jest wyposażona w ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości. Ekran 
jest ustawiony na wysoką czułość dotyku, w celu zapewnienia łatwej obsługi w warunkach kotłowni. 
Ponadto jest chroniony szkłem akrylowym, które chroni wyświetlacz przed zniszczeniem. Jednostka 
sterująca jest podłączona z kablem do transmisji danych do złącza na boku Szafki Rozdzielczej. Po 
uruchomieniu kotła za pomocą wyłącznika głównego na Szafce Rozdzielczej, ekran zostanie akty-
wowany i nastąpi kontrola aktualnej wersji oprogramowania w jednostce sterującej v9 i w Szafce 
Rozdzielczej. Numery wersji oprogramowania są wyświetlane na ekranie urządzenia przy jego uru-
chomieniu razem z logo LEVADA Numery te muszą być zgodne do prawidłowej pracy kotła. 

Następnie znajduje się wybór języka, który wyświetla się po pierwszym uruchomieniu urządzenia. 
Język można zmienić w dowolnym momencie w menu urządzenia za pomocą przycisku „Language 
selection“ z ikonami flag. Po wybraniu języka zalecamy przeczytanie poniższych rozdziałów w celu 
zapoznania się z działaniem jednostki sterującej v9. 

Obsługa podstawowa jest intuicyjna dzięki ekra-
nowi dotykowemu, który upraszcza całą obsłu-
gę. Należy się zapoznać z  podstawowym opi-
sem głównego panelu jednostki sterującej kotła, 
czyli z  tym co z  niego można odczytać i jak 
obsługiwać.

a. Temperatura CO mierzona Czujnikiem CO, który jest 
podłączony do odstojnika na króćcu wylotowym 
z tyłu kotła.

b. Ustawiona temperatura CO, jest ustawiana 
w Głównym menu jednostki. Standardowo wynosi 
65-80°C. 

c. Aktualny tryb roboczy kotła – Rozpalenie, praca PID 
lub wygaszanie. 

d. Moc aktualna w kW
e. Korekta spalania za pomocą funkcji na pozycji 

Współczynniki w Menu instalacyjnym. 
f. Temperatura wewnętrznego podajnika w palniku, 

standardowo w granicach 15-55°C.
g. Panel wyświetlający aktywność komponentów 

elektrycznych, takich jak wentylatory, podajniki, 
pompy i osprzęt. 

h. Temperatura CWU mierzona przez czujnik WU i 
podłączona do wyjścia „DHW sens. “W Szafce 
Rozdzielczej kotła. 

i. Ustawiona temperatura CWU, jest ustawiana w Menu 
głównym jednostki. Działa, gdy jest aktywna pompa 

CWU w Ustawieniu głównym, Tryby robocze. 
j. Wyświetlenie trybu roboczego pomp. Zgodnie 

z ustawieniem Tryby robocze w Ustawieniu głównym. 
k. Temperatura zewnętrzna mierzona przez czujnik 

wewnętrzny podłączony do wyjścia „Weather sens. “ 
W Szafce Rozdzielczej kotła. 

l. Temperatura spalin mierzona przez Czujnik 
temperatury spalin. Standardowo w granicach 70-
110°C, w zależności od mocy kotła. 

m. Wykrywanie ognia przez detektor ognia. Jeśli ikona 
jest wyświetlona, fotokomórka wykrywa płomień w 
kotle. 

n. Wyświetlenie czynności termostatu pokojowego, o 
ile był aktywowany w Menu instalacyjnym, Termostat 
pokojowy. 

o. Aktualny czas i data, określone w Ustawieniu 
głównym. 

p. Przycisk Menu, do wejścia do menu jednostki kotła. 
q. Zmiana wyświetlenia panelu głównego, wyświetlenie 

różnych informacji o pracy kotła i jego wyposażenia.

  • Ustawienie pelletów - Parametry robocze – Moc minimalna – Min. prędkość pracy wentylatora
  • Ustawienie pelletów - Parametry robocze – Moc maksymalna – Maks. prędkość pracy 
     wentylatora 
  • Ustawienie pelletów - Parametry robocze – Czas czyszczenia
  • Ustawienie pelletów – Parametry wygaszania – Prędkość wentylatora
 •  Menu instalacyjne: 
  • Współczynniki – Dolna korekta wentylatora i Górna korekta wentylatora
• Wkład zapłonowy – Menu serwisowe: 
  • Ustawienie pelletów - Parametry rozpalania – Zabezpieczenie elementu grzejnego i Moc 
     minimalna elementu grzejnego 
• Dowolnie programowalne wyjście – Brak powiązanej funkcji
• Separator popiołu – (Menu instalacyjne) – Separator popiołu
• Podajnik ciśnieniowy – (Menu instalacyjne) – Podajnik ciśnieniowy
• Kompresor 3 i 2 i 1 – (Menu instalacyjne) – Kompresor1 i 2 i 3
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6.2. Podstawowe tryby pracy
Biopel pracuje w kilku trybach pracy, informacje o nich są wyświetlane na Głównym panelu sterow-
nika. Poniżej podano wyjaśnienie, co oznaczają te tryby pracy i jak są z nimi powiązane komendy. 

Rozpalanie: automatyczny zapłon pelletu na ruszcie. Maksymalny ustawiony czas to 12 min, w tym 
czasie kocioł przechodzi przez kilka stanów roboczych:

• Moc min. – kocioł rozpoczyna pracę w dolnej połowie spektrum mocy, czyli 0-50% mocy mak-
symalnej. Powodem jest zapewnienie, aby mały płomień podczas Rozpalania nie został za-
duszony dużą ilością pelletów. UF = 1-50% z mocy maksymalnej, w zależności od typu kotła. 

• Moc maks. – kocioł stopniowo zwiększa moc do maksimum, czyli do 100%. Może to trwać 
5 do 15 minut, w zależności od rodzaju kotła. Na modulację ma wpływ ustawiona i mierzona 
temperatura CO. 

• Modulacja PID – Po osiągnięciu ustawionej temperatury CO, kocioł rozpoczyna modulować 
moc tak, aby ustawioną temperaturę utrzymać w zakresie histerezy. Ustawiona temperatura 
kotła może zostać przekroczona o 5°C. Jest to również zakres modulacji, w którym kocioł pró-
buje utrzymać temperaturę CO tak, aby nie musiał przejść do fazy Wygaszania w przypadku, 
gdy Ustawiona temperatura została przekroczona o 5°C lub więcej. 

• Wyjściem z fazy Rozpalania może być: 

• Wentylacja wstępna – czyszczenie rusztu za pomocą wentylatora, ustawienie fabryczne (zwane 
dalej UF) = 30 s.

• Czas podsypki – dozowanie pelletów przez podajnik, podajnik wewnętrzny w palniku pracuje 
dwa razy dłużej, aby przesunął wszystkie pellety na ruszt palnika. UF = 12 – 15 s

• Opóźnienie wentylatora – podgrzanie wstępne wkładu zapłonowego przed uruchomieniem 
wentylatora. UF = 30 s

• Obroty wentylatora 1 – obroty wentylatora podczas pierwszych 6 min. rozpalania. Wentylator 
pracuje na niskich obrotach, aby stworzyć płomień i zarazem nie schłodzić wkładu zapłono-
wego. UF: 3-8%.

• Obroty wentylatora 2 – obroty wentylatora podczas dalszych minut rozpalania. Maksymalny 
cykl rozpalania wynosi 12 min. Jeśli w ciągu pierwszych 6 min. nie dojdzie do zapłonu pelletu, 
wentylator zwiększy prędkość, aby wytworzyć płomień. Standardowy czas rozpalania wynosi 
3-6 min. UF: 5-16%.

• Opóźnienie w rozpalaniu – powstał płomień, fotokomórka wykrywa światło, a potem następuje 
stabilizacja płomienia. Jeśli płomień wykryty przez fotokomórkę jest stabilny, kocioł przełącza 
się na tryb pracy PID (tryb normalny), jeśli płomień wykryty przez fotokomórkę nie jest stabilny, 
kocioł zostaje w fazie Rozpalanie, dopóki płomień nie będzie wystarczająco duży. W przypad-
ku wygaśnięcia, następuje drugie Rozpalanie (maksymalnie przez kolejnych 12 min). 

• Faza Rozpalanie może się kończyć: 

• Przejściem na pracę PID – normalna praca kotła lub

• Komunikatem alarmowym – Błąd rozpalania - pelletów nie udało się z jakiegoś powodu 
zapalić. Kocioł próbuje rozpalać 2x przed zgłoszeniem tego komunikatu o błędzie. Więcej 
informacji podano w rozdziale Komunikaty robocze i komunikaty o błędach. 

Praca PID: normalna praca kotła, wyznaczana przez aktualną moc kotła i pracę wentylatora w %, 
które są zgodne z procentem mocy rzeczywistej. W pracy PID istnieją poniższe stany robocze:

Uwaga: określone przedziały czasowe i inne parametry są ustawione fabrycznie. Mogą 
być jednak dowolnie zmieniane.
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• Przejście do fazy Wygaszania – ustawiona temperatura CO przekroczona o 5°C

• Ciągła praca PID – ustawiona temperatura CO nie jest przekroczona o 5°C dzięki modula-
cji mocy w dół. Kocioł pozostaje w pracy PID i utrzymuje temperaturę CO na ustawionym 
poziomie modulacji mocy w górę i w dół. 

• Wyłączenie od termostatu – termostat pokojowy wymusi przejście z pracy  PID na 
Wygaszanie, ponieważ temperatura w pomieszczeniu została osiągnięta.

• Dopalanie – pierwsza faza wygaszania. Fotokomórka nadal wykrywa płomień w kotle, dla-
tego kocioł dezaktywuje zewnętrzny podajnik a wentylator zwiększa obroty do 70% - nastę-
puje dopalenie paliwa. Trwa to przez określony czas lub do momentu, gdy w kotle już nie ma 
płomienia. 

• Czyszczenie i chłodzenie - Po spaleniu wszystkich pellet na ruszcie fotokomórka już nie wy-
krywa światła, dlatego kocioł przechodzi do drugiej fazy Wygaszania, którą jest schładzanie. 
Wentylator pracuje na 100%. Ruszt jest schładzany wentylatorem, tak, aby nie dochodziło do 
jego odkształcenia. UF = 5-15 min. w zależności od rodzaju kotła.

Wygaszanie: kocioł rozpoczyna wygaszanie po osiągnięciu ustawionej temperatury CO + 5°C lub 
temperatury ustawionej na termostacie pokojowym. Podczas fazy Wygaszanie przebiegają poniż-
sze stany robocze: 

Po zakończeniu Wygaszania urządzenie zgłasza „Zatrzymanie “. Jest to tryb gotowości, w 
którym kocioł czeka na polecenie ponownie uruchamiające fazę Rozpalanie. Sytuacja taka 
nastanie w przypadku, gdy zmierzona temperatura CO spadnie o 15°C lub po komendzie 
ogrzewania z termostatu pokojowego.

7. OPIS FUNKCJI JEDNOSTKI STERUJĄCEJ

7.1. Pierwsze uruchomienie

7.3 Główne ustawienie

7.2. Rozpalanie / Wygaszanie

Rozdział zawiera kompletny opis wszystkich funkcji w menu jednostki sterującej v9. Lista ta służy 
do podstawowego zapoznania się z poszczególnymi funkcjami. Wszystkie funkcje mają zalecane 
ustawienia i opis tego, co kontrolują poszczególne pozycje oraz informacje o tym, w jaki sposób 
funkcje są ze sobą wzajemnie powiązane.

Menu Pierwsze uruchomienie kotła służy firmie montażowej do prostego ustawienia podstawowych 
parametrów roboczych dla prawidłowego funkcjonowania kotła. Dlatego to menu jest zabezpieczo-
ne kodem dostępu i dostęp do niego ma tylko certyfikowana firma montażowa. Patrz: rozdział 8

Ustawienie to obejmuje funkcje użytkowe, które regulują pracę kotła, ale zarazem nie wpływają na 
czynność kotła i urządzeń pomocniczych, które są ważne do prawidłowego działania.

Rozpalanie. Funkcja ta służy do uruchomienia i wyłączenia kotła. Jeśli kocioł jest wyłączony pokaże 
się napis Rozpalanie. Po jego naciśnięciu i potwierdzeniu kocioł przejdzie do trybu automatycznego 
zapłonu pelletów. Po około 5 min. nastąpi rozpalenie i przejście do tzw. pracy PID. 

• Jeśli kocioł jest uruchomiony, czyli pracuje w PID lub w trybie Rozpalanie, pokaże się napis:

Wygaszanie. Po jego naciśnięciu i potwierdzeniu kocioł przejdzie do trybu Wygaszanie. Podajniki 
wstrzymają podawanie paliwa a wentylator zwiększy prędkość, aby oczyścić i schłodzić ruszt. Trwa 
to 5-15 min. w zależności od wielkości palnika. Następnie kocioł wyłączy się i pozostanie wyłączony 
do momentu naciśnięcia przycisku Rozpalanie.
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*1 Podłączenie pompy CO do wyjścia „CH pump“ w Szafce Rozdzielczej.  
*2 Podłączenie pompy CWU do wyjścia „DHW pump“ w Szafce Rozdzielczej. 

1. Ustawiona temperatu-
ra CO

Wybór temperatury wody grzewczej (maksymalna tempe-
ratura kotła). Zalecamy ustawienie temperatury w zakresie 

60-80°C. Wyższa temperatura jest lepsza dla prawidło-
wego działania kotła i jego długiej żywotności.

60–80°C

2. Ustawiona temperatu-
ra CWU

Wybór wymaganej temperatury wody użytkowej CWU 
jest aktywowane tylko wtedy, gdy czujnik CWU jest pod-
łączony do wyjścia czujnika DHW (w Szafce Rozdzielczej) 

i został wybrany prawidłowy tryb roboczy (w głównym 
ustawieniu).

45–70°C

3. Czyszczenie palnika
Uruchomienie wentylatora do czyszczenia rusztu palnika. Wentylator 

regularnie zwiększa obroty czyszczenia rusztu palnika.

3.1 Czas czyszczenia
Odstępy między czyszczeniem. Większy palnik wymaga 

częstszego czyszczenia.
6-15 min

3.2 Czas pracy 
wentylatora

Czas czyszczenia. Większy palnik wymaga dłuższego 
czyszczenia.

10-20 s

3.3 Intensywność 
podmuchu

Prędkość obrotowa wentylatora podczas czyszczenia. 
Większy palnik wymaga wyższych obrotów. Uwaga na 

zbyt wysoką prędkość podczas czyszczenia. Za wysokie 
obroty (szczególnie przy niskiej mocy kotła) mogą spo-

wodować wygaszenie (brak płomienia po wyczyszczeniu) 
oraz spowodować spadanie niespalonego pelletów do 

popielnika. Zmniejszyć prędkość wentylatora, jeśli wystą-
pi którakolwiek sytuacja.

50-100%

4. Tryby robocze

Jest to tryb pracy pomp CO i CWU, podłączonych do Szafki 
Rozdzielczej. Możliwość wyboru, która pompa ma być włączona, 
a która wyłączona. Uwaga: pompy CO i CWU pracują w tym try-

bie tylko wtedy, gdy aktualna temperatura CO jest wyższa niż 40°C. 
Ustawienie jest w menu serwisowym, pod nazwą „Temperatura uru-

chamiania pomp”. Pracująca pompa jest oznaczona na Głównym 
panelu

4.1 Ogrzewanie domu *1 Działa tylko pompa centralnego ogrzewania. Temperatura załączenia 
pompy jest ustawiona na 40°C. Pompa CWU jest wyłączona.

4.2 Priorytet CWU *2

Pompa CWU jest nadrzędna nad pompą CO. W chwili, gdy tempera-
tura CWU została osiągnięta – pompa CWU jest wyłączana a pompa 
CO załączana do ogrzewania domu. W momencie spadku CWU poni-
żej Histerezy MG – pompa CO jest wyłączana a pompa CWU ponow-
nie uruchamiana, dopóki temperatura CWU nie osiągnie wymaganej 

wartości.

4.3 Pompy równoległe *2 Obie pompy CO i CWU pracują jednocześnie w celu ogrzania domu i 
bojlera.

4.4 Tryb letni *2 Tylko pompa CWU jest uruchomiona do ogrzania bojlera.
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5. Napełniony zasobnik

Wprowadzenie na sterowniku napełnienia wsypu (zasobnika) 
pelletami.

Napełnienie do pełna zasobnika pelletami. Jeśli przeprowadzi się kali-
brację zasobnika w menu instalacyjnym to wyświetli się 100% poziom 

pelletu na głównym panelu urządzenia. 

W celu prawidłowego wyświetlania wskaźnika ilości paliwa najpierw 
należy skalibrować zużycie paliwa w funkcji Kalibracja zasobnika w 

Menu instalacyjnym

6. Tygodniowy program 
kotła

Umożliwia tygodniową regulację temperatury CO podczas każdej go-
dziny, każdego dnia tygodnia. 0 +/- 20°C.

Umożliwia tygodniowe programowanie temperatury CO dla każdej 
godziny o +/- 20°C.  W przypadku aktywacji jednego z trybów aktu-
alne zmniejszenie temperatury jest wyświetlane na głównym panelu 

pod zadaną temperaturą CO.
6.1 Tryb 1 (Pn-Nd) Aktywować Tryb 1
6.2 Tryb 2 (Pn-Pt)

(So-Nd) Aktywować Tryb 2

6.3 Ustawienie trybu 1 Wybór wymaganej korekty temperatur CO dla Trybu 1.
6.4 Ustawienie trybu 2 Wybór wymaganej korekty temperatur CO dla Trybu 2.

7. Historia alarmów Wyświetlenie historii komunikatów alarmowych i roboczych.

8. Dezynfekcja

Dezynfekcja termiczna działa w połączeniu z ogrzewaniem CWU. 
Może być aktywowana tylko wtedy, gdy jest uruchomiona pompa 

CWU (w ustawieniu głównym, trybu roboczego). Dezynfekcja termicz-
na zwiększa ustawioną temperaturę CWU na minimalną wartość wy-
maganą do skutecznej dezynfekcji (min. 60°C) w całym obiegu CWU.

9.1 Ustawienie ekranu
Zmiana wszystkich parametrów związanych z ustawieniem głównego 
ekranu urządzenia v9, takich jak jasność ekranu, wygaszasz ekranu, 

itp.

9.2 Ekran główny Wyświetlenie różnych rodzajów paneli głównych (wyświetlenie głów-
nych danych na ekranie).

9.2.1 Wyświetlenie 
paneli Wyświetlenie dla użytkownika końcowego.

9.2.1.1 Panel producenta Wyświetlenie dla instalatora.

9.2.1.2 Jasność ekranu Zmiana jasności ekranu w celu poprawienia widoczność wyświetla-
nych ekranów.

9.3 Tryb wygaszania 
ekranu

Wybór jasność w trybie oszczędzania energii, w celach oszczędności 
zużycia energii.

9.4 Czas wygaszania Wybór czasu przejścia ekranu na tryb oszczędzania, jeśli użytkownik 
z niego w tym czasie nie korzysta.

9.5 Dźwięk alarmu Aktywacja/dezaktywacja dźwięku po zgłoszeniu alarmu.
9.6 Dźwięk przycisków Aktywacja/dezaktywacja dźwięku po naciśnięciu ekranu dotykowego.

9.7 Aktualizacja 
programu

Wymuszona aktualizacja programu jednostki sterującej v9. Sposób, w 
jaki domyślnie aktualizuje się program w jednostce sterującej i Szafce 

Rozdzielczej, został opisany w rozdziale Aktualizacja firmware.
10. Ustawienie 

fabryczne
Reset zmienionych przez użytkownika wartości Ustawienia głównego 

na ustawienia fabryczne.

11. Informacje o 
programie

Aktualna wersja programu w Szafce Rozdzielczej i w jednostce steru-
jącej v9. Uwaga: Istnieją dwa typy programu (firmware) – dla jednostki 
sterującej v9 i dla Szafki Rozdzielczej. W celu prawidłowej pracy kotła 

należy zaktualizować zarówno jednostkę sterującą v9, jak i Szafka 
Rozdzielcza na najnowszą wersję programu. Bliższe informacje o 

nagraniu nowego programu można znaleźć w rozdziale Aktualizacja 
firmware.
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Pozycje w Menu głównym nie mają większego wpływu na działanie kotła. Mimo to w razie nieja-
sności zalecamy skorzystanie z konsultacji co do właściwego sposobu ustawienia z certyfikowaną 
firmą lub przedstawicielem firmy Levada. Chętnie pomożemy w wyjaśnieniu wszystkich pozycji tj. 
ustawienia główne oraz ustawienia jednostki sterującej. 

Poniżej opisano Menu instancyjne, które jest przeznaczone dla instalatora w celu ustawienia pro-
cesu spalania i uruchomienia dodatkowego wyposażania. To menu nie jest zabezpieczone kodem, 
może być więc korygowane również przez właściciela kotła, ale zmiany zalecamy skonsultować 
również z certyfikowaną firmą lub przedstawicielem producenta. 

7.4 Menu instalacyjne
W menu instalacyjnym instalator i użytkownik mogą aktywować i modyfikować działanie wyposa-
żenia pomocniczego oraz korygować proces spalania.

1. Współczynniki

Pozycje, których celem jest skorygowanie płomienia za pomocą 
wentylatora i podajnika pelletów, dla minimalnej i maksymalnej wy-

dajności kotła.

Wszystkie korekty są ustawione fabrycznie na 0. Użytkownik może 
obniżyć tę liczbę (-); (mniejsze obroty wentylatora lub mniejsza ilość 
podanych pelletów), lub zwiększać (+); (wyższe obroty wentylatora 

lub większa ilość podanych pelletów).

Skorygowane współczynniki są wyświetlone na Głównym panelu pod 
wskaźnikiem mocy (współczynnika podajnika) i wskaźnika obrotów 

wentylatora (współczynnik wentylatora).

1.1 Współcz. wentylatora 
maks.

Funkcja ta odpowiada za zmianę obrotów wentylatora w normalnym 
trybie pracy kotła. Zmienia się jedynie prędkość maksymalna.

1.2 Współcz. wentylato-
ra min.

Funkcja ta odpowiada za zmianę obrotów wentylatora w normalnym 
trybie pracy kotła. Zmienia się jedynie prędkość minimalna.

1.3 Min. współczynnik 
podajnika

Funkcja ta reguluje podawanie pelletu a właściwie czas pracy podaj-
ników. Czas ten jest zapisany w menu serwisowym. Zmiana czasu 
pracy podajników oraz przerwy w podawaniu dla minimalnej mocy 

kotła.

1.4 Maks. współczynnik 
podajnika

Funkcja ta reguluje podawanie pelletu a właściwie czas pracy podaj-
ników. Czas ten jest zapisany w menu serwisowym. Zmiana czasu 

pracy podajników oraz przerwy w podawaniu dla maksymalnej mocy 
kotła.

2. Kalibracja podajnika*1

Umożliwia pomiar mocy podajnika zewnętrznego do automatyczne-
go obliczania dozowania pelletów w odniesieniu do mocy kotła. 

Dzięki temu urządzenie automatycznie zapewni to, że do palnika jest 
podawana wymagana ilość pelletów, zgodna z rzeczywistą mocą 

kotła, która jest wyświetlona na głównym panelu urządzenia. 

Ułatwi to ustawienie kotła. Instalator dostosowuje potem tylko pręd-
kość wentylatora dla idealnego spalania, a nie ilość paliwa, która jest 

regulowana automatycznie.

2.1 Efektywność paliwa
Podawana jest w MJ/kg pelletów. Ma zasadniczy wpływ na ilość 

spalonych pelletów. Należy znaleźć na opakowaniu pelletów lub za-
pytać producenta pelletów o te informacje.
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2.2 Zawartość zasobnika
Wprowadzić rozmiar zasobnika pelletów. Na głównym panelu wy-

świetli się wtedy, ile paliwa pozostaje w zasobniku.

2.3 Waga paliwa

Wprowadzić ilość pelletów w gramach, zważonego za pomocą funk-
cji „Rozpocząć ważenie “. Z tej wartości jest wyliczane dozowanie 

pelletów automatycznie za pomocą jednostki sterującej kotła. Kocioł 
będzie miał w ten sposób odpowiednią moc, zgodną z wymaganiami 

obiegów grzewczych.

2.4 Początek ważenia

Uruchomienie podajnika zewnętrznego na 5 min. Przed uruchomie-
niem funkcji należy przywiązać worek na wylocie podajnika ze-

wnętrznego tak, aby pellet mógł spadać do worka ( lub użyć pojem-
nika ). Następnie należy aktywować funkcję. Podajnik sam wyłączy 
się po 5 minutach. Następnie zawartość worka (pojemnika ) należy 

zważyć na wadze stołowej i wpisać w gramach w funkcji „Waga pali-
wa “i to wszystko.

*1 W przypadku uruchomienia Kalibracji podajnika, w Głównym menu można ustawić Maks. moc kotła. Uwaga, możli-
wość ta jest aktywna tylko przy włączonej i prawidłowo ustawionej Kalibracji podajnika.

3. Tryb ręczny
Można wymusić uruchomienie wszystkich komponentów elektrycz-
nych podłączonych do kotła, w tym również wszystkich urządzeń 

pomocniczych.

4. Termostat pokojowy

Uruchamia wybrany typ termostatu pokojowego. Należy wybrać 
opcję Termostat standard, który działa na zasadzie obiegu otwarte-
go/zamkniętego, lub RT10 LEVADA termostat pokojowy. Aktywacja 

termostatu pokojowego wyświetla się za pomocą ikonek.

Pomarańczowa ikonka oznacza, że termostat wydaje komendę kotło-
wi do rozpoczęcia ogrzewania. Czerwona ikonka oznacza, że termo-

stat nie wydaje komendy ogrzewania. 

4.1 Termostat standard 
1 *1

Termostat bezprzewodowy działający na zasadzie obwodu zamknię-
tego/otwartego. Obwód otwarty sygnalizuje kotłowi przejście do fazy 
Wygaszanie, czyli wydaje komendę zatrzymania ogrzewania. Obwód 

zamknięty sygnalizuje kotłowi przejście na fazę Rozpalanie i pracę 
PID, czyli komendę ogrzewania. Ikonka domu na Głównym panelu 

miga w przypadku, gdy obwód został zamknięty a termostat wydaje 
komendę ogrzewania. 

4.2 Termostat standard 
2 *1

Termostat bezprzewodowy działający na zasadzie obwodu zamknię-
tego/otwartego. Obwód otwarty sygnalizuje kotłowi przejście na fazę 
Wygaszanie, czyli wydaje komendę zatrzymania ogrzewania. Obwód 

zamknięty sygnalizuje kotłowi przejście na fazę Rozpalanie i pracę 
PID, czyli komendę ogrzewania. Ikonka domu na Głównym panelu 

miga w przypadku, gdy obwód został zamknięty a termostat wydaje 
komendę ogrzewania.

4.3 Regulator LEVADA *2 Pokojowy termostat RT10 podłączony do wyjścia RS wewnątrz 
Szafki Rozdzielczej z przodu kotła.
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*1 Termostat standard 1, 2 podłączyć do wyjścia „Roomreg. 1,2 i Com“ w Szafce Rozdzielczej. 
*2 Regulator Levada (typ RT10) podłączyć do jednego z wyjść danych RS w Szafce Rozdzielczej.

4.4 Funkcja zapłonu

Przy uruchomieniu tej funkcji kocioł reaguje na komendę termostatu 
pokojowego natychmiastowym wyłączeniem/włączeniem. 

Przy wyłączeniu tej funkcji kocioł reaguje na komendę nie grzać z ter-
mostatu pokojowego poprzez zmniejszenie Ustawionej temperatury 
CO o wartość ustawioną w funkcji Obniżenie temperatury od termo-
statu. Rozwiązanie to jest korzystne w przypadku systemów ogrze-
wania z dużą ilością wody w systemie, w którym całkowite wyłącze-
nie kotła oznaczałoby duży spadek temperatury w układzie i długie 

ponowne nagrzewanie.

4.5 Pompa CO - termo-
stat pokojowy

Pompa CO jest uruchamiana i wyłączana razem z kotłem na pod-
stawie instrukcji termostatu pokojowego. Jeśli dojdzie do wyłączenia 

kotła, nastąpi wyłączenie pompy CO i na odwrót.

4.6 Zmniejszenie tem-
peratury za pomocą 

termostatu

Kocioł reaguje na komendę wyłączenia z termostatu pokojowego 
przez zmniejszenie temperatury CO o ustalony limit. 

 W przypadku, gdy Funkcja ogrzewania jest wyłączona, należy usta-
wić w tej pozycji o ile °C ma być obniżona Ustawiona temperatu-
ra CO tak, aby kocioł pracował na najniższej temperaturze, a tym 

samym oszczędzał paliwo poprzez automatyczną modulację mocy w 
dół.

5. Lambda *
Regulacja resztkowego tlenu w kotle za pomocą sondy 

lambda.

5.1 Czas pierwszej 
aktualizacji

Opóźnienie pierwszej regulacji. W tym czasie urzą-
dzenie czeka na wygrzanie  Sondy lambda.  Po auto-
matycznym rozpaleniu należy odczekać około 5 min, 

zanim płomień się ustabilizuje, wówczas Sonda lamb-
da zacznie regulować proces spalania.

5 min.

5.2 Czas aktualizacji
Czas korekty, jak często następuje regulacja i korekta 
O2 w kotle. Zalecany czas to 3-5 min. Większy palnik 

wymaga dłuższego czasu.
3-5 min.

5.3 Skok tlenu

Współczynnik korygujący dla dozowania pelletu w %. 
Jak duża jest 1 ingerencja regulująca podawanie pelle-
tów. Regulacja będzie się odbywała zgodnie z czasem 

ustawionym w funkcji Czas aktualizacji.

2%

5.4 Skok wentylatora

Współczynnik korygujący dla obrotów wentylatora w 
%. Jak duża jest 1 ingerencja regulująca obroty wenty-
latora.  Regulacja będzie się odbywała zgodnie z cza-

sem ustawionym w funkcji Czas aktualizacji.

2%

5.5 Suma
Czy współczynnik korygujący (skok tlenu, skok wenty-
latora) ma być dodawany przy każdym Czasie aktuali-

zacji, po osiągnięciu ustawionego O2?
Tak
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5.6 Min. zmiana

Ustawić dolny poziom zakresu korekty. Urządzenie w 
ramach osiągnięcia wymaganego O2 nie przekroczy 
tego limitu, jeśli funkcja Suma jest aktywna. W przy-
padku, gdy Sonda lambda zaingeruje w pracę podaj-
nika zewnętrznego i wentylatora w takim stopniu, że 
obniży maksymalną moc kotła, oznacza to, że war-

tość w tej funkcji jest ustawiona zbyt wysoko. Należy 
ją ustawić bliżej 0% tak, aby Sonda lambda nie mogła 
ingerować w moc kotła. Sonda lambda ma jedynie ko-
rygować płomień, a nie utrzymywać ustawioną wartość 
niespalonego tlenu w kotle poprzez wymuszone obni-

żenie lub zwiększenie mocy kotła.

-10%

5.7 Maks. zmiana

Ustawić górny poziom zakresu korekty. Urządzenie w 
ramach osiągnięcia wymaganego O2 nie przekroczy 

tego limitu, jeśli funkcja Suma jest aktywna.

W przypadku, gdy Sonda lambda zaingeruje w pracę 
podajnika zewnętrznego i wentylatora w takim stopniu, 
że obniży maksymalną moc kotła, oznacza to, że war-
tość w tej funkcji jest ustawiona zbyt wysoko. Należy 
ją ustawić bliżej 0% tak, aby Sonda lambda nie mogła 
ingerować w moc kotła. Sonda lambda ma jedynie ko-
rygować płomień, a nie utrzymywać ustawioną wartość 
niespalonego tlenu w kotle poprzez wymuszone obni-

żenie lub zwiększenie mocy kotła.

+10%

5.8 Lambda 100%

Wymagane O2 w % dla maksymalnej mocy kotła. 
Należy pamiętać, że sonda lambda ma pewną to-

lerancję mierzonych wartości, który wynosi + - 1%. 
Jednostka sterująca kotła jest w stanie utrzymywać 
wymagany poziom tlenu w kotle w zakresie 1 – 1% 

ustawionej wartości. Mówimy również o średniej warto-
ści utrzymywanego tlenu w kotle przez cały okres jego 

pracy. Krótkie odchylenia zawartości tlenu od usta-
wionej wartości są całkowicie normalne, ze względu 
na czynniki zewnętrzne, takie jak: zmiany ciągu ko-

minowego, czyszczenie palnika poprzez zwiększanie 
prędkości wentylatora (funkcja Czyszczenie palnika w 

Ustawieniu głównym), itp.

W zależ-
ności od 
wielkości 
palnika

5.9 Lambda 1%

Wymagane O2 w % dla minimalnej mocy kotła. 
Jednostka sterująca kotła jest w stanie utrzymywać 
wymagany poziom tlenu w kotle w zakresie 1 – 1% 

ustawionej wartości. Mówimy również o średniej warto-
ści utrzymywanego tlenu w kotle przez cały okres jego 

pracy. Krótkie odchylenia zawartości tlenu od usta-
wionej wartości są całkowicie normalne, ze względu 
na czynniki zewnętrzne, takie jak: zmiany ciągu ko-

minowego, czyszczenie palnika poprzez zwiększanie 
prędkości wentylatora (funkcja Czyszczenie palnika w 

Ustawieniu głównym), itp.

W zależ-
ności od 
wielkości 
palnika

* Podłączenie Sondy lambda do jednego z wyjść danych RS w Szafce Rozdzielczej.  
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6. Separator popiołu *
Uruchomienie silnika napędzającego ślimak usuwający 
popiół z kotła do zewnętrznego pojemnika. Opóźnienie 

konieczności ręcznego czyszczenia kotła.

6.1 Czas pracy

Czas pracy silnika napędzającego ślimak separatora. 
Zaleca się ustawienie w granicach 5 – 20 min w zależ-
ności od ilości generowanego popiołu. Większy palnik 

wymaga dłuższego czyszczenia.

5-20 min

6.2 Czas przerwy
Długość nieczynności silnika przed ponownym urucho-
mieniem. Zależy od jakości pelletów i wielkości palnika. 

Zaleca się ustawienie w zakresie 2 - 20 godzin.
2-20 godz.

7. Czyszczenie kompre-
sorem 1, 2, 3 *2

Czyszczenie palnika i wymiennika kotła za po-
mocą zestawu kompresora.

Stan 
włączony

Stan 
wyłą-
czony

7.1 Włączony

W stanie włączonym kompresor zawsze czy-
ści się po fazie wygaszania oraz podczas pracy 

PID zgodnie z ustawionym czasem (w funkcji 
Czas przerwy). Po czyszczeniu podczas pracy 
PID nastąpi zanik światła (fotokomórka nie wy-
krywa płomienia) a kocioł przechodzi po usta-
wionym czasie do fazy Rozpalanie. Ten czas 
wynosi 20 s bez płomienia i jest ustawiony w 
Menu serwisowym, w funkcji Kontrola pracy.

Włą-
czone

7.2 Wyłączony
W stanie wyłączonym, kompresor czyści tylko 
w fazie wygaszania a nie czyści podczas pracy 

PID.

Wyłą-
czone

7.3 Czas czyszczenia

Całkowity czas czyszczenia przez kompresor. 
Zaleca się w granicach 1-3 min. Większy palnik 
wymaga dłuższego czyszczenia. W tym czasie 
zawór elektromagnetyczny otwiera się i zamyka 
regularnie, zgodnie z ustawionymi wartościami 

w funkcji Czas otwarcia i Czas cyklu.

Podczas ustawiania na tryb Włączony należy 
ukończyć całkowity Czas czyszczenia przed 

ponownym rozpoczęciem automatycznego roz-
palania, aby kompresor nie zdmuchnął dawki 
pelletów do aut. Rozpalania. Dlatego należy 
ustawić Czas czyszczenia maksymalnie na 1 

min.

1 min 3 min

7.4 Czas otwarcia
Otwarcie zaworu elektromagnetycznego. Czas 
jednego cyklu czyszczenia. Zaleca się w grani-

cach 1-2 s.
2 s 2 s

7.5 Czas cyklu
Czas potrzebny do ponownego sprężenia kom-
presora w celu ponownego otwarcia zaworu i 
ponownego wyczyszczenia. Zaleca się 20 s.

25 s 20 s

7.6 Czas przerwy

Czas pauzy pomiędzy czyszczeniem. Zaleca 
się w granicach 10 - 20 godzin. Czas ten obo-
wiązuje tylko w trakcie czyszczenia przy pracy 

PID, czyli w przypadku, gdy kompresor jest 
Włączony.

10-24 
godz.

Nie 
bierze-
my pod 
uwagę*1

* Podłączenie Separatora popiołu do wyjścia „Deashing“ w Szafce Rozdzielczej. 

* Kompresor w ustawieniu Wyłączony pracuje tylko po fazie Wygaszanie (w stanie wyłączonym). Dlatego nie obowiązuje 
Czas przerwy. 
* Podłączenie zaworu elektromagnetycznego kompresora do jednego z  wyjść „Compressor 1, 2 lub 2“w Szafce 
Rozdzielczej.
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8. Zawór wbudowany 1, 
2*1

Sterowanie zaworem mieszającym dla jednego obiegu 
grzewczego.

8.1 Wyłączenie zaworu
Wyłączenie zaworu mieszającego w przypadku, gdy 

jego użycie nie jest aktualnie konieczne.

8.2 Włączenie zaworu Włączenie zaworu mieszającego.

8.3 Ustawiona tempera-
tura zaworu*2

Wprowadzenie wymaganej temperatury, którą ma 
utrzymywać zawór mieszający. Maksymalna ustawio-
na temperatura zaworu mieszającego wynika z  funkcji 

Rodzaj zaworu mieszającego.

opcjonalne

8.4 Kalibracja
Kalibracja używanego zaworu, w celu zapewnienia 

jego otwierania i zamykania do pozycji krańcowych. 
Kalibracja przebiega automatycznie.

8.5 Skok pojedynczy
Wielkość jednego skoku każdej zmiany położenia za-
woru. Skok ten jest wykonywany regularnie, zgodnie z 
ustawionym czasem w funkcji Przerwa w pomiarach.

1-20 %

8.6 Otwarcie minimalne

Ustawienie minimalnego otwarcia w celu zapewnie-
nia minimalnego przepływu wody w układzie grzew-

czym oraz w przypadku, gdy nie ma zapotrzebowania 
na ogrzewanie (temperatura zaworu została osiągnię-
ta).   Jeśli temperatura zaworu została uzyskana nale-

ży ustawić 0%, w celu ograniczenia przepływu wody w 
układzie.

0-5 %

8.7 Czas otwarcia
Zależy to od typu zaworu, ale najczęściej jest to czas, 
w którym zawór przechodzi z pozycji zamkniętej do 

pozycji otwartej i odwrotnie.
120 s

8.8 Przerwa w pomiarach
Przerwa między zmianą położenia zaworu. Urządzenie 
mierzy w ustalonym przedziale czasu temperaturę za-

woru i zmienia odległość zaworu.
30 s

8.9 Rodzaj zaworu 
mieszającego

Wybór typu zaworu w zależności od rodzaju instalacji 
grzewczej. Ustawienie zmienia maksymalną możliwą 

temperaturę zaworu tak, aby nie doszło do uszkodze-
nia instalacji grzewczej.

8.9.1 Zawór CO
Zawór centralnego ogrzewania. Maksymalna tempe-

ratura zaworu nie powinna przekraczać 85°C.  Wyższa 
temperatura najprawdopodobniej uszkodzi zawór.

8.9.2 Zawór podłogowy
Zawór, którego maksymalna temperatura nie powinna 
przekraczać 55°C. Wyższa temperatura najprawdopo-

dobniej uszkodzi ogrzewanie podłogowe.

8.10 Regulacja 
pogodowa*4

Zmiana temperatury zaworu zgodnie z czujnikiem ze-
wnętrznym. Temperatura zaworu będzie regulowana 

automatycznie zgodnie z ustawionymi wartościami tej 
funkcji. Im niższa temperatura zewnętrzna, tym wyższa 
powinna być wymagana temperatura zaworu. Uwaga: 
czujnik zewnętrzny musi być podłączony, w przeciw-

nym razie wystąpi błąd komunikatu.

8.10.1 Krzywa grzewcza

Ustawienie temperatury zaworu zgodnie z tempera-
turą zewnętrzną, mierzoną przez czujnik zewnętrzny. 

Temperatura zaworu będzie regulowana automatycznie 
zgodnie z zadanymi wartościami.

opcjonalne
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8.11 Termostat pokojowy

Aktywuje sterowanie zaworem mieszającym za po-
mocą termostatu pokojowego. Zawór może reagować 
na komendę z termostatu obniżeniem/zwiększeniem 

zadanej temperatury zaworu lub zgodnie z komendą z 
termostatu pokojowego zamknie/otworzy.

8.11.1 Regulacja bez 
termostatu

Termostat pokojowy jest wyłączony. Nie ma wpływu na 
regulację kotła.

8.11.2 Regulator RS 
obniżenie

Termostat pokojowy RT10 obniża temperaturę zaworu 
zgodnie z ustawionym poziomem w funkcji Obniżenie 

temperatury zgodnie z termostatem pokojowym.

8.11.3 Regulator RS 
proporcjonalny

Regulator RT10 zamyka lub otwiera zawór, zgodnie 
z aktualnym zapotrzebowaniem na ogrzewanie.

8.11.4 Termostat standard Uruchomienie termostatu standardowego 1 lub 2.

8.11.5 Obniżenie tem-
peratury za pomocą 

termostatu

W przypadku jak funkcja „Regulator” zostanie aktywo-
wana należy zadać temperaturę, która ma zostać uzy-

skana na zaworze.

8.11.6 Różnica temperatur 
w pomieszczeniu

Histereza ponownego uruchomienia ogrzewania od 
termostatu pokojowego. O ile stopni ma być obniżona 
temperatura w pomieszczeniu do wydania komendy 

zgodnie z termostatem pokojowym. 

8.11.7 Zmiana ustawionej 
temperatury

W przypadku podłączenia i aktywacji Termostatu stan-
dardowego 1 lub 2 można ustawić obniżenie tempera-
tury na zaworze. Jednak tylko w przypadku, kiedy nie 
ma komendy do ogrzewania zgodnie z termostatem 

pokojowym.

8.12 Współczynnik 
proporcjonalności

Współczynnik proporcjonalności to konkretny parametr 
układu SI oznaczany jako  k!

Współczynnik pomiaru temperatury i aktualizacja stanu 
ogrzewania. Jak często termostat kontroluje tem-

peraturę i reguluje tryb zaworu zgodnie za aktualną 
sytuacją.

8.13 Kierunek otwierania
Zmiana kierunku otwierania/zamykania zaworu 

mieszającego.

8.13.1 W lewo
Zawór mieszający podczas otwierania przesuwa się 

z prawej strony w lewo.

8.13.2 W prawo
Zawór mieszający podczas otwierania przesuwa się 

z lewej strony w prawo.

8.14 Wybór czujnika CO
Wybór czujnika, który działa jako czujnik CO. 

Połączony z funkcją Zabezpieczenie kotła.

8.14.1 Czujnik CO
Czujnik centralnego ciepła ogrzewania (temperatu-

ra kotła). Czujnik musi być podłączony, w przeciwnym 
razie pojawi się komunikat alarmowy.

8.14.2 Czujnik dodatko-
wy 1*6

Podczas aktywacji musi być podłączony czujnik. W 
przeciwnym razie wyświetli się komunikat o błędzie.
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8.15 Zabezpieczenie kotła
Zawór mieszający otwiera się, aby chronić kocioł przed 
przegrzaniem, jeśli temperatura CO przekroczy ustalo-

ny limit.

8.15.1 Temperatura maks.
Ustawia maksymalną dopuszczalną temperaturę kotła. 
Jeśli jest wyższa, zawór się otwiera w celu schłodzenia 

kotła i obniżenia temperatury w kotle.
85°C

8.16 Zabezpieczenie 
przepływu zwrotnego*3

Zawór mieszający przede wszystkim utrzymuje tempe-
raturę minimalną wody zwrotnej do kotła tak, aby chro-

nił go przed korozją od niskiej temperatury. Uwaga: 
czujnik wody zwrotnej musi być podłączony do Szafki 

Rozdzielczej z przodu kotła, w przeciwnym razie pojawi 
się komunikat o błędzie.

8.16.1 Wyłączona
Funkcja Zabezpieczenie przepływu zwrotnego jest 

wyłączona.

8.216.2 Włączona

Funkcja Zabezpieczenie przepływu zwrotnego jest 
aktywna. 

Zawór nie zostanie zamknięty, dopóki temperatura za-
woru nie przekroczy wartości ustawionej w funkcji Min. 

temp. przepływu zwrotnego.

8.16.3 Min. temp. prze-
pływu zwrotnego

Ustawienie temperatury minimalnej wody zwrotnej, 
którą będzie utrzymywał zawór mieszający. Zaleca się 
w granicach 45 - 65°C. Zależy od temperatury maksy-
malnej CO. Różnica nie powinna być wyższa niż 20°C. 

Najniższa temperatura wody zwrotnej wynosi 50°C.

55°C

8.17 Pompa zaworu*5 Aktywacja i ustawienie pompy Zaworu 1 i 2.

8.17.1 Zawsze włączona
Pompa jest zawsze załączona, niezależnie od tempera-

tury zaworu.

8.17.2 Zawsze wyłączona
Pompa jest zawsze wyłączona, niezależnie od tempe-

ratury zaworu.

8.17.3 Włączona powyżej 
limitu

Pompa załączona powyżej ustawionej temperatury. 
Związane z funkcją Temp. załączania.

8.17.4 Temp. Włączenia
Ustawiona temperatura załączania pompy. Związane z 

funkcją zał. pow. ust. temp.

8.18 Ustawienie fabryczne
Przywrócenie ustawienia fabrycznego. Wszystkie usta-

wienia użytkownika zaworu będą anulowane.

*1 Podłączyć Zawór mieszający 1 lub 2 do wyjść „Valve 1“lub „Valve 2“w Szafce Rozdzielczej. 
*2 Podłączyć Czujnik zaworu 1 lub 2 do wyjść „wył. Val. 1.“lub „wył. Val. 2“w Szafce Rozdzielczej.
*3 Podłączyć Czujnik wody zwrotnej do wyjścia „wył. Return “w Szafce Rozdzielczej. 
*4 Podłączyć Czujnik zewnętrzny do wyjścia „wył. External“ w Szafce Rozdzielczej. 
*5 Podłączyć Pompę zaworu 1 lub 2 do wyjść „Valve 1 pump“ lub „Valve 2 pump“ w Szafce Rozdzielczej.
*6 Podłączyć Czujnik dodatkowy 1 do wyjścia „C1 i Gnd.“ w Szafce Rozdzielczej. 
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9. Zawór 1, 2 (431N) *

Za pomocą dodatkowych modułów 431N można sterować kolejnym 
zaworem mieszającym. Przez moduł można go połączyć z jednostką 
sterującą kotła. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego dodat-
kowego urządzenia należy się skontaktować z certyfikowaną firmą 
montażową lub bezpośrednio z przedstawicielem firmy LEVADA

10. Parametry zbiornika 
akumulacyjnego*

Ustawienie metody ogrzewania zbiornika akumulacyjnego.

10.1 Zbiornik 
akumulacyjny

W menu jest włączenie lub wyłączenie ogrzewania zbiornika 
akumulacyjnego.

10.1.1 Wyłączony Wyłączenie ogrzewania zbiornika akumulacyjnego.

10.1.2 Włączony Włączenie ogrzewania zbiornika akumulacyjnego.

10.2 Funkcja CWU Włączenie ogrzewania CWU za pomocą zbiornika akumulacyjnego.

10.2.1 Ze zbiornika 
akumulacyjnego

Ogrzewanie CWU jest realizowane za pomocą zbiornika 
akumulacyjnego.

10.2.2 Z kotła Ogrzewanie CWU jest realizowane za pomocą pompy CWU.

10.3 Górna ustawiona 
temperatura

Ustawienie maksymalnej temperatury w górnej części zbiornika 
akumulacyjnego.

10.4 Dolna ustawiona 
temperatura

Ustawienie maksymalnej temperatury w dolnej części zbiornika 
akumulacyjnego.

11. Pompa dodatkowa *
Włączenie i ustawienie pompy dodatkowej.

11.1 Typ urządzenia Wybór typu pompy. Do jakich celów będzie używana.

11.1.1 Pompa wyłączona Wyłączenie pompy dodatkowej. 

11.1.2 Pompa CO - ter-
mostat pokojowy

Pompa CO jest załączana przy temperaturze centralnego ogrze-
wania powyżej 40°C. Wartość ta może być zmieniona w Menu 

serwisowym.

11.1.3 Pompa CWU
Pompa CWU będzie załączana zgodnie z ustawionymi parametra-
mi Temperatura CWU (Ustawienia główne) i Histereza CWU (Menu 

serwisowe).

11.1.4 Pompa 
cyrkulacyjna

Pompa cyrkulacyjna ma ustawioną temperaturę załączania w funk-
cjach: Temperatura maks., Temperatura min. oraz Wybór czujnika, 

który steruje pompą.

* Podłączyć Zawór mieszający 1 lub 2 do RS wyjść danych w Szafce Rozdzielczej, za pośrednictwem dodatkowych 
modułów 431N.

* Czujniki ogrzewania zbiornika akumulacyjnego podłączyć do wyjść „C4“i „C3“w Szafce Rozdzielczej. 
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11.1.5 Pompa podłogowa

Pompa podłogowa pracuje tak samo jak pompa obiegowa, z  tą 
różnicą, że jej maksymalna temperatura załączania jest zredukowa-
na tak, aby nie doszło do uszkodzenia ogrzewania podłogowego. 
Temperaturę załączania należy ustawić w funkcjach: Temperatura 

maks., Temperatura min. oraz Wybór czujnika, który steruje pompą.

11.2 Temperatura maks.
Temperatura maksymalna, przy której jest załączana Pompa obiego-

wa lub podłogowa.

11.3 Temperatura min.
Temperatura minimalna, przy której jest załączana Pompa obiegowa 

lub podłogowa.

11.4 Wybór czujnika
Wybór czujnika, który steruje Pompą obiegową lub podłogową. 

Uwaga: przy aktywacji czujnika, który nie jest podłączony do Szafki 
Rozdzielczej z przodu kotła, pojawi się komunikat o błędzie.

11.4.1 Czujnik CO Czujnik CO podłączony do wyjścia wyłącznika CH.

11.4.2 Czujnik CWU Czujnik CWU podłączony do wyjścia wyłącznika DHV.

11.4.3 Czujnik zaworu 1 Czujnik zaworu 1 podłączony do wyjścia wyłącznika Valve 1.

11.4.5 Czujnik zaworu 2 Czujnik zaworu 2 podłączony do wyjścia wyłącznika Valve 2.

11.4.6 Czujnik zwrotny Czujnik wody zwrotnej podłączony do wyjścia wyłącznika Return.

11.4.7 Czujnik 
równoważny

Czujnik temperatury zewnętrznej podłączony do wyjścia wyłącznika 
Weather.

11.4.8 Czujnik dodatko-
wy 1

Czujnik C1 podłączony do wyjścia wyłącznika C1.

11.4.9 Czujnik dodatko-
wy 2

Czujnik dodatkowy C2 podłączony do wyjścia wyłącznika C2.

12. Moduł Ethernet *
Moduł internetowy umożliwiający podłączenie kotła do serwera 

LEVADA online :emodul.eu, który zapewnia zdalne zarządzenie ko-
tłem online.

12.1 Wyłączenie modułu Wyłączenie modułu.

12.2 Włączenie modułu Włączenie modułu.

12.3 Rejestracja
Zyskanie numeru rejestracyjnego do zarejestrowania kotła na serwe-

rze LEVADA online.

12.4 DHCP
Służy do automatycznej konfiguracji komputerów podłączonych do 

sieci komputerowej.

* Podłączyć Pompę dodatkową do wyjścia „Aditional pump“ w Szafce Rozdzielczej. 
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* Podłączyć modem/router do Szafki Rozdzielczej kotła, za pomocą kabla RJ45.  

* Podłączyć Moduł GSM do jednego z wyjść danych RS w Szafce Rozdzielczej. 

12.5 Adres IP Identyfikuje interfejs sieciowy w sieci komputerowej

12.6 Maska IP
Maska sieci to liczba opisująca w informatyce podział sieci kompu-

terowej na podsieci

12.7 Adres bramy

Nazwa urządzenia aktywnego (węzła sieciowego), które ma najwyż-
szą pozycję w sieci komputerowej. Brama łączy dwie sieci pracujące 
z różnymi protokołami komunikacyjnymi. Wykonuje również funkcję 
routera, dlatego pozycjonujemy je w sekwencji urządzeń sieciowych 

nad router.

12.8 Adres DNS

Hierarchiczny system nazw domen, zaimplementowany przez ser-
wery DNS i protokół o tej samej nazwie, za pomocą którego są wy-
mieniane informacje. Jego głównym zadaniem i przyczyną powsta-
nia są wzajemne transfery nazw domen i adresów IP węzłów sieci.

12.9 Adres MAC
Unikalny identyfikator urządzenia sieciowego, który wykorzystuje 

różne protokoły drugiej warstwy (łącza)

12.10 Wersja modułu
Sw wersja modułu internetowego, który jest częścią Szafki 

Rozdzielczej kotła.

13. Moduł GSM *
Moduł GSM umożliwi zmianę podstawowych parametrów za pomo-
cą wiadomości SMS, a także umożliwia odbieranie raportów o sta-

nie pracy kotła.

13.1 Wyłączony Wyłączenie modułu GSM.

13.2 Włączony Włączenie modułu GSM.

14. Kaskada *

Komutator kaskadowy jest dodatkowym modułem umożliwiającym 
sterowanie nawet 4 kotłów jednocześnie, tak jakby to był tylko jeden. 
Moc poszczególnych kotłów można wtedy wykorzystać tylko w razie 
potrzeby. Kotły podłączone są do komutatora kaskadowego za po-

mocą kabla danych RS.

14.1 Tryb roboczy
Wybór jednego z dwóch rodzajów sterowania, za pomocą tempera-

tury CO lub czujnika temperatury zewnętrznej.

14.1.1 Regulacja 
równoważna

Przełączanie poszczególnych kotłów w oparciu o temperaturę ze-
wnętrzną. Wybór na podstawie jakiej temperatury zewnętrznej kotły 
się załączają. Im niższa temperatura, tym więcej załączonych kotłów.

14.1.2 Modulacja
Przełączanie poszczególnych kotłów na podstawie nieosiągnięcia 

zadanej temperatury CO w określonym czasie. Połączone z  funkcja-
mi Temperatura załączenia kotłów i Czas opóźnienia.

14.2 Ilość kotłów
Wybór całkowitej liczby kotłów podłączonych do komutatora 

kaskadowego.

14.3 Histereza
Histereza zapewnia ponowne załączenia kotła po osiągnięciu mak-
symalnej temperatury CO. Po spadku temperatury CO o wartość 

ustawioną w tej funkcji nastąpi ponowne załączenie kotła.
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14.4 Dolny limit 
wydajności

Poziom najniższej temperatury kotła. Jeśli temperatura nie osiągnie 
określonego limitu w czasie ustawionym w funkcji Czas oczekiwa-

nia, nastąpi załączenie dalszego kotła.

14.5 Temperatura włącze-
nia 3 kotłów

Temperatura, przy której jest załączony określony kocioł.

14.6 Temperatura włącze-
nia 2 kotłów

Temperatura, przy której jest załączony określony kocioł.

14.7 Temperatura włącze-
nia 1 kotła

Temperatura, przy której jest załączony określony kocioł.

14.8 Czas oczekiwania
Ile czasu zajmie włączenie dalszego kotła, jeśli ustawiona tempera-

tura nie została osiągnięta w określonym czasie.

14.9 Wersja Aktualna wersja modułu kaskadowego.

* Podłączenie Komutatora kaskadowego do jednego z wyjść danych RS w Szafce Rozdzielczej.

* Podłączenie Wentylatora odciągowego do jednego z wyjść danych RS w Szafce Rozdzielczej.  

15. Wentylator 
odciągowy*

Aktywacja Wentylatora odciągowego, który zwiększa ciąg komina 
do zalecanego poziomu tak, aby nie dochodziło do ulatniania się 

dymu.

Podłączenie do Szafki Rozdzielczej za pomocą kabla danych RS.

15.1 Robocze minimum 
wentylatora

Minimalna prędkość wentylatora.

15.2 Robocze maksimum 
wentylatora

Maksymalna prędkość wentylatora.

15.3 Wersja Aktualna wersja Wentylatora odciągowego.

16. Podajnik ciśnieniowy *
Podajnik ciśnieniowy podaje pellet na większe odległo-

ści. Z dużych silosów do wsypu przy kotle.

16.1 Czas pracy

Reguluje jak długo podajnik ciśnieniowy będzie działał 
każdego dnia. W tym czasie wsyp pelletów przy kotle 

powinien zostać napełniony. Zwykle wystarcza 30 min do 
1godz., aby całkowicie napełnić wsyp. Zalecamy prak-

tyczne sprawdzenie, jak długo trwa napełnienie wsypu za 
pomocą Podajnika ciśnieniowego i ustawienie dokładne-
go czasu tej funkcji. Jednostka sterująca nie będzie sta-

rała się uruchomić podajnika w sytuacji, gdy wsyp będzie 
już pełny. Chroni to przełącznik elektryczny na klapie po-

jemnika próżniowego. 

30 min – 
1 godz.

16.2 Czas włączenia
Ustawia, kiedy w ciągu dnia podajnik ciśnieniowy ma być 
uruchomiony. Będzie działać do momentu upływu czasu 

ustawionego w funkcji Czas pracy.

opcjonal-
ne

16.3 Czas włączenia 2

Jeśli jest możliwe zastosowanie kotła o większej mocy, 
może być konieczne uruchamiania podajnika 2x dziennie. 

Tutaj można ustawić czas drugiego uruchomienia po-
dajnika ciśnieniowego w trakcie dnia. Będzie działać do 
momentu zadanego czasu ustawionego w funkcji Czas 

pracy.

opcjonal-
ne
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* Podłączenie urządzenia sterującego kolektor słoneczny do wyjścia „Solar a Com“ w Szafce Rozdzielczej.

* Blokada rozpalania działa w połączeniu z Czujnikiem zewnętrznym, który trzeba podłączyć do wyjścia „External sens.“ 
w Szafce Rozdzielczej.

* Podłączenie czujnika zewnętrznego do wyjścia „External sensor“ w Szafce Rozdzielczej.  w Szafce Rozdzielczej.

* Podłączenie Podajnika ciśnieniowego do wyjścia „Vacuum “w Szafce Rozdzielczej.  

17. Sterowanie słonecz-
ne *

Podłączenie zewnętrznego urządzenia sterującego kolektorami sło-
necznymi do uruchamiania/wyłączania kotła, w przypadku, że nie 

ma wymagania/jest wymaganie ogrzewania kotłem, ale przez kolek-
tory słoneczne. Urządzenie musi mieć styk bez napięciowy, załącza-

jący/wyłączający kocioł.

17.1 Sterowanie słonecz-
ne (NO)

Normalnie otwarte.

17.2 Sterowanie słonecz-
ne (NC)

Normalnie zamknięte.

16.4 Czas otwarcia

Czas pracy podajnika ciśnieniowego. Trwa tak długo, do-
póki nie jest napełniony zbiornik próżniowy. Zaleca się od 
80 do 200 s, w zależności od długości węży transportu-
jących pellet z silosu do wsypu. Im dłuży przewód, tym 

dłuższy Czas otwarcia.

80-200 s

16.5 Czas przerwy

Po napełnieniu zbiornika próżniowego przy pomocy funk-
cji Czas otwarcia, podajnik ciśnieniowy wyłączy się, aby 
pellet spadły do wsypu a cały cykl zasysania mógł być 

powtórzony. Zaleca się ustawienie 20 s.

20 s

19. Korekta temperatury 
zewnętrznej*

Koryguje temperaturę mierzoną przez czujnik zewnętrz-
ny. Długość kabla doprowadzającego wpływa na zmie-
rzoną wartość. Przy podłączeniu Czujnika zewnętrznego 
zaleca się zmierzenie rzeczywistej temperatury a następ-
nie ustawienie korekty tak, aby temperatura wyświetlo-
na na Panelu głównym odpowiadała wartości rzeczywi-
stej. Temperatura mierzona przez Czujnik zewnętrzny na 

Panelu głównym jest oznaczona ikoną

19.1 Wartość korekty
Korekta temperatury zewnętrznej. Mierzyć tak, aby odpo-

wiadała wartości rzeczywistej.

19.2 Czas uśredniania
Czas jak często mierzona wartość jest rejestrowana w 

pamięci i uśredniana w celu ustalenia średniej tempera-
tury zewnętrznej w czasie.

30-100 s

18.1 Blokada rozpalania *

Blokuje uruchomienie kotła (rozpalanie) jeśli temperatura zewnętrz-
na zmierzona przez czujnik zewnętrzny jest wyższa niż ustawiona w 
funkcji Ustawiona temp. Uwaga: czujnik zewnętrzny musi być podłą-

czony, w przeciwnym razie pojawi się komunikat o błędzie.

18.2 Ustawiona temp.

Wyższa temperatura zewnętrzna niż ustawiona wymusi wyłączenie 
kotła. Uwaga: należy pamiętać o kalibracji Czujnika zewnętrznego, w 
przypadku, gdy nie mierzy prawidłowo w funkcji Korekta temperatu-

ry zewnętrznej w Menu instalacyjnym. 
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* Ważne dla online funkcji, Tygodniowy program kotła i dla Historii alarmów.

21. Ustawienie zegara * Ustawienie aktualnego czasu.

22. Ustawienie daty * Ustawienie aktualnej daty.

23. Ustawienie fabryczne
Czy chcesz przywrócić wszystkie ustawienia wykonane przez użyt-

kownika w Menu instalacyjnym na ustawienia fabryczne? 
Funkcja przywraca ustawienia fabryczne.

7.5 Menu serwisowe
Menu serwisowe służy do ustawiania podajników i prędkości wentylatora we wszystkich warun-
kach pracy kotła. To menu jest zabezpieczone kodem dostępu, ponieważ zmiany tych parametrów 
mogą mieć istotny wpływ na poprawną pracę kotła. Dlatego zmiany w tym menu mogą być wyko-
nywane wyłącznie przez certyfikowanego instalatora z ważnym uprawnieniem autoryzowanej firmy 
LEVADA.

1. Ustawienie pelletów
Zmienia ustawienie podajnika i prędkość wentylato-

ra przy maks. i min. mocy kotła we wszystkich 3 fazach 
pracy kotła (rozpalanie, praca, wygaszanie).

1.1 Parametry zapłonu Zmiana parametrów dla fazy automatycznego zapłonu.

1.1.1 Czas przedmuchu
Czas czyszczenia palnika przed dozowaniem pelletów do 
Rozpalania. Połączony z  funkcją Prędkość przedmuchu i 

Opóźnienie rozpalania.
30 s

1.1.2 Szybkość 
przedmuchu

Prędkość wentylatora podczas czyszczenia palnika. 
Połączony z  funkcją Czas przedmuchu.

100%

1.1.3 Czas podsypki

Ilość pelletów do automatycznego rozpalania. Zaleca się 
w zakresie 12-18 s  w zależności od typu palnika. Zbyt 

mało lub zbyt dużo pelletów może spowodować zbyt dłu-
gie lub nieudane rozpalanie.

12-16 s

1.1.4 Opóźnione 
rozpalanie

W tym czasie nie będzie pracować zewnętrzny podajnik, 
aby nie doszło do zdmuchnięcia pelletów dostarczonego 
do automatycznego rozpalania. Połączony z funkcją Czas 

przedmuchu.

30 s

1.1.5 Czas podawania

Praca wewnętrznego podajnika w palniku podczas 
Rozpalania. Podajnik wewnętrzny podaje w regularnych 
odstępach czasu resztkową ilość pelletów do tylnej czę-

ści palnika do rusztu. Połączony z  funkcją Przerwa w 
podawaniu.

5 s

1.1.6 Przerwa w 
podawaniu

Przerwa w podawaniu wewnętrznego podajnika palnika. 
Czas, który wewnętrzny podajnik czeka przed następną 

dawką. Połączona z  funkcją Czas podawania.

100-300 
s
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1.1.7 Prędkość 
wentylatora

Prędkość wentylatora podczas pierwszej części auto-
matycznego rozpalania. Wentylator ma mniejszą pręd-
kość, aby wytworzył żar, z  którego dojdzie do zapłonu. 
Połączona z  funkcją Zabezpieczenie elementu grzejne-

go. Odpowiednia prędkość wentylatora zależy od wielko-
ści palnika, aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział 

Ustawienie fabryczne.

1-8 %

1.1.8 Prędkość 2 
wentylatora

Prędkość wentylatora podczas drugiej części automa-
tycznego rozpalania. Jeśli podczas pierwszej części 
cyklu zapłonu nie powstał płomień, wentylator zwięk-
szy swoje obroty, aby go uzyskać. Połączona z  funk-

cją Zabezpieczenie  elementu grzejnego. Odpowiednia 
prędkość wentylatora zależy od wielkości palnika, aby 
uzyskać więcej informacji, patrz rozdział Ustawienie 

fabryczne.

3-16 %

1.1.9 Zabezpieczenie ele-
mentu grzejnego

Maksymalny czas jednego cyklu zapłonu. Podczas tego 
cyklu prędkość wentylatora zwiększa się zgodnie z  usta-
wieniem Prędkość wentylatora i Prędkość 2 wentylatora. 
Jeśli nie dojdzie do rozpalenia, zewnętrzny podajnik poda 

połowę dawki pelletów ustawioną w Czasie podsypki i 
spróbuje 2 rozpalenie. Jeśli podczas ustawionego czasu 
w trakcie tej funkcji nie pojawi się płomień, pojawi się ko-

munikat o błędzie i kocioł się wyłączy.

W przypadku, że czas osiągnie 0 a pomimo tego pellet 
się nie zapalą, podajnik poda drugą dawkę, połowę partii 
paliwa (połowa wartości ustawionej w funkcji Czas pod-
sypki). Następnie przebiega druga próba zapłonu. Jeśli 

przedział czasu znów osiągnie 0 bez wzniecenia płomie-
nia (fotokomórka nie wykryje większego światła, niż usta-

wiona wartość w funkcji Jasność płomienia), zostanie 
uruchomiony alarm „Niepomyślne rozpalenie“.

12 min

1.1.10 Jasność płomienia

Czułość fotokomórki. Rzeczywiste wykrywanie ilości 
światła można widzieć w lewym dolnym rogu po wejściu 

w tą funkcję. Jeśli w kotle nie ma płomienia, ustawio-
na liczba musi być większa niż liczba wykryta przez foto 
czujnik w lewym dolnym rogu. Jeśli dojdzie do zapłonu, 
foto czujnik wykryje płomień, poziom światła zwiększy 

się i przekroczy ustawiony limit. W tym momencie nastą-
pi przejście z rozpalania do pracy PID.

38

1.1.11 Opóźnienie 
wentylatora

Podgrzewanie wstępne wkładu zapłonowego. Wentylator 
wyłącza się po rozpoczęciu rozpalania na określony 

czas, aby zapobiec schłodzeniu wkładu zapłonowego. 
Po nagrzaniu wkładu zapłonowego uruchomi się wenty-
lator. Kiedy nastąpi rozpoczęcie rozpalania, jest określo-

ne w  tej funkcji.

30 s.

1.1.12 Min. moc  elementu 
grzejnego

Tu można obniżyć napięcie zasilania wkładu zapłonowe-
go. W przypadku standardowego wkładu zapłonowego 

dostarczanego przez firmę LEVADA zaleca się zachowa-
nie oryginalnego ustawienia.

0

1.2 Parametry robocze
Parametry robocze pracy podajnika zewnętrznego i wen-

tylatora podczas tzw. pracy PID.
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1.2.1 Moc minimalna

Ustawienie pracy, przerwy podajnika zewnętrznego i 
prędkości wentylatora dla minimalnej mocy kotła. Należy 

pamiętać o tym, aby płomień był wystarczająco duży, 
aby zapobiec błędnemu wykryciu płomienia lub jego 

wygaśnięciu.

1.2.1.1 Maksymalna prze-
rwa podajnika

Przerwa w pracy podajnika przy minimalnej mocy kotła. 
Zależy od wielkości kotła.

7-25 s

1.2.1.2 Min. praca 
podajnika

Praca podajnika podczas minimalnej mocy kotła. Zależy 
od wielkości kotła.

1-3 s

1.2.1.3 Min. prędkości 
went. Praca

Prędkość obrotów wentylatora przy minimalnej mocy 
kotła. Zależy od wielkości kotła.

5-30 %

1.2.2 Moc maksymalna

Ustawienie pracy, przerwy podajnika zewnętrznego i 
prędkości dla maksymalnej mocy kotła. Należy pamiętać 
o tym, aby płomień był wystarczająco duży, aby spalanie 
było efektywne( z  drobnym popiołem ). Zarazem należy 
skontrolować temperaturę spalin, która powinna mieścić 
się w limitach określonych rozmiarami kotła. Sprawdzić 
w instrukcji odpowiednią temperaturę spalin. Jeśli jest 

zbyt wysoka przy maks. mocy kotła, należy skorygować 
spalanie.

Temperatura spalin na panelu głównym jest wyświetlona 
obok ikony

1.2.2.1 Praca maksymal-
na podajnika

Praca podajnika podczas maksymalnej mocy kotła. 
Zależy od wielkości kotła.

1-8 s

1.2.2.2 Min. przerwa 
podajnika

Przerwa w pracy podajnika przy maks. mocy kotła. 
Zależy od wielkości kotła.

7-25 s

1.2.2.3 Maks. prędkość 
went. Praca

Prędkość obrotów wentylatora przy maksymalnej mocy 
kotła. Zależy od wielkości kotła.

10-70 %

1.2.3 Czas czyszczenia

Wymuszone wyłączenie kotła i czyszczenie za pomocą 
Fazy wygaszania. Kocioł po upływie określonego czasu 
wyłącza się i następuje Faza wygaszania razem z  czysz-

czeniem rusztu. Następnie rozpoczyna się ponowny 
automatyczny zapłon. Zalecamy używać tylko dla palni-
ków o dużej mocy, 100-200 kW. Zalecamy ustawienie 20 

godz. Ustawienie fabryczne wynosi 0 godz. 0 min., co 
oznacza, że funkcja nie jest aktywna.

0-20 
godz.

1.2.4 Kontrola pracy

Częstotliwość wykrywania światła przez fotokomórkę. 
Jeśli fotokomórka nie wykryje płomienia przez określony 
czas podczas pracy PID, nastąpi automatyczne przej-
ście do fazy Rozpalanie. Zalecane ustawienie wynosi 

od 20 do 50 s. Przy większych palnikach czas może być 
dłuższy.

20-50 s

1.3 Parametry 
wygaszania

Faza wygaszania, praca podajników i wentylatorów w 
tym trybie roboczym. Zróżnicowana w zależności od 

wielkości palnika.
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1.3.1 Prędkość 
wentylatora

Prędkość wentylatora podczas pierwszej części fazy wy-
gaszania – w czasie, gdy fotokomórka w kotle jeszcze 
wykrywa płomień. W tym czasie chcemy spalić pozo-

stałe pellet, zanim dojdzie do drugiej fazy, czyszczenia i 
chłodzenia. Zalecane ustawienie wynosi 50-80 %. Celem 
jest bowiem szybkie spalenie pelletów, ale nie jest pożą-
dana zbyt duża prędkość wentylatora, co spowodowało-

by spadanie niespalonych pelletów do popielniku.

50-80 %

1.3.2 Czas podawania
Praca podajnika wewnętrznego podczas fazy wygasza-
nia. Podajnik podaje pozostały pellet na ruszt. Związany 

z  funkcją Przerwa w podawaniu.
5 s

1.3.3 Przerwa w 
podawaniu

Przerwa w pracy wewnętrznego podajnika palnika. 
Związany z funkcją Czas podawania.

10-100 s

1.3.4 Czas wygaszania

Maksymalny czas wygaszania w momencie wykrycia 
przez fotokomórkę płomienia. Jeśli nie nastąpi wyga-
śnięcie a fotokomórka przez określony czas nadal bę-

dzie wykrywać płomień, kocioł zmieni tryb na Rozpalanie 
a następnie Wygaszanie. Jest to forma zabezpieczenia 
przed wyłączeniem kotła, w przypadku, że nadal jest w 

nim płomień.

5-10 min

1.3.5 Czas opóźnienia

Druga faza cyklu wygaszania następuje w czasie, gdy 
pozostały pellet dopalił się na ruszcie a fotokomórka już 
nie wykrywa światła. W tym momencie następuje wzrost 
obrotów wentylatora na 100%. Celem jest wyczyszcze-
nie i schłodzenie rusztu, aby nie dochodziło do jego od-

kształcenia. Zalecany czas wynosi 5-15 min w zależności 
od wielkości palnika.

5-15 min

2. Maks. temperatura 
spalin

Jeśli nastąpi wzrost temperatury na wylocie z przewo-
du kominowego zbliżony do ustawionej wartości, dojdzie 
do obniżenia mocy kotła w celu uniknięcia przekroczenia 

maksymalnej temperatury spalin.

Temperatura spalin na panelu głównym jest wyświetlona 
obok ikony

220°C

3. Temperatura alarmu 
podajnika

Maksymalna temperatura wewnętrznego podajnika w 
palniku. Jeśli jest zbyt wysoka, pojawi się  komunikat o 

błędzie. Należy zapewnić, aby palnik/kocioł/ przewód ko-
minowy i komin były utrzymane w czystości. Pamiętać o 
prawidłowym ustawieniu rusztu i właściwym ustawieniu 

procesu spalania. W przeciwnym razie grozi ryzyko prze-
grzania palnika.

85°C

4. Temp. Priorytetu
Maksymalna temperatura zbiornika C.W.U., zapobiega 

przegrzaniu zbiornika.
62°C

5. Włączenie pompy CO 
alarm

Uruchomienie pompy CO podczas komunikatu alarmo-
wego. Pompa zapewnia przepływ przegrzanej wody w 
kotle, dopóki temperatura CO nie spadnie poniżej okre-

ślonego limitu.

85°C

6. Temperatura załącza-
nia pomp

Temperatura kotła CO, po załączeniu pomp. Jeśli tem-
peratura jest niższa niż ustawiony limit, pompy nie są za-
łączane. Chodzi o zabezpieczenie kotła przed korozją w 

niskich temperaturach.

40°C
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7. Temperatura alarmu 
kotła

Maksymalna temperatura CO. Jeśli temperatura jest wyż-
sza niż ustawiona, pojawi się  komunikat o błędzie.

93°C

8. Współczynnik podajni-
ka wewnętrznego

Wydłużenie pracy wewnętrznego podajnika palnika. 
Wewnętrzny podajnik musi pracować dłużej niż podaj-
nik zewnętrzny, aby przetransportować wszystkie pel-
let na ruszt palnika. Zaleca się ustawienie w granicach 

100-150%.

100-200 
%

9. Przedmuch
Ustawienie fabryczne wentylatora. Nie trzeba go zmie-

niać, ustawienie tylko dla producenta.

10. Min. temperatura 
kotła

Minimalna temperatura kotła. Jeśli temperatura nie prze-
kroczy przez określony czas limitu, pojawi się  komunikat 

o błędzie. Powiązany z funkcją Temperatura nadzoru.
30-45°C

11. Impulsy wzrostu

Zmiana etapu modulacji podczas pracy PID. Im więk-
sza liczba, tym większa zmiana wydajności w czasie. Im 
mniejsza liczba, tym mniejsza zmiana wydajności w cza-
sie. To bezpośrednio wpływa na to, jak szybko regula-

cja modelacji PID reaguje na zmianę temperatury w celu 
utrzymania określonej temperatury CO.

0-20

12. Temperatura nadzoru
Jeśli temperatura po określonym czasie nie przekroczy 

ustawionej wartości z funkcji Min. temperatura kotła, po-
jawi się  komunikat o błędzie.

5°C

13. Histereza kotła

Temperatura CO minus Histereza kotła oznacza poziom 
temperatury CO, kiedy dochodzi do ponownego włącze-
nia kotła. CO temperatura = 75°C, Histereza kotła = 15°C. 

Kocioł zostanie włączony automatycznie przy spadku 
temperatury poniżej 60°C.

5-15°C

14. Histereza CWU

Temperatura CWU minus Histereza CWU oznacza po-
ziom temperatury w bojlerze, gdy ponownie załącza się  

pompa/zawór CWU. CWU temperatura = 60°C, Histereza 
CWU = 10°C. CWU pompa/zawór zostanie włączony au-

tomatycznie przy spadku temperatury poniżej 50°C

5-10°C

15. Dezynfekcja
Wymuszony wzrost temperatury CWU do usunięcia bak-

terii w bojlerze z  ciepłą wodą.

15.1 Temperatura 
dezynfekcji

Wybrać do jakiej temperatury  ma być ogrzany system 
CWU podczas dezynfekcji.

75°C

15.2 Czas dezynfekcji
Jak długo temperatura CWU pozostanie nagrzana na 

wyższym poziomie.
10 min

15.3 Maks. czas 
dezynfekcji

Maksymalny czas, w którym może być włączona funkcja 
Dezynfekcja. Jeśli w tym czasie nie wzrośnie tempera-

tura CWU do określonej wartości w funkcji Temperatura 
dezynfekcji, jednostka sterująca wyłączy funkcję 

Dezynfekcja i powróci do normalnej pracy.

20 min

16. Min. temperatura 
alarm

Minimalna temperatura CO (kotła), którą trzeba osią-
gnąć w danym przedziale czasu (ustawionym w funkcji 

Min. temperatura czas), aby zapobiec załączeniu alarmu 
„Temperatura nie wzrasta”. 

30°C
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17. Czas alarmu temp. nie 
rośnie

Czas,  jakim  temperatura CO (kotła) musi być wyższa, 
niż wartość zadana w funkcji  Min. temperatura alarm. 

Jeśli w danym przedziale czasu po rozpaleniu temperatu-
ra CO będzie niższa, załączy się alarm „Temperatura nie 

wzrasta”.

30 min

18. Ustawienie fabryczne
Przywraca wszystkie ustawienia w Menu serwisowym na 

wartości fabryczne.

1. Ustawiona temperatu-
ra CO

Wybór temperatury centralnego ogrzewania (maksymal-
na temperatura kotła). Zalecamy ustawienie w zakresie 
60-80°C. Wyższa temperatura jest lepsza dla prawidło-

wego działania kotła i jego długiej żywotności.

60–80°C

2. Ustawiona temperatura 
CWU

Wybór wymaganej temperatury wody użytkowej. 
CWU jest aktywowane tylko wtedy, gdy czujnik CWU 
jest podłączony do wyjścia „czujnika DHW” w Szafce 

Rozdzielczej i jeśli tryb roboczy jest prawidłowo wybrany 
w Głównym ustawieniu.

45–70°C

3. Czyszczenie palnika
Uruchomienie wentylatora do czyszczenia rusztu palnika. 
Wentylator regularnie zwiększa obroty do wyczyszczenia 

rusztu palnika.

3.1 Czas czyszczenia
Czas między czyszczeniem. Większy palnik / wymaga 

częstszego czyszczenia.
6-15 min

3.2 Czas pracy 
wentylatora

Czas czyszczenia. Większy palnik / wymaga dłuższego 
czyszczenia.

10-20 s

3.3 Intensywność 
podmuchu

Prędkość obrotowa wentylatora podczas czyszczenia. 
Większy palnik / wymaga wyższych obrotów. Uwaga na 
wysoką prędkość podczas czyszczenia. Wysokie obroty 
(szczególnie przy niskiej mocy kotła) mogą spowodować 
wygaszenie (brak płomienia po wyczyszczeniu). Wysokie 
obroty mogą również spowodować spadanie niespalone-
go pelletu do popielnika. Zmniejszyć prędkość wentyla-

tora, jeśli wystąpi którakolwiek z tych sytuacji.

50-100%

4. Tryby robocze

Tryb pracy pomp CO i CWU, podłączonych do Szafki Rozdzielczej. 
Wybierz, która pompa ma być włączona, a która wyłączona. Uwaga: 

pompy CO i CWU pracują w tym trybie tylko wtedy, gdy aktualna 
temperatura CO jest wyższa niż 40°C. Ustawienie jest podane w 

Menu serwisowym, Temperatura uruchamiania pomp. Uruchomiona 
pompa jest oznaczona na Głównym panelu

4.1 Ogrzewanie domu *1

Działa tylko pompa centralnego ogrzewania. Temperatura załą-
czenia pompy jest ustawiona na  40°C. Pompa CWU pompa jest 

wyłączona.

7.6 Główne ustawienie
Ustawienie to obejmuje funkcje użytkowe, które regulują pracę kotła, ale zarazem nie wpływają na 
czynność kotła i urządzeń pomocniczych, które są ważne do prawidłowego działania. 
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4.2 Priorytet CWU *2

Pompa CWU jest nadrzędna nad pompą CO. W chwili, gdy tempera-
tura CWU została osiągnięta – pompa CWU jest wyłączana a pompa 
CO załączana do ogrzewania domu. W momencie spadku CWU po-
niżej Histerezy MG – pompa CO jest wyłączana a pompa CWU po-
nownie uruchamiana, dopóki temperatura CWU nie osiągnie wyma-

ganej wartości.

4.3 Pompy równoległe *2 Obie pompy CO i CWU pracują jednocześnie w celu ogrzania domu 
i bojlera.

4.4 Tryb letni *2 Tylko pompa CWU jest uruchomiona do ogrzania bojlera.

5. Napełniony zasobnik

Wprowadzenie napełnienia wsypu pelletami. Jeśli przeprowadzono 
Kalibrację zasobnika w Menu instalacyjnym, wyświetli się 100% po-

ziom pelletu na głównym panelu urządzenia. 

W celu prawidłowego wyświetlania wskaźnika ilości paliwa najpierw 
należy skalibrować zużycie paliwa w funkcji Kalibracja zasobnika w 

Menu instalacyjnym.

6. Tygodniowy program 
kotła

Umożliwia tygodniową regulację temperatury CO podczas każdej 
godziny, każdego dnia tygodnia. 0 + - 20°C. W przypadku aktywacji 
jednego z trybów następnie aktualne zmniejszenie temperatury jest 
wyświetlone na Głównym panelu pod Ustawioną temperaturą CO.

6.1 Tryb 1 (Pn-Nd) Aktywować Tryb 1

6.2 Tryb 2 (Pn-Pt)(So-Nd) Aktywować Tryb 2

6.3 Ustawienie trybu 1 Wybór wymaganej korekty temperatur CO dla Trybu 1.

6.4 Ustawienie trybu 2 Wybór wymaganej korekty temperatur CO dla Trybu 2.

7. Historia alarmów Wyświetlenie historii komunikatów alarmowych i roboczych.

8. Dezynfekcja

Dezynfekcja termiczna działa w połączeniu z ogrzewaniem CWU i 
może być aktywowana tylko wtedy, gdy jest uruchomiona pompa 

CWU w Ustawieniu głównym, Tryby robocze. Dezynfekcja termiczna 
zwiększa ustawioną temperaturę CWU na minimalną wartość wyma-

ganą do skutecznej dezynfekcji (min. 60°C) w całym obiegu CWU.

9.1 Ustawienie ekranu
Zmiana wszystkich ustawień związanych z ustawieniem głównego 

ekranu urządzenia v9, takich jak jasność ekranu, wygaszasz ekranu, 
itp.

9.2 Ekran główny
Wyświetlenie różnych rodzajów paneli głównych (wyświetlenie głów-

nych danych na ekranie).

9.2.1 Wyświetlenie paneli Wyświetlenie dla użytkownika końcowego.

*1 Podłączenie pompy CO do wyjścia „CH pump“ w Szafce Rozdzielczej.  
*2 Podłączenie pompy CWU do wyjścia „DHW pump“ w Szafce Rozdzielczej.  
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9.2.1.1 Panel producenta Wyświetlenie dla instalatora.

9.2.1.2 Jasność ekranu
Zmiana jasności ekranu w celu poprawienia widoczność wyświetla-

nych ekranów.

9.3 Tryb wygaszania 
ekranu

Wybór jasność w trybie oszczędzania energii, w celach oszczędno-
ści zużycia energii.

9.4 Czas wygaszania
Wybór czasu przejścia ekranu na tryb oszczędzania, jeśli użytkownik 

z niego w tym czasie nie korzysta.

9.5 Dźwięk alarmu Aktywacja/dezaktywacja dźwięku po zgłoszeniu alarmu.

9.6 Dźwięk przycisków
Aktywacja/dezaktywacja dźwięku po naciśnięciu ekranu 

dotykowego.

9.7 Aktualizacja programu

Wymuszona aktualizacja programu jednostce sterującej v9. Sposób, 
w jaki domyślnie aktualizuje się program w jednostce sterują-

cej i Szafce Rozdzielczej, został opisany w rozdziale Aktualizacja 
firmware.

10. Ustawienie fabryczne
Reset zmienionych przez użytkownika wartości Ustawienia główne-

go na ustawienia fabryczne.

11. Informacje o 
programie

Aktualna wersja programu w Szafce Rozdzielczej i w jednostce ste-
rującej v9. Uwaga: Istnieją dwa typy programu (firmware) – dla jed-
nostki sterującej v9 i dla Szafki Rozdzielczej. W celu prawidłowej 
pracy kotła należy zaktualizować zarówno jednostkę sterującą v9, 

jak i Szafka Rozdzielcza na najnowszą wersję programu. Bliższe in-
formacje o nagraniu nowego programu można znaleźć w rozdziale 

Aktualizacja firmware.

Pozycje w Menu głównym nie mają większego wpływu na działanie kotła. Mimo to zalecamy jed-
nak w przypadku niejasności skorzystanie w ustawieniu którejś z funkcji konsultację właściwego 
sposobu ustawienia z certyfikowaną firmą lub przedstawicielem firmy LEVADA Chętnie pomożemy 
w wyjaśnieniu wszystkich pozycji, nie tylko w Ustawieniu głównym, ale też w innych ustawieniach 
jednostki sterującej. 

Powyżej opisano Menu instancyjne, które jest przeznaczone dla instalatora w celu ustawienia pro-
cesu spalania i uruchomienia dodatkowego wyposażania. To menu nie jest zabezpieczone kodem, 
może być więc korygowane również przez właściciela kotła, ale zmiany zalecamy skonsultować 
również z certyfikowaną firmą lub przedstawicielem producenta.

7.7  Wybór języka
Wybór języka jest prosty dzięki menu własnemu w menu głównym jednostki sterującej v9. Przy 
pierwszym włączeniu jednostki sterującej na wyświetlaczu pojawia się opcja wyboru języka. Jeśli 
nie skorzystasz z tej opcji (przedział czasowy wynosi 30 sekund), potem można zmienić język, 
korzystając z tego menu. W języku angielskim wybór języka nazywa się „ Language selection „. 
Można go znaleźć w menu pod ikoną flagi. Po wybraniu języka zostaje on natychmiast wgrany do 
jednostki sterującej.
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8. PIERWSZE URUCHOMIENIE KOTŁA
Po udanej instalacji wszystkich komponentów i wyposażenia kotła następuje tzw. Pierwsze urucho-
mienie, podczas którego  certyfikowany instalator ustawi podstawowe parametry dla prawidłowego 
procesu spalania i aktywuje wyposażenie podłączone do Szafki Rozdzielczej. To menu jest zabez-
pieczone kodem dostępu. 

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenie będzie się pytać o podstawowe informacje na temat 
kotła. Po wprowadzeniu każdej pozycji, kontynuuj, naciskając ponownie przycisk Dalej. 

Dlatego przed Pierwszym uruchomieniem należy najpierw przejrzeć schemat pierwszego urucho-
mienia na dalszych stronach niniejszej instrukcji, aby nie przedłużać wyboru opcji w Pierwszym uru-
chomieniu powyżej 30 sekund. Jest to zabezpieczenie przed pozostawieniem urządzenia w fazie 
Pierwszego uruchomienia w przypadku, gdy przerwie się czynności na dłuższy czas.

• Wprowadzenie aktualnego czasu i daty – dla funkcji online i czasowego uruchomienia kotła, 
oraz do poprawnego wyświetlania historii alarmów.

• Moc palnika – właściwy wybór palnika ustawia czasy pracy podajników i prędkość wentylatora 
odpowiednio do wielkości kotła i palnika. Uwaga: wprowadzać tylko taką moc palnika, która 
jest podana na etykiecie z boku palnika. Wprowadzenie nieodpowiedniej mocy grozi uszko-
dzeniem palnika lub kotła!

• Napełnienie zewnętrznego podajnika. Uruchomić podajnik, aby został napełniony pelletem. 
W chwili, gdy pellet zacznie spadać z podajnika do palnika, należy wyłączyć podajnik. 

• Niskie zbrylanie

• Małe pęcznienie

Uwaga: pierwsze uruchomienie jest wykonywane przy nieaktywnym stanie kotła 
(wygaszony). W przypadku wykonywania Pierwszego uruchomienia podczas fazy 
Rozpalanie lub pracy PID, ustawione dane nie byłyby zapisane w pamięci operacyjnej 
jednostki sterującej a praca podajników i wentylatora nie musiałaby być zgodna 
z wprowadzonymi wartościami.

Uwaga: jeśli nie wprowadzisz danych dla każdego zapytania w Pierwszym uruchomieniu 
w ciągu 30 s, jednostka sterująca automatycznie przełączy się po 30 sekundach na 
dalsze pytanie.

W celu lepszej orientacji należy korzystać podczas pierwszego uruchomienia 
z rozdziałów Opis działania jednostki sterującej i Podłączenia elektryczne sprzętu, oraz 
z wykresu pierwszego uruchomienia zawartego na dalszych stronach instrukcji.

Paliwo Rodzaj paliwa Ziarnistość 
Wartość 
opałowa

Zawartość 
wilgoci

Zawartość 
popiołu

Pellet drzewny

Parametry 
zgodne 
z PN-EN 

303-5:2012

6-8 mm >17 MJ/kg ≤ 8 % ≤ 0,5%
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Pierwsze uruchomianie kotła jest gotowe. Większość opcji po zakończeniu Pierwszego uruchomie-
nia można w dowolnym momencie zmienić w Menu głównym lub Menu instalacyjnym. 

• Ustawienie Temperatury CO i zakresu modulacji – temperatura CO, czyli temperatura wyjścio-
wa z kotła powinna być możliwie najwyższa, najlepiej w granicach 65 - 80°C. Następuje uru-
chomienie pomp w przypadku, gdy są podłączone do Szafki Rozdzielczej na wyjściach „CH 
pump“ lub „DHW pump“. Uwaga: do pompy CWU trzeba podłączyć czujnik temperatury na 
wyjściu „DHW sensor“ w Szafce Rozdzielczej kotła, w przeciwnym razie jednostka sterująca 
zgłosi alarm przy uruchomieniu pompy. 

• Ustawienie histerezy CO – standardowo 15°C. Chodzi o spadek temperatury kotła CO, przy 
którym nastąpi ponowne uruchomienie kotła, w przypadku, że w poprzednim czasie tempera-
tura CO została osiągnięta. 

• Temperatura CO powyżej – standardowych 5°C. Chodzi o temperaturę, o którą można prze-
kroczyć ustawioną temperaturę kotła CO, zanim nastąpi wyłączenie kotła. 

• Podłączenie urządzeń dodatkowych w następującej kolejności: 

• Podłączenie zaworów mieszających 1, 2 – do wyjść „Valve 1“ lub „Valve 2“. Uwaga: przy akty-
wacji zaworów należy również podłączyć czujniki zaworów do wyjść „Valve 1 sens.“ lub „Valve 
2 sens.“, w przeciwnym razie pojawi się komunikat alarmowy. Ewentualne pompy zaworu nale-
ży podłączyć do wyjść „Valve 1 pump“ lub „Valve 2 pump“ i aktywować bezpośrednio w usta-
wieniu zaworów wbudowanych 1 lub 2 w Menu instalacyjnym. 

• Następnie należy się ogólnie zapoznać z pracą i konserwacją kotła. Należy pamiętać o zapo-
znaniu klienta ze sposobem obsługi i konserwacji kotła. 

• Na koniec Pierwszego uruchomienia można uruchomić kocioł i wprowadzić go w tryb auto-
matycznego Rozpalania lub zostawić go w stanie wyłączonym i wykonać dalsze prace insta-
lacyjne. Uruchomienie kotła można wykonać w dowolnym momencie za pomocą przycisku 
Rozpalanie w Menu urządzenia. Uwaga: jeśli został podłączony termostat pokojowy należy się 
upewnić, że został ustawiony na ogrzewanie tak, aby dawał do kotła komendę ogrzewania. W 
przeciwnym razie kocioł nie uruchomi się po naciśnięciu Rozpalania. 

• Termostat pokojowy – standard (bez napięciowy, podłączony do wyjść „Room reg. 1“, lub 
„Room reg. 2“) lub RT10 (LEVADA regulator, podłączony do wyjść danych RS w Szafce 
Rozdzielczej). 

• Sonda lambda – podłączona do wyjścia danych RS. Wstępnie ustawione wartości można 
zmienić w Menu instalacyjnym.

• Kompresor 1, 2, 3 – podłączony do wyjść „Komp 1“ lub „Komp 2“ lub „Komp 3“. Standardowo 
do wyjścia „Komp 1“ podłącza się czyszczenie palnika a do pozostałych 2 wyjść czyszcze-
nie wymiennika kotła. Można to jednak zmienić w dowolnym momencie w ustawieniach po-
szczególnych Kompresorów w  Menu instalacyjnym. 

• Podajnik ciśnieniowy, Automatyczne odpopielanie, Wentylator wyciągowy – wyposażenie 
podłączone do wyjść „Vacuum“, „Deashing“, „Fan” wyjście danych RS. 

Bardziej szczegółowy opis poszczególnych funkcji można znaleźć w rozdziale Opis 
funkcji jednostki sterującej.

W przypadku niestandardowej instalacji z innym niż zalecanym zewnętrznym 
podajnikiem, innym niż zalecanym ciągiem komina, i tym podobne, zalecamy przed 
uruchomieniem kotła zmierzenie mocy zewnętrznego podajnika, patrz rozdział Korekta 
spalania, Niestandardowa instalacja.
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Po uruchomieniu kotła przez naciśniecie przycisku Rozpalanie w Menu urządzenia nastąpi zapale-
nie pelletu i przejście na pracę PID. Następuje Korekta spalania w przypadku, gdy proces spalania 
nie jest optymalny, wykonaj korektę spalania, patrz następny rozdział.

Pierwsze uruchomienie kotła jest zakończone. Wybrane opcje zostały zapisane w pamięci ope-
racyjnej jednostki sterującej v9. Jeśli nie ma pewności, co do któregokolwiek z ustawień, można 
wykonać pierwsze uruchomienie w dowolnym momencie w przyszłości. Należy jednak pamiętać, 
że aby prawidłowo je zapisać w pamięci, konieczne jest przeprowadzenie Pierwszego uruchomie-
nia zawsze w stanie dezaktywacji kotła, a nie w trybie zapłonu lub pracy PID. Po uruchomieniu 
Rozpalania należy poczekać, aż kocioł zapali pellet i przejdzie do pracy PID. W momencie, gdy jego 
moc PI jest równa 100%, można rozpocząć ręczną Korektę spalania. Jeśli jest podłączona i akty-
wowana Sonda lambda, korekta spalania odbywa się automatycznie. Kontynuuj, ustawiając proces 
spalania bezpośrednio w Menu instalacyjnym, Sonda lambda. Podczas korygowania spalania za-
wsze wizualnie sprawdzać jakość procesu spalania. 

9. KOREKTA SPALANIA

9.1 Jakość płomienia

Po uruchomieniu kotła (Rozpalanie) należy poczekać zanim automat zapłonowy zapali pellet a ko-
cioł przejdzie na pracę PID. W pracy PID należy odczekać kilka minut, na panelu głównym wyświe-
tli się moc maksymalna w kW (ustawiona podczas Pierwszego uruchomienia) i 100% prędkość 
wentylatora. W tym momencie kocioł pracuje z pełną mocą. Otwórz górną pokrywę, drzwiczki do 
przykładania i sprawdź jakość procesu spalania - wygląd płomienia. W przypadku, że nie są ideal-
ne, wprowadź poprawki, jak pokazano poniżej. Zaleca się częste sprawdzanie jakości spalania - w 
przypadku zmiany ciągu komina lub rodzaju i jakości pelletu należy wykonać ponowną regulację 
spalania. W przypadku instalacji Sondy lambda, korekta ta jest wykonywana automatycznie.

Poprzez kontrolę płomienia można w dużym stopniu określić, czy proces spalania jest optymal-
ny lub czy trzeba przeprowadzić korektę. Przykłady dobrego i złego procesu spalania są podane 
poniżej. 

Idealny płomień przy 100% mocy:

• Maksymalna długość w zależności od rodzaju palnika (może mieć wpływ ciąg komina i rodzaj 
pelletu).

• Kolor żółtopomarańczowy, z rusztu nie spada niespalony pellet, w popielniku jest tylko drobny 
popiół.

• Nieprawidłowy płomień przy 100% mocy: 

• Maksymalna długość płomienia jest mniejsza lub większa od powyższej. 

• Kolor jasnożółty (za dużo powietrza do spalania) lub ciemno pomarańczowy do czerwonego 
(mało powietrza do spalania). 

• Do popielnika spada niespalony pellet, z komina wydobywa się ciemny dym. 

• Kocioł 10-15 kW = ok. 25 – 30 cm od końca rusztu

• Kocioł 20-30 kW = ok. 35 – 45 cm od końca rusztu

• Kocioł 40-80 kW = ok. 50-70 cm od końca rusztu

• Kocioł 100-200 kW = ok. 80-120 cm od końca rusztu
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9.4 Niestandardowa instalacja

9.2 Zmiana prędkości wentylatora

9.3 Zmiana czasu pracy zewnętrznego podajnika

Aby zmienić prędkość wentylatora przy min. i maks. mocy kotła należy użyć funkcji Współczynnik 
wentylator min. i maks. w Menu instalacyjnym, Współczynniki. Korektę należy wykonać w przypad-
ku, gdy płomień ma poniższe parametry: 

W przypadku, że korekta procesu spalania za pomocą wentylatora nie jest wystarczająca, można 
wykonać korektę czasu pracy podajników, czyli skorygowanie ilości paliwa. Należy pamiętać, że 
taka korekta wpływa bezpośrednio na maksymalną i minimalną moc kotła. Korektę należy wyko-
nać za pomocą funkcji Maks. i Min. współczynnik podajnika w Menu instalacyjnym, Współczynniki. 

Jeśli konfiguracja kotła nie jest standardowa - nie są zachowane podstawowe parametry instalacji, 
takie jak: 

• Rodzaj Podajnika zewnętrznego (prędkość podajnika) dla odpowiedniego typu kotła. Każdy 
kocioł ma określony charakterystyczny rodzaj Podajnika zewnętrznego z odpowiednią pręd-
kością silnika

• Kąt 45° Podajnika zewnętrznego od podstawy

• Ciąg komina 15 Pa

• Rozmiar i rodzaj pelletu, 

zalecamy wtedy mierzenie wydajności Podajnika zewnętrznego przed uruchomieniem kotła. Dzięki 
temu dowiemy się, czy podajnik podaje odpowiednią ilość pelletu w określonej konfiguracji do in-
stalacji, aby zmaksymalizować moc kotła. Procedura określania wydajności Podajnika zewnętrzne-
go jest następująca:

Korekta w górę (wartości dodatnie):

• Płomień jest powolny i ciemny

• Ruszt jest pokryty czarnym popiołem

• Płomień jest zbyt duży z czarnym dymem

Korekta w górę (wartości dodatnie):

• Kocioł nie jest w stanie odpowiednio 
ogrzać CO

• Płomień mały i zbyt agresywny

• Temperatura spalin je niższa niż zalecana

Korekta w dół (wartości ujemne):

• Płomień jest zbyt agresywny i strzela

• Wentylator zrzuca niespalony pellet

• Płomień jest mały i agresywny

Korekta w dół (wartości ujemne):

• Ruszt jest nadmiernie pokryty czarnym 
popiołem 

• Płomień jest zbyt duży z czarnym dymem

• Temperatura spalin jest wyższa niż 
zalecana

1. Przy wyłączonym kotle (wygaszonym) należy odłączyć wąż PVC od rury palnika i z drugiej, 
górnej strony z wyjścia Podajnika zewnętrznego.

2. Do wyjścia Podajnika zewnętrznego przymocować worek plastikowy, do którego będzie 
spadać pellet. 

3. Uruchomić Podajnik zewnętrzny w Menu instalacyjnym, Tryb ręczny, Podajnik. I pozostawić w 
trybie pracy na 6 minut. 

4. W tym czasie do worka będzie wsypywany pellet, który Podajnik zewnętrzny jest w stanie 
przetransportować do palnika w ciągu 6 minut. 
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5. Worek z pelletem należy zważyć na wadze. Masa w gramach, która zostanie zważona, zależy 
od prędkości Podajnika zewnętrznego, jego nachylenia od podstawy (zalecane 45°C), wielkości 
pelletu (6-8 mm), ilości pyłu w pellecie itp. 

6. Szacuje się, że do osiągnięcia maksymalnej mocy kotła, potrzeba poniższej ilości pellet g/6 
min zgodnie z maksymalną mocą kotła: 

7. W przypadku uzyskania większej ilości pelletu niż podano w  pkt 6, należy postępować zgodnie 
z poniższym przykładem: 

Należy pamiętać, że obliczenie wydajności Podajnika zewnętrznego należy wykonać tylko w przy-
padku niestandardowej instalacji. W przypadku zastosowania standardowych zaleceń dotyczących 
instalacji podajnika, typu pelletu i ciągu kominowego, można ten podrozdział pominąć i skorygować 
płomień tylko zgodnie z pracą kotła, korzystając z zaleceń w rozdziałach Zmiana prędkości wenty-
latora i Zmiana pracy podajnika zewnętrznego, opisanych powyżej. 

8. W  przypadku otrzymania mniejszej ilości pelletu niż podano w  pkt 6, należy postępować 
zgodnie z poniższym przykładem: 

a. Biopel 20 kW = 1000 g

b. Wykonane ważenie np.: 1100 g, czyli podajnik zewnętrzny w twojej konfiguracji dostarcza 
o 10% więcej paliwa niż jest przeznaczone dla Biopel 20 kW.

c. Obliczono według wzoru: Wartość zmierzona / Wartość zalecana = 1100 / 1000 = 1,1, 
czyli o 10% więcej. 

d. Ustawić podawanie przez Podajnik zewnętrzny o 10% mniej, w pozycjach w Menu 
instalacyjnym, Współczynniki, czyli: 

d.i.) Min. współczynnik podajnika: -10%

d.ii.) Maks. współczynnik podajnika: -10%

e. Następnie należy postępować zgodnie ze standardową korektą płomienia opisaną w 
rozdziale Zmiana prędkości wentylatora, opisanym powyżej, jeśli proces spalania nie jest 
idealny, jak opisano powyżej w rozdziale Jakość płomienia. 

a. Biopel 20 kW = 1000 g

b. Wykonane ważenie np.: 900 g, czyli podajnik zewnętrzny w twojej konfiguracji dostarcza 
o 10% mniej paliwa niż jest przeznaczone dla Biopel 20 kW.

c. Obliczono według wzoru: Wartość zmierzona / Wartość zalecana = 900 / 1000 = 0,9, czyli 
o 10% mniej. 

d. Ustawić podawanie przez Podajnik zewnętrzny o 10% więcej, w pozycjach w Menu 
instalacyjnym, Współczynniki, czyli: 

 d.i.)  Min. współczynnik podajnika: +10%

 d.ii.) Maks. współczynnik podajnika: +10%

e. Podajnik zewnętrzny będzie podawać po korekcie we Współczynnikach 1000 g pellet na 
6 min, zgodnie z zaleceniami. Następnie należy postępować zgodnie ze standardową 
korektą płomienia opisaną w rozdziale Zmiana prędkości wentylatora, opisanym powyżej, 
jeśli proces spalania nie jest idealny, jak opisano powyżej w rozdziale Jakość płomienia. 

a. Biopel 10 = 800 g
b. Biopel 20 = 1000 g
c. Biopel 30 = 1200 g
d. Biopel 40 = 1400 g
e. Biopel 60 = 1600 g

f. Biopel 80 = 1800 g
g. Biopel 100 = 2000 g
h. Biopel 150 = 2300 g
i. Biopel 200 = 2600 g
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Poniżej znajdują się przykłady zalecanych układów podłączenia systemów grzewczych zapewnia-
jących prawidłową pracę kotła Biopel. Poniżej każdego schematu znajduje się szczegółowa pro-
cedura podłączenia elektrycznego i aktywacji elementów sterowania systemem ogrzewania w 
Zewnętrznym gnieździe kotła. 

10. STEROWANIE SYSTEMEM OGRZEWANIA

10.1 Jeden obieg CO + ogrzewanie CWU

LEGENDA PRZEWODÓW RUROWYCH

------------- PRZYŁĄCZA DOPROWADZAJĄCE WODĘ  
                    GRZEWCZĄ 75/55°C

- - - - - - - - PRZYŁĄCZA ZWROTNE WODY GRZEWCZEJ         
                   75/55°C

----- E ----- PRZYŁĄCZA ROZPRĘŻNE

LEGENDA WYPOSAŻENIA

K  Kocioł automatyczny na pellet

ZP Zasobnik pelletu

Č Obiegowa pompa wody grzewczej

EN Rozprężacz ( naczynie wzbiorcze przeponowe )

OT Hydrauliczny obwód elementów grzejnych

LEGENDA ARMATUR

KK  ZAWÓR KULOWY 

P  CIŚNIENIOMIERZ

F  FILTR 

VKK  SPUSTOWY  ZAWÓR KULOWY

ZV  ZAWÓR ZWROTNY 

TRV  TRÓJDROŻNY ZAWÓR REGULACYJNY

PV  ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 

KR  REGULATOR KOTŁA

BV  ZAWÓR WYRÓWNAWCZY 

PT  TERMOSTAT PRZESTRZENNY – REGULATOR  
               POGODOWY

T  TERMOMETR 

TV  ZASOBNIK CWU
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Podstawowe podłączenia do jednego obiegu centralnego ogrzewania (sterowanego pompą CO) i 
obiegu ciepłej wody użytkowej (sterowanego pompą CWU):

• Zabezpieczenie kotła przed korozją niskotemperaturową za pomocą zaworu termostatyczne-
go (55°C lub więcej). 

• Regulacja kotła zgodnie z ustawioną temperaturą CO (60°C lub wyższą) i ustawienie tempera-
tury WG (zgodnie z wymaganiami klienta). 

• Wszystkie elementy sterujące i wyposażenie są podłączone do Szafki Rozdzielczej, umiesz-
czonego z przodu kotła. 

• Podłączyć pompę CO do Szafki Rozdzielczej na wyjściu CH pump (pompa CO).

• Podłączyć pompę CWU do Szafki Rozdzielczej na wyjściu DHW pump (pompa CWU). 

• Podłączyć czujnik CWU do Szafki Rozdzielczej na wyjściu DHW sensor (czujnik CWU). 

• Ustawić temperaturę CO w Menu głównym, Ustawiona temperatura CO.

• Ustawić temperaturę CWU w Menu głównym, Ustawiona temperatura CWU. 

• Aktywować priorytet CWU w Menu podstawowym, Tryb roboczy.

• Kocioł będzie przede wszystkim ogrzewać zbiornik CWU zgodnie z ustawioną temperaturą 
(najpierw zostanie załączona pompa CWU do czasu, gdy zasobnik CWU ogrzeje się na usta-
wioną temperaturę). 

• Uwaga, pompa CWU zostanie załączona tylko wtedy, gdy aktualna mierzona temperatura CO 
jest wyższa niż aktualna mierzona temperatura CWU. Powodem jest zapewnienie, aby do boj-
lera CWU nie dostała się zimniejsza woda niż wynosi rzeczywista temperatura w bojlerze CWU. 

• Po osiągnięciu Ustawionej temperatury CWU nastąpi wyłączenie pompy CWU a zarazem uru-
chomi się pompa CO do zapewnienia cyrkulacji wody w systemie grzewczym. 

• Pompy CO i CWU zostaną załączone tylko wtedy, gdy Temperatura CO przekroczy 40°C - 
ustawienie w Menu serwisowym, Temperatura załączania pomp. 

• Pompa CWU po ogrzaniu CWU zostanie ponownie załączona po obniżeniu temperatury CWU 
o wartość ustawioną w Histerezie CWU w Menu serwisowym. W momencie załączenia pompy 
CWU wyłącza się pompa CO. 

• Podłączyć termostat pokojowy do Szafki Rozdzielczej, na wyjściu Room regulator 1 lub 2 (ter-
mostat pokojowy), lub na wyjściu RS – w zależności od typu wybranego termostatu. RT10 
termostat pokojowy jest podłączany do wyjścia RS. Termostat standardowy, działający na za-
sadzie obwodu otwartego/zamkniętego jest podłączany do jednego z wyjść Room regulator 
1 lub 2. 

• Uruchomić termostat pokojowy w Menu instalacyjnym, Termostat pokojowy – Termostat stan-
dard 1 lub 2, lub Regulator LEVADA (typ RT10) w zależności od użytego rodzaju termostatu. 

• Ustawić sposób odpowiedzi kotła na komendę z termostatu. Termostat może natychmiast wy-
łączyć/załączyć kocioł lub może obniżyć Ustawioną temperaturę CO o ustalony limit w przy-
padku, gdy termostat wykryje ogrzanie pomieszczenia na ustawiony limit:

• Natychmiastowe wyłączenie/włączenie kotła za pomocą termostatu:

• Obniżenie Ustawionej temperatury CO za pomocą termostatu:

• Aktywować przez funkcję Funkcja zapłonu w  Menu instalacyjnym, Termostat 
pokojowy. 

• W przypadku, że razem z kotłem chcesz wyłączyć też pompę CO, aktywuj funk-
cję Pompa CO - termostat pokojowy w Menu instalacyjnym, Termostat pokojowy. 
Uwaga na możliwość przegrzania kotła w przypadku, że pompa zostanie wyłączona 
razem z kotłem!
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• Wyłączyć funkcję Funkcja rozpalania w Menu instalacyjnym, Termostat pokojowy.

• Wprowadzić poziom obniżenia Ustawionej temperatury CO w przypadku, że termo-
stat nie wyda komendy ogrzewania, w funkcji Obniżenie temperatury na podstawie 
termostatu w Menu instalacyjnym, Termostat pokojowy.

• Na Głównym panelu, pod Ustawioną temperaturą CO wyświetli się wartość, o którą 
Ustawiona temperatura CO właśnie została obniżona (w przypadku, że termostat po-
kojowy aktualnie nie wydaje komendy ogrzewania). 

• Ten tryb sterowania jest szczególnie korzystny w przypadku systemów ogrzewa-
nia z dużą ilością wody, po czym obniżenie temperatury ustawionej CO spowoduje 
późniejsze szybkie ogrzewanie na wymagany poziom bez znacznego wychłodzenia 
całego układu. W odwrotnym przypadku, trwałoby zbyt długo, zanim by schłodzona 
woda w układzie znów się ogrzała. 

• Kocioł będzie ogrzewał CWU nawet jeśli nie ma sygnału grzania centralnego ogrze-
wania z termostatu pokojowego. 

10.2 Dwa obiegi CO + ogrzewanie CWU

LEGENDA PRZEWODÓW RUROWYCH

------------- PRZYŁĄCZA DOPROWADZAJĄCE WODĘ  
                    GRZEWCZĄ 75/55°C

- - - - - - - - PRZYŁĄCZA ZWROTNE WODY GRZEWCZEJ  
                    75/55°C

----- E ----- PRZYŁĄCZA ROZPRĘŻNE

LEGENDA WYPOSAŻENIA

K  Kocioł automatyczny na pellet

ZP Zasobnik pelletu

Č Obiegowa pompa wody grzewczej

EN Rozprężacz

HVDT Hydrauliczny korektor ciśnienia dynamicznego  
               (sprzęgło hydrauliczne)

OT Hydrauliczny obwód elementów grzejnych

PDL Hydrauliczny obwód ogrzewania podłogowego

LEGENDA ARMATUR

KK  ZAWÓR KULOWY 

P  CIŚNIENIOMIERZ

F  FILTR 

VKK  ZRZUTOWY ZAWÓR KULOWY

TRS  TERMOSTATYCZNE REGULATOR                  
               TEMPERATURY WG 

SUR  ZAWÓR KULOWY Z MOCOWANIEM EN

ZV  ZAWÓR ZWROTNY 

TRV  TRÓJDROŻNY ZAWÓR REGULACYJNY

PV  ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 

KR  REGULATOR KOTŁA

BV  ZAWÓR WYRÓWNAWCZY 

PT  TERMOSTAT PRZESTRZENNY - REGULATOR

T  TERMOMETR 

TRV  TRÓJDROŻNY ZAWÓR REGULACYJNY
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Połączenie z dwoma obiegami centralnego ogrzewania i podłogowego (sterowanymi przez zawór 
mieszający 1, 2 i pompę zaworu 1, 2) i z obiegiem ciepłej wody użytkowej (sterowanym przez pompę 
CWU):

• Zabezpieczenie kotła przed korozją niskotemperaturową za pomocą zaworu termostatyczne-
go (55°C lub więcej). 

• Regulacja kotła zgodnie z ustawioną temperaturą CO (60°C lub wyższą) i ustawienie tempera-
tury WG i ogrzewania podłogowego (zgodnie z wymaganiami klienta). 

• Wszystkie elementy regulacyjne i wyposażenie są podłączane do Szafki Rozdzielczej, znajdu-
jącego się z przodu kotła.

Podłączenie pomp: 

• Podłączyć pompę CO do Szafki Rozdzielczej na wyjściu CH pump (pompa CO).

• Podłączyć pompę CWU do Szafki Rozdzielczej na wyjściu DHW pump (pompa CWU). 

• Podłączyć pompę Zaworu 1 (OT) do Szafki Rozdzielczej na wyjściu Valve 1 pump (pompa 
OT, kaloryferów).

• Podłączyć pompę Zaworu 2 (PDL) do Szafki Rozdzielczej na wyjściu Valve 2 pump (pompa 
PDL, ogrzewanie podłogowe).

Podłączenie czujników temperatury: 

• Podłączyć czujnik CWU do Szafki Rozdzielczej na wyjściu DHW sensor (czujnik CWU). 

• Podłączyć czujnik Zaworu 1 (OT) do Szafki Rozdzielczej na wyjściu Valve1 sens. (czujnik 
zaworu 1).

• Podłączyć czujnik Zaworu 2 (PDL) do Szafki Rozdzielczej na wyjściu Valve2 sens. (czujnik 
zaworu 2).

• Podłączyć czujnik Wody zwrotnej do przyłącza wody zwrotnej (wejściowej) do kotła i do 
Szafki Rozdzielczej na wyjściu Return sens. (czujnik wody zwrotnej).

• Podłączyć czujnik Temperatury zewnętrznej do Szafki Rozdzielczej na wyjściu Weather 
sens. (czujnik zewnętrzny). 

• Sprawdzić prawidłowe podłączenie czujnika Temperatury CO, które jest w odstojniku w 
tylnej złączce na wylocie wody z kotła. 

Podłączenie zaworów mieszających: 

• Podłączyć Zawór 1 (OT) do Szafki Rozdzielczej na wyjściu Valve1.

• Podłączyć Zawór 2 (PDL) do Szafki Rozdzielczej na wyjściu Valve2. 

Podłączenie termostatów pokojowych do obiegów OT i PDL:

• Konieczne jest podłączenie 2 szt. termostatów do sterowania każdym z obiegów. 
Termostaty te będą działać w połączeniu z zaworami mieszającymi i będą regulować tem-
peraturę tych zaworów zgodnie z wymaganiami termostatu. 

• Podłączyć termostaty pokojowe do Szafki Rozdzielczej, do wyjść Room regulator 1 i 
2 (termostat pokojowy), lub do RS wyjścia – zależnie od wybranego typu termostatu. 
Termostat pokojowy RT10 jest podłączany do wyjść RS. Termostat standardowy, działają-
cy na zasadzie obiegu otwartego/zamkniętego jest podłączany do jednego z wyjść Room 
regulator 1 lub 2. 
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Ustawienie parametrów podstawowych: 

• Ustawić temperaturę CO w Menu głównym, Ustawiona temperatura CO.

• Ustawić temperaturę CWU w Menu głównym, Ustawiona temperatura CWU. 

Aktywacja ogrzewania CWU: 

• Aktywować Priorytet CWU w Menu podstawowym, Tryb roboczy. Pompa CWU zostanie akty-
wowana niezależnie od ogrzewania obwodów OT i PDL, zgodnie z zadaną temperaturą CWU. 
Histereza CWU jest ustawiona w Menu serwisowym na 10°C i można ją zmienić w dowolnym 
momencie. 

• Na Panelu głównym, w lewo do góry, jest teraz wyświetlany komunikat Priorytet CWU. 

• Uwaga, pompa CWU zostanie załączona tylko wtedy, gdy aktualna mierzona temperatura CO 
jest wyższa niż aktualna mierzona temperatura CWU. Powodem jest zapewnienie tego, aby do 
bojlera CWU nie dostała się zimniejsza woda niż jest rzeczywista temperatura w bojlerze CWU. 

• Po osiągnięciu Ustawionej temperatury CWU nastąpi wyłączenie pompy CWU a zarazem uru-
chomi się pompa CO zapewniająca cyrkulację wody w systemie grzewczym. 

• Pompy CO i CWU zostaną załączone w przypadku, gdy Temperatura CO przekroczy 40°C. 
Ustawienie w Menu serwisowym, Temperatura załączania pomp. 

• Pompa CWU po ogrzaniu CWU zostanie ponownie załączona przy spadku temperatury CWU 
o wartość ustawioną w Histerezie CWU w Menu serwisowym. W momencie załączenia pompy 
CWU wyłączy się pompa CO. 

Następnie następuje aktywacja zaworów mieszających i termostatów pokojowych dla każdego 
z ogrzewanych obiegów. Postępuj zgodnie z opisem poniżej. 

Aktywacja i ustawienie zaworu mieszającego 1 (OT): 

• Aktywuj Zawór 1 (OT) w Menu instalacyjnym, Zawór wbudowany 1. 

• Ustaw wymaganą temperaturę na zaworze w Menu instalacyjnym, Zawór wbudowany 1, 
Temperatura zaworu. 

• Zawór będzie teraz utrzymywał tę temperaturę. Po osiągnięciu temperatury nastąpi zamknię-
cie zaworu. Fabrycznie ustawione minimalne otwarcie wynosi 5%. Zawór, będzie więc stale 
otwarty na 5%, aby zapewnić przepływ wody w systemie. Ustawienie można zmienić. 

Aktywacja i ustawienie zaworu mieszającego 2 (PDL): 

• Aktywuj Zawór 2 (PDL) w Menu instalacyjnym, Zawór wbudowany 2. 

• Ustaw typ zaworu na zawór podłogowy w Menu instalacyjnym, Zawór wbudowany 2, Typ za-
woru, podłogowy. Maksymalna ustawiana temperatura na zaworze jest aktualnie obniżona na 
maks. 55°C, aby nie doszło do zniszczenia obiegu ogrzewania podłogowego. 

• Ustaw wymaganą temperaturę na zaworze w Menu instalacyjnym, Zawór wbudowany 2, 
Temperatura zaworu. 

• Zawór będzie teraz utrzymywał tę temperaturę. Po osiągnięciu temperatury nastąpi zamknię-
cie zaworu. Fabrycznie ustawione minimalne otwarcie wynosi 5%. Zawór, będzie więc stale 
otwarty na 5%, aby zapewnić przepływ wody w systemie. Ustawienie można zmienić.

Aktywacja i ustawienie termostatów pokojowych do sterowania zaworami mieszającymi:  

• Podłączyć termostat pokojowy do Szafki Rozdzielczej, na wyjściu Room regulator 1 lub 2 
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(termostat pokojowy), lub na wyjściu RS – zgodnie z typem wybranego termostatu. Termostat 
pokojowy RT10 jest podłączany do wyjścia RS. Termostat standardowy, działający na zasa-
dzie obiegu otwarty/zamknięty jest podłączony do jednego z wyjść Room regulator 1 lub 2. 

• Aktywuj termostat pokojowy w Menu instalacyjnym, Termostat pokojowy – Termostat stan-
dard 1 lub 2, lub Regulator LEVADA (typ RT10) zgodnie z typem wybranego termostatu. 

• Ustawić typ odpowiedzi kotła na komendę z termostatu. Termostat może natychmiast wyłą-
czyć/włączyć kocioł lub obniżyć Ustawioną temperaturę CO o ustawiony limit w przypadku, 
gdy termostat wykryje ogrzanie pomieszczenia na ustawiony limit:

• Natychmiastowe wyłączenie/włączenie kotła za pomocą termostatu:

• Obniżenie Ustawionej temperatury CO za pomocą termostatu: 

• Aktywować przez funkcję Funkcja zapłonu w Menu instalacyjnym, Termostat 
pokojowy. 

• W przypadku, że razem z kotłem chcesz wyłączyć też pompę CO, aktywuj 
funkcję Pompa CO - termostat pokojowy w  Menu instalacyjnym, Termostat 
pokojowy. Uwaga na możliwość przegrzania kotła w przypadku, że pompa zo-
stanie wyłączona razem z kotłem!

• Wyłączyć funkcję Funkcja zapłonu w Menu instalacyjnym, Termostat pokojowy.

• Wprowadzić poziom obniżenia Ustawionej temperatury CO w przypadku, że 
termostat nie wyda komendy ogrzewania, w funkcji Obniżenie temperatury na 
podstawie termostatu w Menu instalacyjnym, Termostat pokojowy.

• Na Głównym panelu, pod Ustawioną temperaturą CO wyświetli się wartość, o 
którą Ustawiona temperatura CO właśnie została obniżona (w przypadku, że 
termostat pokojowy aktualnie nie wydaje komendy ogrzewania). 

•  Ten tryb sterowania jest szczególnie korzystny w przypadku systemów ogrze-
wania z dużą ilością wody, po czym obniżenie temperatury ustawionej CO spo-
woduje późniejsze szybkie ogrzewanie do pożądanego poziomu bez znacz-
nego wychłodzenia całego układu. W odwrotnym przypadku, trwałoby zbyt 
długo, zanim schłodzona woda w układzie znów by się ogrzała.

• Kocioł będzie ogrzewał CWU nawet w przypadku, że nie ma potrzeby grzania 
centralnego ogrzewania z termostatu pokojowego. 
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10.3 Jeden obieg CO z 4-drożnym zaworem + ogrzewanie    
   CWU

Połączenie z  jednym obiegiem centralnego ogrzewania (sterowanym przez zawór mieszający 1 i 
pompę zaworu 1,) i z obiegiem ciepłej wody użytkowej (sterowanym przez pompę CWU):

• Regulacja kotła zgodnie z ustawioną temperaturą CO (60°C lub wyższą) i ustawienie tempera-
tury WG i ogrzewania podłogowego (zgodnie z wymaganiami klienta). 

• Wszystkie elementy regulacyjne i akcesoria są podłączane do Szafki Rozdzielczej, znajdujące-
go się z przodu kotła.

Podłączenie pomp: 

• Podłączyć pompę CO do Szafki Rozdzielczej na wyjściu CH pump (pompa CO).

• Podłączyć pompę CWU do Szafki Rozdzielczej na wyjściu DHW pump (pompa CWU). 

• Podłączyć pompę Zaworu 1 (OT) do Szafki Rozdzielczej na wyjściu Valve1 pump (pompa OT, 
kaloryferów).

Podłączenie czujników temperatury: 

• Podłączyć czujnik CWU do Szafki Rozdzielczej na wyjściu DHW sensor (czujnik CWU). 

• Podłączyć czujnik Zaworu 1 (OT) do Szafki Rozdzielczej na wyjściu Valve1 sens. (czujnik za-
woru 1).

• Podłączyć czujnik Wody zwrotnej do przyłącza wody zwrotnej (wlotu) do kotła i do Szafki 
Rozdzielczej na wyjściu Return sens. (czujnik wody zwrotnej).

• Podłączyć czujnik Temperatury zewnętrznej do Szafki Rozdzielczej na wyjściu Weather sens. 
(czujnik zewnętrzny). 
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• Sprawdzić prawidłowe podłączenie czujnika Temperatury CO, które jest w odstojniku w tylnej 
złączce na wylocie wody z kotła. 

Aktywacja i ustawienie zaworów mieszających: 

• Podłączyć Zawór 1 (OT) do Szafki Rozdzielczej na wyjściu Valve 1.

Ustawienie parametrów podstawowych: 

• Ustawić temperaturę CO w Menu głównym, Ustawiona temperatura CO.

• Ustawić temperaturę CWU w Menu głównym, Ustawiona temperatura CWU. 

Aktywacja ogrzewania CWU: 

• Aktywować Priorytet CWU w Menu podstawowym, Tryb roboczy. Pompa CWU zostanie akty-
wowana niezależnie od ogrzewania obwodów OT i PDL, zgodnie z zadaną temperaturą CWU. 
Histereza CWU jest ustawiona w Menu serwisowym na 10°C i można ją zmienić w dowolnym 
momencie. 

• Na Panelu głównym, w lewo do góry, jest teraz wyświetlany komunikat Priorytet CWU. 

• Uwaga, pompa CWU zostanie załączona tylko wtedy, gdy aktualna mierzona temperatura CO 
jest wyższa niż aktualna mierzona temperatura CWU. Powodem jest zapewnienie tego, aby do 
bojlera CWU nie dostała się zimniejsza woda niż jest rzeczywista temperatura w bojlerze CWU. 

• Po osiągnięciu Ustawionej temperatury CWU nastąpi wyłączenie pompy CWU a zarazem uru-
chomi się pompa CO zapewniająca cyrkulację wody w systemie grzewczym. 

• Pompy CO i CWU zostaną załączone w przypadku, gdy Temperatura CO przekroczy 40°C. 
Ustawienie w Menu serwisowym, Temperatura włączanie pomp. 

• Pompa CWU po ogrzaniu CWU zostanie ponownie załączona przy spadku temperatury CWU. 
o wartość ustawioną w Histerezie CWU w Menu serwisowym. W momencie załączenia pompy 
CWU wyłączy się pompa CO. 

Następnie opisano aktywację zaworu mieszającego. Należy postępować zgodnie z  poniższym 
opisem.  

Aktywacja i ustawienie zaworu mieszającego 1 (OT): 

• Aktywuj Zawór 1 (OT) w Menu instalacyjnym, Zawór wbudowany 1. 

• Ustaw wymaganą temperaturę na zaworze w Menu instalacyjnym, Zawór wbudowany 1, 
Temperatura zaworu. 

• Zawór będzie teraz utrzymywał tę temperaturę. Po osiągnięciu temperatury nastąpi zamknię-
cie zaworu. Fabrycznie ustawione minimalne otwarcie wynosi 5%. Zawór, będzie więc stale 
otwarty na 5%, aby zapewnić przepływ wody w systemie. Ustawienie można zmienić.

• Ustaw minimalną temperaturę wody zwrotnej w Menu instalacyjnym, Zawór wbudowany 1, 
Zabezpieczenie wody powrotnej. Minimalna temperatura wody zwrotnej zalecana przez pro-
ducenta kotła wynosi 55°C.

Konserwacja kotła jest integralną częścią eksploatacji kotła na paliwo stałe. Poniższa tabela poda-
je zalecane częstotliwości ręcznego czyszczenia kotła, palnika i przewodu dymowego. Należy pa-
miętać, że te odstępy czasowe są jedynie ogólnymi zaleceniami, które mogą różnić się od faktycz-
nych potrzeb dla danego kotła. Częstotliwość regularnego czyszczenia wynika głównie z jakości 

11. REGULARNA KONSERWACJA
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11.1 Biopel 10 - 80kW

tygodniowe miesięczne kwartalne roczne

czyszczenie popielnika •

czyszczenie rusztu 
palnika

•

czyszczenie wymienni-
ka kotła

•

kontrola spalania •

czyszczenie 
fotokomórki

•

kontrola szczelności 
drzwiczek

•

czyszczenie całego 
palnika

•

czyszczenie podajnika •

czyszczenie wsypu •

Przewód dymowy i 
komin

•

procesu spalania, rodzaju i jakości pelletu, poziomu pyłu i wilgoci w pelletach, ciągu kominowego 
itp. Dlatego należy regularnie sprawdzać szybkość zanieczyszczania kotła w pierwszych miesią-
cach eksploatacji, aby na podstawie rzeczywistej sytuacji można było określić jak często należy 
czyścić kocioł, palnik i drogę spalin. 

Na poniższej ilustracji widać główne części kotła, które wymagają konserwacji w 
regularnych odstępach czasu.

Opis sposobu czyszczenia i czynności o których należy pamiętać podczas 
konserwacji:

a. Czyszczenie popielnika jest zasadniczym krokiem podczas regularnej 
konserwacji kotła. Należy pamiętać o prawidłowym umieszczeniu popielnika 
przy ponownym umieszczeniu w kotle. 

b. Ruszt palnika jest wymienny i wymaga regularnego czyszczenia. W 
pierwszych tygodniach pracy należy obserwować jak często osadza 
się popiół na ruszcie i regularnie go usuwać za pomocą odpowiedniego 
narzędzia do czyszczenia. Pracę tę można wykonywać wyłącznie przy 
wygaszonym kotle. 

c. Czyszczenie przedniej części kotła w okolicy palników należy wykonywać w 
zależności od potrzeb, razem z czyszczeniem rusztu palnika. Należy pamiętać 
o zamknięciu klapy osłonowej po wyczyszczeniu kotła (dotyczy Biopel 10-40 
kW).
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Na poniższej ilustracji widać główne części palnika, które wymagają obsługi w regularnych odstępach 
czasu. Czystość palnika jest kluczowym czynnikiem decydującym o jakości spalania.

a. Ruszt palnika można zdemontować w celu lepszego dostępu nie tylko do rusztu, ale też do 
przestrzeni pod rusztem. Przestrzeń pod rusztem musi być czysta tak, aby wszystkie otwory 
w ruszcie były drożne.

b. Ruszty palników o mocach 10-30 kW mają kształt miski a na właściwym miejscu są 
utrzymywane za pomocą dolnego ogranicznika, który jest częścią samego rusztu. Ten 
ogranicznik musi zapaść za krawędź przedniej części palnika. 

c. Ruszty palników o mocach 40-200 kW mają kształt kwadratu i po umieszczeniu należy 
je przymocować w górnej części palnika. W przeciwnym razie istnieje ryzyko wysunięcia 
z przedniej części palnika. 

d. W palnikach 30-200 kW nad rusztem jest umieszczona osłona termiczna w postaci płyty  z 
wermikulitu, która służy do ochrony górnej części palnika przed przegrzaniem. 

e. Należy pamiętać o jej powtórnym umieszczeniu po wyczyszczeniu rusztu z powrotem w 
palniku. 

f. Regularnie sprawdzać czystość fotokomórki zdejmując osłonę ślimaka  palnika i odkręcając 
czujnik wytrzeć końcówkę fotokomórki chusteczką. Czystość fotokomórki jest ważna dla 
prawidłowego wykrywania płomienia podczas pracy kotła. Nie należy wyjmować samej 
fotokomórki. 

Raz w sezonie sprawdzić szczelność azbestowych sznurów uszczelniających na wszystkich drzwicz-
kach. W przypadku, że są twarde i straciły zdolność uszczelniania, zalecamy ich wymianę. 

W razie potrzeby zwróć się do firmy montażowej o dokładne objaśnienie sposobu działania kotła i 
palnika. Regularne czyszczenie kotła, palnika i przewodów spalinowych zapewnia maksymalną wy-
dajność kotła i niskie zużycie paliwa podczas pracy kotła.

a) Palnik 10 – 200 kW

d. Czyszczenie ekonomizerów spalin i wymiennika jest zasadniczym krokiem. 
Popiół na ściankach wymiennika zmniejsza sprawność jednocześnie 
zwiększając temperaturę spalin., Jeśli wymiennik ciepła jest zanieczyszczony 
popiołem, więcej ciepła ucieka przez komin. Ekonomizery spalin są 
demontowalne, zalecamy regularne sprawdzanie przepływu pomiędzy 
poszczególnymi płytami ekonomizerów i w razie konieczności, ich wyjęcie i 
wyczyszczenie.

e. Co najmniej raz lub dwa razy w sezonie sprawdzać przepustowość przewodu 
dymowego i czyścić go przez wyczystkę, która powinna być umieszczona w 
przewodzie dymowym. 

f. Palnik powinien być okresowo wyjmowany z kotła i starannie czyszczony. 
Sposób konserwacji palnika został opisany  poniżej. 

g. Raz w sezonie sprawdzić szczelność azbestowych sznurów uszczelniających 
na wszystkich drzwiczkach. W przypadku, jeśli są twarde i straciły zdolność 
uszczelniania, zalecamy ich wymianę. 

Prędkość zanieczyszczania elementów kotła i przewodu spalinowego zależy od jako-
ści procesu spalania a przede wszystkim od jakości pelletu oraz od właściwej tem-
peratury komory spalania.



63

Każdy kocioł Biopel można bezpłatnie podłączyć do online serwera LEVADA, który umożliwia zdal-
ne zarządzanie kotłem i systemem grzewczym przez Internet za pomocą przeglądarki internetowej. 
Podłączenie kotła do tego systemu online jest bardzo proste, patrz poniżej:

• Podłącz Szafka Rozdzielcza z odbiornikiem internetu (modem lub routerem). Złącze do podłą-
czenia w Szafce Rozdzielczej patrz rozdział Podłączenia elektryczne akcesoriów. 

• W ustawieniu jednostki sterującej v9 wyświetli się Kod rejestracyjny, w funkcji Rejestracja w 
Menu instalacyjnym, Moduł Ethernet. Ten kod rejestracyjny należy zapisać do późniejszego 
wykorzystania.

• Kod ma ograniczony czas ważności, dlatego w celu wyświetlenia kodu zalecamy bezzwłoczne 
zarejestrowanie kotła, patrz dalsze punkty. 

• Uruchom przeglądarkę internetową w komputerze i wprowadź poniższy adres: emodul.eu

• Kliknij na Nowy użytkownik i zarejestruj użytkownika w serwerze LEVADA. 

• Po pomyślnej rejestracji zaloguj się do systemu, używając wybranej uprzednio nazwy użytkow-
nika i hasła, które wybrałeś przy rejestracji nowego użytkownika. 

• Po podłączeniu trzeba zarejestrować kocioł, klikając na Nowy moduł w zakładce Ustawienia (w 
prawym górnym rogu). 

• Podczas rejestracji nowego modułu (kocioł) należy wprowadzić wszystkie wymagane dane 
razem z kodem rejestracyjnym, który wcześniej zapisałeś. 

• Po zapisaniu rejestracji modułu serwer online połączy się z kotłem i w ciągu kilku sekund zo-
staną przesłane wszystkie dane kotła na serwer. 

Teraz kocioł jest podłączony z serwerem online i w pełni można korzystać ze wszystkich funkcji, ofe-
rowanych do zdalnego zarządzania kotłem przez internet. Na wszelkie pytania są gotowi odpowie-
dzieć technicy firmy LEVADA.

12.  BIOPEL ONLINE

13. AKTUALIZACJA FIRMWARE
Każde urządzenie v9 można zaktualizować za pomocą klucza USB. Firma Levada regularnie publi-
kuje nowe wersje oprogramowania dostępne do pobrania bezpłatnie. Nowe wersje zawierają nowe 
funkcje i możliwości, które zwiększają automatyzację kotła i zapewniają większą kontrolę nad sys-
temem grzewczym. Kroki instalacji są bardzo proste, patrz poniższe punkty:

• Nagrać na kartę USB 2 pliki z nazwami „581mod.bin“ i „ST581dis.bin“.

• Wyłączyć kocioł za pomocą wyłącznika głównego na Szafce Rozdzielczej z przodu kotła. 

• Włożyć klucz USB do złącza z boku jednostki sterującej v9.

• Włączyć kocioł za pomocą Wyłącznika głównego na Szafce Rozdzielczej z przodu kotła. 

• Poczekać na zakończenie instalacji (urządzenie wyświetli standardowy panel podstawowy) i 
wyjąć klucz USB. 

• Jednostka sterująca v9 jest zaktualizowana.  

• Powtórzyć tę samą procedurę w celu wgrania SW do Szafki Rozdzielczej. 

• Wyłączyć kocioł za pomocą wyłącznika głównego na Szafce Rozdzielczej z przodu kotła. 

• Otworzyć obudowę przednią Szafki Rozdzielczej i włożyć klucz USB do złącza. 

• Włączyć kocioł za pomocą wyłącznika głównego na Szafce Rozdzielczej z przodu kotła. 

• Poczekać na zakończenie instalacji (urządzenie wyświetli standardowy panel podstawowy) i 
wyjąć klucz USB. 
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1. Alarm: Uszkodzony czujnik podajnika

Dot. czujnika ochrony palnika. Sprawdzić podłączenie czujnika na płaskim łączu palnika i w Szafce 
Rozdzielczej na wyjściu „Feeder sens.“.

2. Alarm: Usterka czujnika CO

Czujnik CO podłączony do wyjścia „CH sens.“ Uszkodzony lub niepodłączony. 

3. Alarm: Usterka czujnika CWU

Czujnik CWU podłączony do wyjścia „DHW sens.“ Uszkodzony lub niepodłączony a przy tym jest ak-
tywowana jedna z funkcji, przy której jest on niezbędny do właściwego działania. 

4. Alarm: Zbyt wysoka temperatura CO

Temperatura CO mierzona czujnikiem CO przekroczyła 93°C, czyli wartość ustawioną w funkcji Maks. 
temperatura kotła w Menu serwisowym. 

5. Alarm: Zbyt wysoka temperatura WG

Temperatura CWU zmierzona przez czujnik CWU przekroczyła maksymalną wartość ustawioną w 
funkcji Ustawiona temperatura CWU w Menu głównym. 

6. Alarm: Otwarty termik sensor 

Termik sensor nie jest podłączony lub jest uszkodzony. Sprawdzić kontakt w Szafce Rozdzielczej.

7. Alarm: Uszkodzony czujnik wody zwrotnej

Czujnik temp wody powrotnej został aktywowany w ustawieniu wbudowanego zaworu mieszającego 
1 lub 2, ale jest uszkodzony lub nie był podłączony do wyjścia w Szafce Rozdzielczej o nazwie „Return 
sens.“. 

8. Alarm: Czujnik temperatury C1-C4 jest uszkodzony

Czujnik temperatury jest aktywowany, ale nie został podłączony do urządzenia we właściwym złączu. 

9. Alarm: Usterka czujnika zaworu mieszającego

Wbudowany zawór mieszający 1 lub 2 został aktywowany, ale czujnik zaworu 1 lub 2 nie został pod-
łączony do Szafki Rozdzielczej na wyjściu „Valve 1, 2 sensor“. 

10. Alarm: 3 zapłony w ciągu 30 min

Poniżej znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań, z którymi się spotykamy. Dotyczą one zarów-
no instalacji, jak i eksploatacji kotła. Przeczytaj uważnie te pytania, które pomogą Ci rozwiązać kon-
kretne sytuacje, z którymi możesz się spotkać.

• Szafka Rozdzielcza jest zaktualizowane. 

Aby wyświetlić aktualne wersje jednostki sterującej v9 i Szafki Rozdzielczej, wprowadź Informacje o 
programie w Menu główne. Obie wyświetlone liczby muszą się zgadzać dla prawidłowej pracy kotła. 

Używany klucz USB musi być sformatowany w systemie plików FAT32 w celu poprawnego nagrania 
pliku. Aby sprawdzić, w jakim systemie plików jest sformatowany klucz USB, kliknij prawym przyci-
skiem myszy na ikonę klucza USB w systemie operacyjnym komputera i wybierz Właściwości. 

14. RAPORTY OPERACYJNE I ZGŁOSZENIA BŁĘDÓW

Uwaga: po wgraniu nowego oprogramowania ustawienie jednostki sterującej powróci 
do ustawienia fabrycznego. Konieczne jest ponowne przeprowadzenie ustawienia 
wszystkich ustawień, w tym tzw. Pierwsze uruchomienie kotła. 
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Kocioł rozpala się zbyt często. Sprawdzić poprawność wykrywania płomienia przez foto-czujnik po 
Rozpaleniu. Jeśli fotokomórka nie widzi płomienia, kocioł rozpoczyna normalną pracę. 

11. Komunikat: Brak komunikacji z termostatem pokojowym 

Termostat pokojowy RT10 nie został podłączony, ale był uaktywniony. Sprawdzić ustawienie 
termostatu. 

12. Komunikat: Brak komunikacji z  Sondą lambda 

Lambda sonda nie została podłączona lub jest błędnie aktywowana. Sprawdzić ustawienie Sondy 
lambda w Menu instalacyjnym, Sonda lambda i sprawdzić podłączenie Sondy lambda. 

13. Komunikat: Temperatura osiągnięta

Kocioł został wyłączony po osiągnięciu zadanej temperatury CO.

14. Komunikat: ogrzane CWU 

Temperatura CWU została osiągnięta. Pompa CWU była wyłączona. 

15. Alarm: Usterka czujnika zewnętrznego

Czujnik temperatury zewnętrznej był aktywowany w ustawieniu dla wbudowanego zaworu mieszają-
cego 1 lub 2, ale nie jest podłączony do Szafki Rozdzielczej kotła na wyjściu „Weather sens.“.

16. Alarm: Uszkodzony czujnik Mosfet

Komponent Mosfet jest odpowiedzialny za regulację obrotów wentylatora i prawdopodobnie się prze-
grzał. Sprawdzić napięcie zasilające, które nie powinno przekroczyć 240 V. Jeśli wszystko jest w po-
rządku, wentylator się zatarł, lub się zaciera. Sprawdzić pracę wentylatora i działanie wentylatora roz-
ruchowego, który znajduje się na palniku. 

17. Alarm: Zbyt wysoka temperatura Mosfet lub Niewłaściwy strumień powietrza

Temperatura czujnika mierzącego parametry wentylatora jest zbyt wysoka. Sprawdzić działanie wen-
tylatora i kondensator rozruchowy wentylatora. 

18. Zbyt wysoka temperatura podajnika

Temperatura w palniku przekroczyła 80°C. Sprawdzić, czy jest ruszt jest w odpowiedniej pozycji, 
pracę podajnika wewnętrznego za pomocą trybu ręcznego w Menu instalacyjnym. Sprawdzić przelo-
towość tras spalinowych. 

19. Alarm: Nieudany zapłon

Aparat zapłonowy jest wadliwy lub nieprawidłowo jest ustawiony proces zapłonu. Sprawdzić, czy fo-
tokomórka wykrywa płomień po rozpaleniu. 

20. Alarm: Temperatura nie wzrasta

Jeśli temperatura CO nie przekroczy 30°C po 30 min od zapłonu, przychodzi komunikat o błędzie. 
Ustawienie w Menu serwisowym, w funkcji Min. temperatura alarm, Min. temperatura czas. 

15. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Poniżej znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań, z którymi się spotykamy. Dotyczą zarówno 
instalacji jak i eksploatacji kotła. Należy uważnie przeczytać te pytania, mogą bowiem pomóc w roz-
wiązaniu konkretnych sytuacji, które mogą nastać. 

1. Nieprawidłowy płomień przy mocy maks.: ( płomień powinien mieć żółto –pomarańczowy 
kolor i dochodzić do ściany kotła )

Zaczekać, aż kocioł osiągnie maksymalną moc (ok. 10 minut po rozpaleniu). Pozwól mu 
pracować z maksymalną wydajnością co najmniej 10 minut, a następnie sprawdź kolor 
płomienia i długość płomienia.

i. Idealne spalanie: płomień dociera do przeciwnej strony kotła, jest żółto – pomarańczowy. 
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2. Nieprawidłowy płomień przy mocy min.: 

W menu Instalacyjnym, Współczynniki, włącz funkcję Wymuszona moc minimalna, co 
powoduje, że kocioł działa stale z mocą minimalną. Pozwól płomieniowi ustabilizować 
się przez 10 minut, a następnie sprawdź kolor płomienia i długość płomienia.

i. Idealne spalanie: płomień dociera do krawędzi rusztu. Nie jest krótszy niż ruszt. Nie 
dymi, pellety nie wypadają do popielnika, kratka nie jest pokryta niespalonymi 
pelletami.

ii. Mały płomień: Menu instalacyjne, Współczynniki, Min. Współczynnik podajnika - 
Wprowadź wyższą liczbę w%.

iii. Duży płomień: Menu instalacyjne, Współczynniki, Min. Współczynnik podajnika - 
Wprowadź niższą liczbę w%.

iv. Dymiący płomień: Menu instalacyjne, Współczynniki, Maks.. Dolna korekta 
wentylatora - Wprowadź niższą liczbę w%.

v. Z palnika wypada niespalone paliwo: Menu instalacyjne, Współczynniki, Maks. 
Dolna korekta wentylatora - Wprowadź niższą liczbę w%.

Na koniec należy wyłączyć wymuszoną moc minimalną, aby kocioł pracował w pełnym 
zakresie mocy.

a.  Obniżenie mocy kotła na minimum: 

Poczekać, dopóki temperatura CH nie zbliży się do ustawionej wartości lub ustawić te 
same wartości w Menu serwisowym, Ustawieniu podajnika, Pracy, dla mocy min. i maks. 
Przykład:

Zmiana z poziomu menu serwisowego:

a. Aby powiększyć płomień: Menu serwisowe, Ustawienie podajnika, Praca

    a.i. Maks. praca podawania – ustawić dłuższy czas pracy podajnika

    a.ii. Min. przerwa w podawaniu – ustawić krótszą przerwę w podawaniu

b. Redukcja płomienia: Menu serwisowe, Ustawienie podajnika, Praca

     b.i. Maks. praca podawania – ustawić krótszy czas pracy podajnika

     b.ii. Min. przerwa w podawaniu – ustawić dłuższą przerwę w podawaniu

c. Zmniejszenie ilości powietrza: Menu serwisowe, Ustawienie podajnika, Praca

     c.i. Moc maks. zaworu – ustawić niższą wartość

d. Zwiększenie ilości powietrza: Menu serwisowe, Ustawienie podajnika, Praca                      

     d.i. Moc maks. zaworu – ustawić wyższą wartość

Dzięki tym zmianom można dostosować wielkość płomienia, a tym samym jego jasność. 
Po fazie zapłonu należy poczekać 10 min. zanim palnik osiągnie moc maksymalną, a 
następnie dokonać zmian.

Pellety nie wypadają do popielnika, kratka nie jest pokryta niespalonymi pelletami.

ii. Mały płomień: Menu instalacyjne, Współczynniki, Maks. Współczynnik podajnika - Wprowadź 
wyższą liczbę w%.

iii. Duży płomień: Menu instalacyjne, Współczynniki, Maks. Współczynnik podajnika - Wprowadź 
niższą liczbę w%.

iv. Dymiący płomień: Menu instalacyjne, Współczynniki, Górna korekta wentylatora - Wprowadź 
wyższą liczbę w%.

v. Z palnika wypada niespalone paliwo: Menu instalacyjne, Współczynniki, Maks. Dolna korekta 
wentylatora - Wprowadź niższą liczbę w%.
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Teraz zostały ustawione  same wartości dla pracy podajnika na mocy minimalnej i 
maksymalnej. Odczekać 10 min. zanim płomień się ustabilizuje i wykonać ewentualne 
poprawki, patrz poniżej.
Ważne jest, aby płomień był stabilny przy mocy minimalnej i nie groziło ryzyko 
wygasania podczas pracy kotła.

3. Niespalony pellet w popielniku: 

a. Redukcja prędkości wentylatora: Menu serwisowe, Ustawienie podajnika, Praca                           

 a.i. Moc maks. went. – ustawić niższą wartość

b. Redukcja czasu pracy podajnika: Menu serwisowe, Ustawienie podajnika, Praca                           

 b.i. Maks. praca podawania – ustawić niższą wartość          

 b.ii. Min. przerwa w podawaniu – ustawić wyższą wartość    

4. Długie lub nieudane rozpalanie: 

a. Duży ciąg kominowy – Ciąg kominowy jest głównym czynnikiem, który może mieć wpływ na 
czas cyklu zapłonu. Czas ten wynosi zwykle 4 do 6 minut. Ciąg kominowy powyżej 15 Pa 
negatywnie wpływa na czas zapłonu. Rozwiązaniem jest zamontowanie stabilizatora ciągu. 
Należy również pamiętać, że im wyższa moc kotła, tym większe prawdopodobieństwo wpływu 
na czas zapłonu. 

Zmiana z poziomu menu serwisowego:

a. Obniżenie mocy kotła na minimum:                                  

 a.i. Menu serwisowe: Ustawienie podajnika, Praca, dla mocy min. i maks.:

  a.i.I. Maks. praca podawania = 2 s (wartość dla mocy maks.)

  a.i.II. Min. praca podawania = 2 s (wartość dla mocy min.)

  a.i.III. Maks. przerwa w podawaniu = 10 s (wartość dla mocy min.)

  a.i.IV. Min. przerwa w podawaniu = 10 s (wartość dla mocy maks.)

b. Aby powiększyć płomień: Menu serwisowe, Ustawienie podajnika, Praca                           

 b.i. Maks. praca podawania – ustawić wyższą wartość pracy podajnika

 b.ii. Min. przerwa w podawaniu – ustawić krótszą przerwę w podawaniu

c. Redukcja płomienia: Menu serwisowe, Ustawienie podajnika, Praca                           

 c.i. Min. praca podawania – ustawić niższą wartość pracy podajnika

 c.ii. Min. przerwa w podawaniu – ustawić dłuższą przerwę w podawaniu.   

d. Zmniejszenie ilości powietrza: Menu serwisowe, Ustawienie podajnika, Praca                           

 d.i. Min. obroty pracy wentylatora – ustawić niższą wartość

e. Zwiększenie ilości powietrza: Menu serwisowe, Ustawienie podajnika, Praca                           

 e.i. Min. obroty pracy wentylatora – ustawić wyższą wartość

Zalecamy montaż  regulatora ciągu do każdego kotła Biopel o mocy 30 kW i wyższej. 
Ponadto, konieczne jest ustawienie stabilizatora ciągu, aby ciąg wynosił wspomnianych 
15 Pa. Sam montaż bez odpowiedniego ustawienia stabilizatora nie odgrywa roli.
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 c.i. Obroty wentylatora 1/2 – ustawić niższą lub wyższą prędkość. Zalecane wartości są znane 
przeszkolonej firmie obsługowej.     

5. Fotokomórka nie widzi płomienia: 

a. Czułość: Menu serwisowe, Ustawienie podajnika, Rozpalanie                           

 ai. Jasność – ustawić niższą wartość dla wyższej czułości i odwrotnie. Minimalna liczba powinna 
wynosić około 30. Jeśli jest niższa, grozi ryzyko, że fotokomórka widzi światła otoczenia, bez 
płomienia w kotle. 

b. Zły kontakt w gnieździe palnika

 b.i. Jeśli na ekranie wyświetla się komunikat Uszkodzony czujnik podajnika, oznacza to, że 
gniazdo palnika jest źle podłączone lub uszkodzone. Sprawdzić wewnętrzną część obu gniazd 
na palniku. 

c. Nie widać płomienia podczas zapłonu

 c.i. Płomień jest zbyt słaby lub pellet blokuje wykrycie płomienia w palniku. Trzeba wydłużyć 
czas pracy podajnika wewnętrznego, aby w palniku nie pozostawał pellet i w całości był 
transportowany na ruszt palnika. 

6. Nieudany SW update:

a. USB musi być sformatowane w systemie plików FAT32 

b. lub plik na USB jest uszkodzony.

Zalecamy ponowne sformatowanie USB i wgranie pliku do update. Lub wymianę klucza 
USB na inny. 

7. Brak regulacji PID: 

a. Czujnik CH lub czujnik spalin nie jest podłączony.

b. Temperatura spalin jest wyższa niż 170°C.

c. Regulacja PID jest zależna od szybkości zmian temperatury w czasie, dlatego jest 
prawdopodobne, że każdy system zareaguje w inny sposób. 

8. Sonda lambda obniża moc kotła: 

a. Zmienić zakres modulacji w Menu instalacyjnym, Lambda. Ustawienie fabryczne wynosi  -15 
po +15. Konieczna jest zmiana tego zakresu.

b. Nieszczelność na połączeniach przewodu dymowego i w odstojniku sondy lambda. Zasysane 
jest fałszywe powietrze, dlatego sonda lambda stara się je zmodyfikować. 

b. Ilość palet na ruszcie: Menu serwisowe, Ustawienie podajnika, Rozpalanie                           

 b.i. Czas dawki – ustawić wyższą lub niższą liczbę. Pellet powinien zakryć otwór automatu 
zapłonowego, który jest nad rusztem, ale ogólnie obowiązuje, że im mniej pelletu na ruszcie 
podczas zapłonu, tym szybciej przebiega sam cykl zapłonu.      

c. Nieodpowiednia prędkość wentylatora: Menu serwisowe, Ustawienie podajnika, Rozpalanie                           
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9. Sonda lambda pogarsza jakość spalania: 

a. Jeśli płomień po aktywacji Sondy lambda jest duży i jednocześnie ciemny (ma mało powietrza 
do spalania) oznacza to, że Sonda lambda mierzy dużą ilość nadmiaru powietrza i próbuje 
zmniejszyć tą wartość do ustawionego limitu za pomocą dodawania paliwa lub zmniejszania 
obrotów wentylatora. 

b. Powodem może być nieszczelność w części przewodu dymowego, kotła lub otworu sondy 
lambda. Przez te rozszczelnienia do kotła dostaje się fałszywe powietrze, które Sonda lambda 
stara się wyeliminować we wspomniany sposób. Jedynym miejscem, przez które powietrze 
dostaje się do kotła, ma być wentylator palnika. 

c. Należy zmniejszyć zakres modulacji Sondy lambda, w pozycjach zmiana Min. i Maks. w Menu 
instalacyjnym, Lambda. 

10. Dane zmienione w internecie są przesyłane do kotła po długim czasie: 

a. Standardowo przy dobrym połączeniu internetowym przesłanie danych z  internetu do kotła 
trwa 1 minutę 

b. Jeśli dane zostaną przesłane na przykład w ciągu 10 minut lub więcej, oznacza to, że połączenie 
internetowe jest nieprawidłowe lub nie jest podłączone do Szafki Rozdzielcze jedno z urządzeń 
dodatkowych: termostat pokojowy RT10, Sonda lambda, moduł 431N. Należy podłączyć te 
urządzenia lub je wyłączyć podczas ustawiania dodatkowego urządzenia. 

11. Po usunięciu przyczyny alarmu, alarm załącza się ponownie

a. Urządzenie ma ustawione uruchamianie wykrytych alarmów na stałe na 15 s. Jeśli usuniemy 
przyczynę alarmu po ostatnim wykryciu, alarm załączy się nawet po usunięciu przyczyny 
jeszcze raz. Po ponownym potwierdzeniu, alarm już się nie wyświetli, jeśli jego przyczyna 
została usunięta. 

12. Nieudana synchronizacja

a. Urządzenie przy uruchomieniu synchronizuje dane z Szafki Rozdzielczej. 

b. Jeśli synchronizacja się nie uda, oznacza to, że przyczyną jest niespójny SW w jednostce Szafki 
Rozdzielczej. Należy wgrać najnowszą wersję SW do obu urządzeń. 

13. Zatkany ruszt palnika: 

a. Ruszt jest zatkany niespalonym pelletem, zbyt dużo popiołu na ruszcie.

b. Za długi czas podawania z podajnika zewnętrznego. Zmniejszyć Maks. współczynniki podajnika 
w funkcji  Współczynniki w Menu instalacyjnym. Po czasie można ponownie ustawić wartość 
w Maks. współczynnika podajnika.

c. Zbyt niska prędkość wentylatora. Zwiększyć Współczynnik wentylatora maks., w funkcji 
Współczynniki w Menu instalacyjnym. 

d. Zły rodzaj pelletu nie wykonanego w 100%  z drewna, rodzaj drewna nie ma znaczenia. 

e. Wysoka wilgotność pelletu, pellet płonie tylko na powierzchni i nie spala się w całości. 

f. Błędne ułożenie rusztu w palniku, zatkane otwory w ruszcie palnika.

g. Niższy od wymaganego ciąg kominowy, określone minimum wynosi 15 Pa. 

h. Duża ilość pyłu w pelletach. 
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14. Wysoka temperatura podajnika wewnętrznego palnika: 

a. Wyświetlona w lewym dolnym rogu Panelu głównego urządzenia v9.

b. Wartość standardowa wynosi do 55°C. 

c. Możliwe przyczyny: 

 i. Zatkany ruszt z powodu złego spalania lub złego rodzaju paliwa. 

 ii. Błędne ułożenie rusztu w palniku, zatkane otwory w ruszcie palnika.

 iii. Niższy niż wymagany ciąg kominowy, określone minimum wynosi 15Pa. 

 iv. Zanieczyszczony  kocioł lub kanał  spalinowy

d. Istnieje ryzyko przepalenia wstecznego do tylnej części palnika, należy wykonać naprawę.

16. USTAWIENIA FABRYCZNE
Wszystkie ustawienia fabryczne w zależności od wielkości kotła można znaleźć w poniższej tabe-
li. Wartości te są przechowywane w pamięci operacyjnej urządzenia po ustawieniu mocy kotła przy 
Pierwszym uruchomieniu kotła. 

Parametry rozpalania: 10kW 15kW 20kW 30kW 40kW
Czas przedmuchu 30s 30s 30s 30s 30s

Prędkość przedmuchu 100% 100% 100% 100% 100%
Czas nasypu 13s 13s 14s 14s 15s

Opóźnienie rozpalania 20s 20s 20s 20s 20s
Czas podawania 3s 3s 3s 3s 3s

Przerwa w podawaniu 120s 120s 120s 120s 120s
Prędkość wentylatora 1% 1% 1% 8% 8%

Prędkość wentylatora 2 3% 3% 3% 13% 13%
Zabezpieczenie elementu grzejnego 12min 12min 12min 12min 12min

Jasność płomienia 38 38 38 38 38
Opóźnienie wentylatora 30s 30s 30s 30s 30s

Parametry robocze: 10kW 15kW 20kW 30kW 40kW
Min. praca podajnika 1 1 1 1 1

Maks. praca podajnika 1 1 2 2 3
Min przerwa podajnika 11 9 9 7 10

Maks. przerwa podajnika 24 24 19 19 17
Min obroty pracy went. 5 5 5 17 18

Maks. obroty pracy went. 9 10 13 36 37
Czas czyszczenia 0h0min 0h0min 0h0min 0h0min 0h0min

Kontrola pracy 30s 30s 30s 30s 30s

Parametry wygaszania: 10kW 15kW 20kW 30kW 40kW
Prędkość wentylatora 70% 70% 70% 70% 70%

Czas podawania 5s 5s 5s 5s 5s
Przerwa w podawaniu 20s 20s 20s 20s 20s

Czas wygaszania 10min 10min 10min 10min 10min
Czas opóźnienia 5min 5min 5min 5min 5min
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Menu serwisowe: 10kW 15kW 20kW 30kW 40kW
Maks. temperatura spalin 220°C 220°C 220°C 220°C 220°C

Temperatura alarmu podajnika 80°C 80°C 80°C 80°C 80°C
Temperatura priorytetu 75°C 75°C 75°C 75°C 75°C

Włączenie pompy CO alarm 85°C 85°C 85°C 85°C 85°C
Temperatura alarmu kotła 93°C 93°C 93°C 93°C 93°C
Współczynnik podajnika 

wewnętrznego
100% 100% 100% 100% 100%

Min. temperatura kotła 40°C 40°C 40°C 40°C 40°C
Temperatura załączania pomp 40°C 40°C 40°C 40°C 40°C

Impulsy wzrostu 0 0 0 0 0
Temperatura nadzoru 5°C 5°C 5°C 5°C 5°C

Histereza kotła 15°C 15°C 15°C 15°C 15°C
Histereza CWU 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C

Ustawienia główne, 
Czyszczenie palnika: 10kW 15kW 20kW 30kW 40kW

Włączony Tak Tak Tak Tak Tak
Czas czyszczenia 15min 15min 15min 10min 10min

Czas pracy wentylatora 10s 10s 10s 10s 10s
Intensywność przedmuchu 60% 60% 60% 80% 100%

Menu instalacyjne, Lambda: 10kW 15kW 20kW 30kW 40kW
Czas pierwszej aktualizacji 10min 10min 10min 10min 10min

Czas aktualizacji 300s 300s 300s 300s 300s
Skok tlenu 2% 2% 2% 2% 2%

Skok wentylatora 2% 2% 2% 2% 2%
Suma Tak Tak Tak Tak Tak

Min. zmiana 15% 15% 15% 10% 10%
Maks. zmiana 15% 15% 15% 10% 10%
Lambda 100% 11% 10% 9% 11% 11%

Lambda 1% 12% 12% 13% 14% 15%

Menu instalacyjne, 
Kompresor 1: (palnik)

10kW 15kW 20kW 30kW 40kW

Czas czyszczenia 1min 1min 1min 2min 2min
Czas otwarcia 2s 2s 2s 2s 2s

Doba cyklu 17s 17s 17s 25s 25s
Czas przerwy 20h 20h 20h 20h 20h
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Menu instalacyjne, 
Separator popiołu:

10kW 15kW 20kW 30kW 40kW

Czas pracy 5min 5min 5min 10min 10min
Czas przerwy 10h 10h 10h 10h 10h

Menu instalacyjne, 
Kompresor 2 i 3: (wymiennik)

10kW 15kW 20kW 30kW 40kW

Czas czyszczenia 1min 1min 1min 2min 2min
Czas otwarcia 3s 3s 3s 3s 3s

Czas cyklu 25s 25s 25s 25s 25s
Czas przerwy 8h 8h 8h 8h 8h

Wartości te mogą być zmienione tylko przez certyfikowanego instalatora, który jest uprawniony do 
zainstalowania i uruchomienia kotłów LEVADA

Informacje w powyższych tabelach służą do lepszej orientacji w pozycjach Menu serwisowego i 
upraszczają czytelność ustawionych wartości podczas wyboru wydajności w Pierwszym urucho-
mieniu kotła. 

Zmiana tych parametrów ma duży wpływ na działanie kotła. Jeśli zachodzi konieczność ustawienia 
na wartości wyjściowe, zgodnie z tabelą, można ponownie uruchomić kocioł po raz pierwszy lub 
skorzystać z funkcji Ustawienia fabryczne w Menu głównym, instalacyjnym i serwisowym, aby zre-
setować do ustawień fabrycznych.

17. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

I. II. III. IV. V. VI.

Nazwa lub 
znak handlo-
wy dostawcy;

znak identyfi-
kacyjny mode-
lu dostawcy;

klasa efek-
tywności  

energetycznej

nominalna 
moc cieplna w 

kW, 

wskaźnik 
efektywności  
energetycznej

sezonowa 
efektywność  
energetyczna 
ogrzewania 

w %
LEVADA Biopel 10 A+ 10 121 83
LEVADA Biopel 15 A++ 15 127 87
LEVADA Biopel 20 A++ 20 125 86
LEVADA Biopel 30 A++ 30 132 91
LEVADA Biopel 40 A++ 40 127 87

Menu instalacyjne, 
Podajnik ciśnieniowy:

10kW 15kW 20kW 30kW 40kW

Czas pracy 30min 30min 30min 30min 30min
Godzina włączenia 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00

Godzina włączenia 2 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
Czas otwarcia 80s 80s 80s 80s 80s
Czas przerwy 20s 20s 20s 20s 20s
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18. ZNAKI IDENTYFIKACYJNE

znak identyfikacyjny modelu: BIOPEL 10

Kocioł kondensacyjny: nie
Kocioł koge-
neracyjny na 
paliwa stałe:

nie
Kocioł kom-
binowany:

tak

Tryb dokładania:  
automatyczny

Manualny: kocioł powinien pracować ze zbiornikiem ciepłej wody o 
pojemności co najmniej x(*) litrów/ Automatyczny: zaleca się, aby ko-
cioł pracował ze zbiornikiem ciepłej wody o pojemności co najmniej 

x(**) litrów]

Paliwo
Preferowany rodzaj 
paliwa (tylko jeden):

Inne odpowiednie 
paliwo/paliwa

Polana drewniane, zakres wilgotności ≤ 25 % nie nie

Zrębki drewniane, zakres wilgotności 15–35 % nie nie

Zrębki drewniane, zakres wilgotności > 35 % nie nie

Drewno prasowane w postaci pelletu lub brykietów tak nie

Trociny, zakres wilgotności ≤ 50 % nie nie

Inna biomasa drewniana nie nie

Biomasa niedrewniana nie nie

Węgiel czarny nie nie

Węgiel brunatny (w tym brykiety) nie nie

Koks nie nie

Antracyt nie nie

Brykiety z mieszanką paliw kopalnych nie nie

Inne paliwa kopalne nie nie

Brykiety z domieszką biomasy (30–70 %) i paliw 
kopalnych

nie nie

Inna mieszanka biomasy i paliw kopalnych nie nie

Cechy pracy preferowanego paliwa:

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń  ηs [%]:

83

Wskaźnik efektywności energetycznej EEI: 121

Klasa efektywności energetycznej: A+
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Nazwa
Ozna-
czenie

Wart-
ość

Jedno-
stka

Nazwa
Ozna-
czenie

Wart-
ość

Jedno-
stka

Użytkowa moc grzewcza Efektywność użytkowa

Przy nominalnej 
mocy cieplnej

Pn(***) 10,32 kW
Przy nominalnej 
mocy cieplnej

ηn 87,6 %

Przy [30 %] no-
minalnej mocy 

cieplnej, jeśli jest 
brana pod uwagę

Pp 2,99 kW

Przy [30 %] no-
minalnej mocy 

cieplnej, jeśli jest 
brana pod uwagę

ηp 88,9 %

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: Moc 
elektryczna

użycie dodatkowej mocy elektrycznej

Przy nominalnej 
mocy cieplnej

ηel,n %

Przy nominalnej 
mocy cieplnej

elmax 0,075 kW

Przy [30 %] no-
minalnej mocy 

cieplnej, jeśli jest 
brana pod uwagę

elmin 0,03 kW

Wbudowane 
wtórne urządze-
nie redukcji emi-
sji, jeśli jest brane 

pod uwagę

nie jest 
stoso-
wane

kW

W trybie 
gotowości

PSB 0,004 kW

Dane kontaktowe LEVADA sp. z o.o. Kraków, ul. Rydla 57

(*) Objętość zbiornika = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr) lub 300 litrów, w zależności od tego, która wartość jest wyższa, przy     
    czym Pr jest wyrażone w kW 
(**) Objętość zbiornika = 20 × Pr przy czym Pr jest wyrażone w kW 
(***) Dla preferowanego paliwa Pn jest równe Pr

znak identyfikacyjny modelu: BIOPEL 15

Kocioł kondensacyjny: nie
Kocioł koge-
neracyjny na 
paliwa stałe:

nie
Kocioł kom-
binowany:

tak

Tryb dokładania:  
automatyczny

Manualny: kocioł powinien pracować ze zbiornikiem ciepłej wody o 
pojemności co najmniej x(*) litrów/ Automatyczny: zaleca się, aby ko-
cioł pracował ze zbiornikiem ciepłej wody o pojemności co najmniej 

x(**) litrów]

Paliwo
Preferowany rodzaj 
paliwa (tylko jeden):

Inne odpowiednie 
paliwo/paliwa

Polana drewniane, zakres wilgotności ≤ 25 % nie nie

Zrębki drewniane, zakres wilgotności 15–35 % nie nie

Zrębki drewniane, zakres wilgotności > 35 % nie nie

Drewno prasowane w postaci pelletu lub brykietów tak nie
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Nazwa
Ozna-
czenie

Wart-
ość

Jedno-
stka

Nazwa
Ozna-
czenie

Wart-
ość

Jedno-
stka

Użytkowa moc grzewcza Efektywność użytkowa

Przy nominalnej 
mocy cieplnej

Pn(***) 14,5 kW
Przy nominalnej 
mocy cieplnej

ηn 90,8 %

Przy [30 %] no-
minalnej mocy 

cieplnej, jeśli jest 
brana pod uwagę

Pp 3,7 kW

Przy [30 %] no-
minalnej mocy 

cieplnej, jeśli jest 
brana pod uwagę

ηp 92,7 %

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: Moc 
elektryczna

użycie dodatkowej mocy elektrycznej

Przy nominalnej 
mocy cieplnej

ηel,n %

Przy nominalnej 
mocy cieplnej

elmax 0,075 kW

Przy [30 %] no-
minalnej mocy 

cieplnej, jeśli jest 
brana pod uwagę

elmin 0,03 kW

Trociny, zakres wilgotności ≤ 50 % nie nie

Inna biomasa drewniana nie nie

Biomasa niedrewniana nie nie

Węgiel czarny nie nie

Węgiel brunatny (w tym brykiety) nie nie

Koks nie nie

Antracyt nie nie

Brykiety z mieszanką paliw kopalnych nie nie

Inne paliwa kopalne nie nie

Brykiety z domieszką biomasy (30–70 %) i paliw 
kopalnych

nie nie

Inna mieszanka biomasy i paliw kopalnych nie nie

Cechy pracy preferowanego paliwa:

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń  ηs [%]:

87

Wskaźnik efektywności energetycznej EEI: 127

Klasa efektywności energetycznej: A++
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Wbudowane 
wtórne urządze-
nie redukcji emi-
sji, jeśli jest brane 

pod uwagę

nie jest 
stoso-
wane

kW

W trybie 
gotowości

PSB 0,004 kW

Dane kontaktowe LEVADA sp. z o.o. Kraków, ul. Rydla 57

(*) Objętość zbiornika = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr) lub 300 litrów, w zależności od tego, która wartość jest wyższa,    
     przy czym Pr jest wyrażone w kW 
(**) Objętość zbiornika = 20 × Pr przy czym Pr jest wyrażone w kW 
(***) Dla preferowanego paliwa Pn jest równe Pr

znak identyfikacyjny modelu: BIOPEL 20

Kocioł kondensacyjny: nie
Kocioł koge-
neracyjny na 
paliwa stałe:

nie
Kocioł kom-
binowany:

tak

Tryb dokładania:  
automatyczny

Manualny: kocioł powinien pracować ze zbiornikiem ciepłej wody o 
pojemności co najmniej x(*) litrów/ Automatyczny: zaleca się, aby ko-
cioł pracował ze zbiornikiem ciepłej wody o pojemności co najmniej 

x(**) litrów]

Paliwo
Preferowany rodzaj 
paliwa (tylko jeden):

Inne odpowiednie 
paliwo/paliwa

Polana drewniane, zakres wilgotności ≤ 25 % nie nie

Zrębki drewniane, zakres wilgotności 15–35 % nie nie

Zrębki drewniane, zakres wilgotności > 35 % nie nie

Drewno prasowane w postaci pelletu lub brykietów tak nie

Trociny, zakres wilgotności ≤ 50 % nie nie

Inna biomasa drewniana nie nie

Biomasa niedrewniana nie nie

Węgiel czarny nie nie

Węgiel brunatny (w tym brykiety) nie nie

Koks nie nie

Antracyt nie nie

Brykiety z mieszanką paliw kopalnych nie nie

Inne paliwa kopalne nie nie

Brykiety z domieszką biomasy (30–70 %) i paliw 
kopalnych

nie nie

Inna mieszanka biomasy i paliw kopalnych nie nie
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znak identyfikacyjny modelu: BIOPEL 30

Kocioł kondensacyjny: nie
Kocioł koge-
neracyjny na 
paliwa stałe:

nie
Kocioł kom-
binowany:

tak

Tryb dokładania:  
automatyczny

Manualny: kocioł powinien pracować ze zbiornikiem ciepłej wody o 
pojemności co najmniej x(*) litrów/ Automatyczny: zaleca się, aby ko-
cioł pracował ze zbiornikiem ciepłej wody o pojemności co najmniej 

x(**) litrów]

Paliwo
Preferowany rodzaj 
paliwa (tylko jeden):

Inne odpowiednie 
paliwo/paliwa

Cechy pracy preferowanego paliwa:

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń  ηs [%]:

86

Wskaźnik efektywności energetycznej EEI: 125

Klasa efektywności energetycznej: A++

Nazwa
Ozna-
czenie

Wart-
ość

Jedno-
stka

Nazwa
Ozna-
czenie

Wart-
ość

Jedno-
stka

Użytkowa moc grzewcza Efektywność użytkowa

Przy nominalnej 
mocy cieplnej

Pn(***) 19,43 kW
Przy nominalnej 
mocy cieplnej

ηn 94,1 %

Przy [30 %] no-
minalnej mocy 

cieplnej, jeśli jest 
brana pod uwagę

Pp 4,7 kW

Przy [30 %] no-
minalnej mocy 

cieplnej, jeśli jest 
brana pod uwagę

ηp 90,4 %

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: Moc 
elektryczna

użycie dodatkowej mocy elektrycznej

Przy nominalnej 
mocy cieplnej

ηel,n %

Przy nominalnej 
mocy cieplnej

elmax 0,075 kW

Przy [30 %] no-
minalnej mocy 

cieplnej, jeśli jest 
brana pod uwagę

elmin 0,03 kW

Wbudowane 
wtórne urządze-
nie redukcji emi-
sji, jeśli jest brane 

pod uwagę

nie jest 
stoso-
wane

kW

W trybie 
gotowości

PSB 0,004 kW

Dane kontaktowe LEVADA sp. z o.o. Kraków, ul. Rydla 57

(*) Objętość zbiornika = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr) lub 300 litrów, w zależności od tego, która wartość jest wyższa, przy     
    czym Pr jest wyrażone w kW 
(**) Objętość zbiornika = 20 × Pr przy czym Pr jest wyrażone w kW 
(***) Dla preferowanego paliwa Pn jest równe Pr
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Polana drewniane, zakres wilgotności ≤ 25 % nie nie

Zrębki drewniane, zakres wilgotności 15–35 % nie nie

Zrębki drewniane, zakres wilgotności > 35 % nie nie

Drewno prasowane w postaci pelletu lub brykietów tak nie

Trociny, zakres wilgotności ≤ 50 % nie nie

Inna biomasa drewniana nie nie

Biomasa niedrewniana nie nie

Węgiel czarny nie nie

Węgiel brunatny (w tym brykiety) nie nie

Koks nie nie

Antracyt nie nie

Brykiety z mieszanką paliw kopalnych nie nie

Inne paliwa kopalne nie nie

Brykiety z domieszką biomasy (30–70 %) i paliw 
kopalnych

nie nie

Inna mieszanka biomasy i paliw kopalnych nie nie

Cechy pracy preferowanego paliwa:

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń  ηs [%]:

91

Wskaźnik efektywności energetycznej EEI: 132

Klasa efektywności energetycznej: A++

Nazwa
Ozna-
czenie

Wart-
ość

Jedno-
stka

Nazwa
Ozna-
czenie

Wart-
ość

Jedno-
stka

Użytkowa moc grzewcza Efektywność użytkowa

Przy nominalnej 
mocy cieplnej

Pn(***) 31,5 kW
Przy nominalnej 
mocy cieplnej

ηn 93,2 %

Przy [30 %] no-
minalnej mocy 

cieplnej, jeśli jest 
brana pod uwagę

Pp 8,5 kW

Przy [30 %] no-
minalnej mocy 

cieplnej, jeśli jest 
brana pod uwagę

ηp 95,3 %

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: Moc 
elektryczna

użycie dodatkowej mocy elektrycznej
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(*) Objętość zbiornika = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr) lub 300 litrów, w zależności od tego, która wartość jest wyższa, przy     
    czym Pr jest wyrażone w kW 
(**) Objętość zbiornika = 20 × Pr przy czym Pr jest wyrażone w kW 
(***) Dla preferowanego paliwa Pn jest równe Pr

Przy nominalnej 
mocy cieplnej

ηel,n %

Przy nominalnej 
mocy cieplnej

elmax 0,089 kW

Przy [30 %] no-
minalnej mocy 

cieplnej, jeśli jest 
brana pod uwagę

elmin 0,034 kW

Wbudowane 
wtórne urządze-
nie redukcji emi-
sji, jeśli jest brane 

pod uwagę

nie jest 
stoso-
wane

kW

W trybie 
gotowości

PSB 0,005 kW

Dane kontaktowe LEVADA sp. z o.o. Kraków, ul. Rydla 57

znak identyfikacyjny modelu: BIOPEL 40

Kocioł kondensacyjny: nie
Kocioł koge-
neracyjny na 
paliwa stałe:

nie
Kocioł kom-
binowany:

tak

Tryb dokładania:  
automatyczny

Manualny: kocioł powinien pracować ze zbiornikiem ciepłej wody o 
pojemności co najmniej x(*) litrów/ Automatyczny: zaleca się, aby ko-
cioł pracował ze zbiornikiem ciepłej wody o pojemności co najmniej 

x(**) litrów]

Paliwo
Preferowany rodzaj 
paliwa (tylko jeden):

Inne odpowiednie 
paliwo/paliwa

Polana drewniane, zakres wilgotności ≤ 25 % nie nie

Zrębki drewniane, zakres wilgotności 15–35 % nie nie

Zrębki drewniane, zakres wilgotności > 35 % nie nie

Drewno prasowane w postaci pelletu lub brykietów tak nie

Trociny, zakres wilgotności ≤ 50 % nie nie

Inna biomasa drewniana nie nie

Biomasa niedrewniana nie nie

Węgiel czarny nie nie

Węgiel brunatny (w tym brykiety) nie nie

Koks nie nie

Antracyt nie nie



80

Biopelv9 PREMIUM

Brykiety z mieszanką paliw kopalnych nie nie

Inne paliwa kopalne nie nie

Brykiety z domieszką biomasy (30–70 %) i paliw 
kopalnych

nie nie

Inna mieszanka biomasy i paliw kopalnych nie nie

Cechy pracy preferowanego paliwa:

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń  ηs [%]:

87

Wskaźnik efektywności energetycznej EEI: 127

Klasa efektywności energetycznej: A++

Nazwa
Ozna-
czenie

Wart-
ość

Jedno-
stka

Nazwa
Ozna-
czenie

Wart-
ość

Jedno-
stka

Użytkowa moc grzewcza Efektywność użytkowa

Przy nominalnej 
mocy cieplnej

Pn(***) 42,5 kW
Przy nominalnej 
mocy cieplnej

ηn 90,5 %

Przy [30 %] no-
minalnej mocy 

cieplnej, jeśli jest 
brana pod uwagę

Pp 11,4 kW

Przy [30 %] no-
minalnej mocy 

cieplnej, jeśli jest 
brana pod uwagę

ηp 91,4 %

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: Moc 
elektryczna

użycie dodatkowej mocy elektrycznej

Przy nominalnej 
mocy cieplnej

ηel,n %

Przy nominalnej 
mocy cieplnej

elmax 0,089 kW

Przy [30 %] no-
minalnej mocy 

cieplnej, jeśli jest 
brana pod uwagę

elmin 0,034 kW

Wbudowane 
wtórne urządze-
nie redukcji emi-
sji, jeśli jest brane 

pod uwagę

nie jest 
stoso-
wane

kW

W trybie 
gotowości

PSB 0,004 kW

Dane kontaktowe LEVADA sp. z o.o. Kraków, ul. Rydla 57

(*) Objętość zbiornika = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr) lub 300 litrów, w zależności od tego, która wartość jest wyższa, przy     
    czym Pr jest wyrażone w kW 
(**) Objętość zbiornika = 20 × Pr przy czym Pr jest wyrażone w kW 
(***) Dla preferowanego paliwa Pn jest równe Pr
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19. OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY

Wykaz podstawowych norm i przepisów według których kocioł wyprodukowano oraz  których na-
leży przestrzegać podczas montażu i pracy kotła. Informacje te są przeznaczone dla firm montażo-
wych wykonujących montaż i uruchomienie kotła.

System grzewczy: 

System grzewczy musi być napełniony wodą, spełniającą wymagania Polskiej normy PN-93/C-04607 
„Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody” W szczególności 
pod względem twardości nie wolno przekroczyć wymaganych parametrów: Twardość = 1mmol/l, 
Ca2+ = 0,3mmol/l, Stężenie sumaryczne Fe+Mn = 0,3mg/l.

PN EN 12828   Systemy grzewcze w budynkach – Projektowanie i montaż

PN EN 12809   Kotły grzewcze na paliwa stałe … do 50 kW

PN EN 303-5   Kotły grzewcze na paliwa stałe … mocy nominalnej do 300 kW.

Trasa spalin: 

PN EN 1543   Kominy – wymagania ogólne

Przepisy przeciwpożarowe: 

PN-B-02870:1993 Badania ogniowe - Małe kominy - Badania w podwyższonych temperaturach

PN EN 13 501-1+A1  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów  budynków -        
        Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.

Instalacja elektryczna: 

PN-EN 61000-3-2:2014 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy  
                                               dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu  
                                               (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)  

PL EN 60 335-1 ed.2   Elektryczne urządzenia odbiorcze dla gospodarstw domowych               
                                                i celów podobnych – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania ogólne.

PL EN 60 335-2-10   Elektryczne urządzenia odbiorcze dla gospodarstw domowych         
                                          i celów podobnych – Bezpieczeństwo – Część 2-102: Wymagania   
          szczególne dla urządzeń spalających paliwa stałe, gazowe   
     lub ropopochodne zawierające połączenia elektryczne.

Kocioł wypełnia wymagania:

• Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla 
kotłów na paliwo stałe.

• DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w 
sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępnia-
nia na rynku urządzeń ciśnieniowych. 

• DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostęp-
nianiana rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach 
napięcia.
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20 . WARUNKI GWARANCJI – KARTA GWARANCYJNA, 
WARUNKI OGÓLNE

Ogólne warunki gwarancji i odpowiedzialności. 

Należy przestrzegać poniższych punktów nie tylko do spełnienia warunków gwarancji, ale również 
w celu zapewnienia prawidłowej instalacji w zakresie obowiązujących norm, bezpieczeństwa i za-
pewnienia bezproblemowej pracy kotła.

1. System grzewczy musi być napełniony wodą spełniającą wymagania normy, a w szczególności 
jej twardość nie może przekraczać wymaganych parametrów. Stosowanie środka przeciw 
zamarzaniu nie jest zalecane przez producenta. 

2. Podłączenie kotła do systemu musi być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami.

3. Zanim kocioł zostanie zainstalowany, komin musi zostać sprawdzony przez firmę kominiarską. 
Musi być sporządzone sprawozdanie z rewizji zawierające podstawowe parametry trasy 
kominowej, w tym średnicę komina, długość i ciąg komina.

4. Rura spalinowa pozioma nie może być dłuższa niż 1m i musi być wyposażona w otwór rewizyjny. 
Rura spalinowa może być dłuższa -ale jedynie do 2 m.- tylko wtedy, gdy został zmierzony i 
zapisany ciąg komina nie dalej niż 30 cm od kotła i spełnia on wymagania na minimalny ciąg 
roboczy, patrz rozdział Główne parametry i wymiary.

5. Kocioł Levada musi być zainstalowany w oddzielnej kotłowni specjalnie przystosowanej do 
ogrzewania. Pomieszczenie kotłowni musi być wystarczająco przestrzenne do zainstalowania i 
konserwacji kotła. Należy zapewnić wystarczającą cyrkulację świeżego powietrza – wentylacja 
nawiewna i wywiewna - do spalania zgodnie z aktualnymi przepisami.

6. Nie wolno nigdy instalować kotła w otwartych przestrzeniach lub na balkonach w miejscach 
zamieszkanych przez ludzi takich jak kuchnia, salon, łazienka, sypialnia, oraz w miejscach, 
gdzie znajdują się materiały wybuchowe i łatwopalne.

7. Kocioł musi być zainstalowany na betonowej podstawie wykonanej z ogniotrwałego materiału.

8. Wokół kotła i zasobnika na pellety minimalna przestrzeń obsługowa od przeszkody musi 
stanowić: 60 cm od tyłu i boków, 100 cm od przodu kotła i zasobnika.

9. Podczas montażu i pracy kotła należy zachować bezpieczną odległość od materiałów 
łatwopalnych.

10. Wykluczone jest przechowywanie paliwa za kotłem lub obok kotła w odległości mniejszej niż 
80 cm.

11. Wykluczone jest przechowywanie paliwa między dwoma kotłami w kotłowni.

12. Między kotłem a paliwem należy utrzymywać odległość min. 100 cm, ewentualnie należy umie 
umieścić paliwo w innym pomieszczeniu niż to gdzie znajduje się kocioł.

13. Gwarancyjne paliwo podaje karta katalogowa.

14. Producent nie ponosi odpowiedzialności, za jakość paliwa z której wynika jakość spalania, 
ilości popiołu lub  częstotliwość czyszczenia kotła.

15. Przy rozpalaniu w kotle zabronione jest użycie łatwopalnych cieczy (benzyny, alkoholu itp.)

16. W żaden sposób nie wolno przegrzewać kotła podczas jego pracy.

17. Jeśli zaistnieje ryzyko powstania i wprowadzania do kotłowni łatwopalnych oparów lub gazów 
lub podczas pracy, i kiedy powstaje tymczasowe zagrożenie pożarowe lub wybuchowe 
(klejenie wykładzin podłogowych, nacieranie farbami łatwopalnymi itp.), kocioł musi zostać 
wyłączony z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem pracy.

18. Po zakończeniu sezonu grzewczego należy kocioł wraz z przewodami spalinowymi dokładnie 
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wyczyścić. Kotłownię należy utrzymywać w czystości i suchości.

19. Zabrania się ingerowania w konstrukcję i instalację elektryczną kotła.

20. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwych ustawień, 
niewłaściwej obsługi lub niewłaściwego podłączenia układu elektrycznego.

21. Do części podlegających zużyciu nie odnosi się standardowy okres gwarancji. Do tych należy: 
wkład zapłonowy, ruszt palnika, sonda lambda, foto czujnik, zawleczki zabezpieczające 
motoreduktor, kondensatory silników elektrycznych, śruby, nakrętki, uchwyty, rączki, 
uszczelnienia (sznur, silikon, uszczelki), el. ceramiczne, powłoki lakiernicze, deflektor spalin 
(turbulatory).  Części te spełniają swoje funkcje przez długi czas, jeśli kocioł i jego elementy 
są eksploatowane zgodnie z  instrukcją użytkowania. Elementy te uważane są za materiał 
eksploatacyjny i przez producenta świadczona jest na nie gwarancja na 6 miesięcy od dnia 
przyjęcia towaru.

22. Producent nie ponosi odpowiedzialności za rdzę powstałą na kotle i jego częściach, ponieważ 
jest to zawsze spowodowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wilgotność pomieszczenia, 
wilgotność paliwa lub niewłaściwa instalacja bez zabezpieczenia kotła przed korozją w niskich 
temperaturach.

23. Kocioł musi być chroniony przed niską temperaturą wody powrotnej za pomocą zaworu, który 
zapobiega przedostawaniu się zimnej wody do kotła. Minimalna dopuszczalna temperatura 
wody powrotnej jest ustalona przez producenta na 55 ° C.

24. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skraplanie się zimnego powietrza w przewodzie 
spalinowym (rurze), ponieważ należy to wykluczyć poprzez prawidłową instalację przewodów 
spalinowych i prawidłowe ustawienie procesu spalania w kotle.

25. Producent nie ponosi odpowiedzialności za unik dymu z kotła do pomieszczenia, jeżeli 
jest on spowodowany niskim ciągiem kominowym, nieprawidłowym montażem kotła lub 
nieprawidłowym ustawieniem procesu spalania.

26. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia części spowodowane podczas 
transportu, niewłaściwe nastawienie lub niewłaściwą obsługą czy też spowodowane innym 
zawinieniem zewnętrznym, które bezpośrednio nie odnosi się do funkcji poszczególnych 
komponentów kotła.

27. Firma montażowa, która realizowała sprzedaż kotła klientowi końcowemu, jest zawsze 
odpowiedzialna za montaż kotła, za akcesoria do kotłów oraz prawidłowe ustawienie i 
uruchomienie.

28. Jeśli uzgodniono przeniesienie gwarancji na stronę trzecią (np. firmę startową), musi to być 
określone i zatwierdzone przez 3 strony, a mianowicie sprzedawcę kotła, firmę startową i klienta 
końcowego. Wszystkie te podmioty muszą wyrazić na to zgodę i musi być zamieszczone w 
dodatku karty gwarancyjnej z podpisami wszystkich stron.

29. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy dobór mocy kotła do strat ciepła 
w budynku (np. umieszczenie kotła ze zbyt małą lub zbyt dużą mocą w stosunku do potrzeb).

Szczegółowe warunki gwarancji.

• wykonanie „rozruchu zerowego” przez uprawnioną firmę posiadającą certyfikat firmy Levada   
w ciągu 30 dni od rozpoczęcia pracy kotła

• zgłoszenie kotła do producenta, pocztą lub emailem (skan) przesyłając wypełnioną  „Kartę 
pierwszego uruchomienia”

• stosowanie paliwa odpowiednich parametrach zalecanych przez producenta

• wykonywanie okresowego czyszczenia kotła przez użytkownika ( patrz instrukcja pkt. 11 )
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Okresy gwarancji na kotły produkowane pod znakiem fabrycznym LEVADA :

7 lat- na  szczelność wymiennika, pod warunkiem:

• wyposażenia kotła w zestaw instalacyjny dostarczany przez firmę Levada,

• wykonania  instalacji według jednego z zalecanych schematów, - PATRZ PKT. 10 INSTRUKCJI

• przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych wykonywanych przez serwis producenta po 
pierwszym, drugim, czwartym i szóstym roku eksploatacji kotła (przeglądy płatne według cen-
nika umieszczonego na stronie internetowej producenta).  

• dotrzymania szczegółowych warunków gwarancji kotła 

5 lat- na działanie wszystkich podzespołów ( z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych )  oraz 
szczelność wymiennika pod warunkiem

• wykonania instalacji według jednego ze schematów zalecanych przez producenta,

• przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych wykonywanych przez serwis producenta po 
pierwszym, drugim i czwartym roku eksploatacji kotła (przeglądy płatne według cennika 
umieszczonego na stronie internetowej producenta).  

• dotrzymania szczegółowych warunków gwarancji kotła 

2 lata- na działanie wszystkich podzespołów oraz szczelność wymiennika pod warunkiem zapew-
nienia temperatury powrotu (pracy kotła) na poziomie minimum 55oC i  wykonania przeglądu gwa-
rancyjnego po pierwszym roku od uruchomienia kotła

6 miesięcy - na elementy eksploatacyjne – patrz pkt. 22 ogólnych warunków gwarancji

Użytkownikowi w trakcie trwania gwarancji przysługuje prawo do:

• bezpłatnych napraw elementów podlegających gwarancji (nie obejmuje zwykłej konserwacji, 
obsługi i czyszczenia kotła).

• wymiany urządzenia na nowe po stwierdzeniu przez serwis LEVADA niemożności naprawy.

Kocioł traci gwarancję jeżeli:

• nie wykonano rozruchu zerowego z wpisem do „Karty pierwszego uruchomienia” wraz z jej 
przeslaniem do firmy LEVADA

• nie wykonano przeglądu rocznego z odpowiednim wpisem do Karty Gwarancyjnej oraz ode-
słaniem wypełnionego kuponu serwisowego; na adres : kotly@levada.pl lub pocztą na adres: 
LEVADA Sp. z o. o. ul.Rydla 57/2, 30-087 Kraków

• dokonano przeróbek kotła 

• użytkownik odmówi lub uniemożliwi serwisowi Lewada dostęp do kotła oraz instalacji do której 
jest on podłączony

W sytuacjach w których kocioł wykorzystywany jest dla celów działalności gospodarczej 
obejmuje go 1-roczna gwarancja.

PROTOKÓŁ PIERWSZEGO URUCHOMIENIA KOTŁA

Wykonanie pierwszego uruchomienia kotła jest czynnością obowiązkową, koszty dojazdu serwisu 
ponosi właściciel kotła, koszt czynności ponosi producent. Protokół ten znajduje się na pierwszej 
kartce nin. Instrukcji. 
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Zgłoszenie pierwszego uruchomienia  „zerowego” , zgłoszenia reklamacyjne

Zgłoszenia pierwszego uruchomienie i zgłoszenia reklamacyjne można przesyłać do firmy 

• pocztą tradycyjną na adres : LEVADA Sp. z o. o. ul.Rydla 57/2, 30-087 Kraków

• pocztą elektroniczną na adres :  kotly@levada.pl

• telefonicznie pod numerem :  +48 737 470 012

PRZEPROWADZONE NAPRAWY GWARANCYJNE 
ORAZ KONSERWACJE

Po przesłaniu tej karty i zalogowaniu kotła do serwera LEVADA:  emodul.eu - w ciągu 7 
dni zostanie on objęty opieką serwisową „on line”  (warunkiem jej funkcjonowania jest 
stałe podłączenie kotła do internetu).

l.p. Data
Opis wykonywanych 

czynności
Uwagi

Pieczęć i podpis  
osoby upoważnionej

1

2

3

4

5

6
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Przegląd gwarancyjny po pierwszym roku użytkowania.

Adres instalacji, dane użytkownika:

Rodzaj i moc kotła:

Podpis i pieczątka serwisanta 
potwierdzająca przedłużenie 

gwarancji:

Czy kocioł został zainstalowany przez certyfikowaną firmę:

Czy ciśnienie w instalacji nie przekracza 2 bar:

Nr seryjny kotła:

Podpis użytkownika:

L.p. Kontrola el.
Przegląd kotła po 1 

roku
Uwagi

1
Ochrona powrotu kotła ( zawór 3 lub 

4-drogowy)

2
kontrola urządzeń zabezpieczających 
( zawór bezpieczeństwa, wężownica 
schładzająca, zawór spustowy itp. )

3
kontrola el. izolacyjnych i uszczelniają-

cych (uszczelki, 
sznur, silikon, drzwi kotłowe )

4
kontrola części spalinowej kotła (palnik, 

el. ceramiczne, 
wymiennik, zawirowywacze )

5
Kontrola płomienia, czujnika płomienia, 

zapalarki

6 Kontrola czystości palnika

7
Brak oznak „pocenia” się kotła ( kontrola 

temp. spalin )

8 Kontrola pracy wentylatora

9 Kontrola pracy podajnika paliwa
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Przegląd gwarancyjny po drugim roku użytkowania.

Adres instalacji, dane użytkownika:

Rodzaj i moc kotła:

Podpis i pieczątka serwisanta 
potwierdzająca przedłużenie 

gwarancji:

Czy kocioł został zainstalowany przez certyfikowaną firmę:

Czy ciśnienie w instalacji nie przekracza 2 bar:

Nr seryjny kotła:

Podpis użytkownika:

L.p. Kontrola el.
Przegląd kotła po 2 

roku
Uwagi

1
Ochrona powrotu kotła ( zawór 3 lub 

4-drogowy)

2
kontrola urządzeń zabezpieczających 
( zawór bezpieczeństwa, wężownica 
schładzająca, zawór spustowy itp. )

3
kontrola el. izolacyjnych i uszczelniają-

cych (uszczelki, 
sznur, silikon, drzwi kotłowe )

4
kontrola części spalinowej kotła (palnik, 

el. ceramiczne, 
wymiennik, zawirowywacze )

5
Kontrola płomienia, czujnika płomienia, 

zapalarki

6 Kontrola czystości palnika

7
Brak oznak „pocenia” się kotła ( kontrola 

temp. spalin )

8 Kontrola pracy wentylatora

9 Kontrola pracy podajnika paliwa
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Przegląd gwarancyjny po czwartym roku użytkowania.

Adres instalacji, dane użytkownika:

Rodzaj i moc kotła:

Podpis i pieczątka serwisanta 
potwierdzająca przedłużenie 

gwarancji:

Czy kocioł został zainstalowany przez certyfikowaną firmę:

Czy ciśnienie w instalacji nie przekracza 2 bar:

Nr seryjny kotła:

Podpis użytkownika:

L.p. Kontrola el.
Przegląd kotła po 4 

roku
Uwagi

1
Ochrona powrotu kotła ( zawór 3 lub 

4-drogowy)

2
kontrola urządzeń zabezpieczających 
( zawór bezpieczeństwa, wężownica 
schładzająca, zawór spustowy itp. )

3
kontrola el. izolacyjnych i uszczelniają-

cych (uszczelki, 
sznur, silikon, drzwi kotłowe )

4
kontrola części spalinowej kotła (palnik, 

el. ceramiczne, 
wymiennik, zawirowywacze )

5
Kontrola płomienia, czujnika płomienia, 

zapalarki

6 Kontrola czystości palnika

7
Brak oznak „pocenia” się kotła ( kontrola 

temp. spalin )

8 Kontrola pracy wentylatora

9 Kontrola pracy podajnika paliwa
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Przegląd gwarancyjny po szóstym roku użytkowania.

Adres instalacji, dane użytkownika:

Rodzaj i moc kotła:

Podpis i pieczątka serwisanta 
potwierdzająca przedłużenie 

gwarancji:

Czy kocioł został zainstalowany przez certyfikowaną firmę:

Czy ciśnienie w instalacji nie przekracza 2 bar:

Nr seryjny kotła:

Podpis użytkownika:

L.p. Kontrola el.
Przegląd kotła po 6 

roku
Uwagi

1
Ochrona powrotu kotła ( zawór 3 lub 

4-drogowy)

2
kontrola urządzeń zabezpieczających 
( zawór bezpieczeństwa, wężownica 
schładzająca, zawór spustowy itp. )

3
kontrola el. izolacyjnych i uszczelniają-

cych (uszczelki, 
sznur, silikon, drzwi kotłowe )

4
kontrola części spalinowej kotła (palnik, 

el. ceramiczne, 
wymiennik, zawirowywacze )

5
Kontrola płomienia, czujnika płomienia, 

zapalarki

6 Kontrola czystości palnika

7
Brak oznak „pocenia” się kotła ( kontrola 

temp. spalin )

8 Kontrola pracy wentylatora

9 Kontrola pracy podajnika paliwa
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21. Instrukcja pierwszego uruchomienia i ustawienia 
płomienia  kotła Biopel v9 Premium

1. Właściwa pozycja rusztu palnika

a.   Prawidłowe położenie rusztu jest niezbędne dla dobrego spalania.

b.   Uwaga: otwory w ruszcie muszą być zawsze drożne (czyste), w przeciwnym razie spalanie nie 
będzie idealne.

2. Pierwsze uruchomienie kotła

a.   W menu przejdź do opcji Pierwsze uruchomienie i wprowadź kod.

b. Urządzenie poprosi kolejno o podstawowe informacje: datę i godzinę, moc, ustawienie 
temperatury i aktywację akcesoriów.

c.  Uwaga: Na każdą odpowiedź masz ograniczony czas 30 sekund, a następnie urządzenie 
przechodzi do następnego zapytania.

d. Uwaga: Możesz zmienić aktywację dodatkowego osprzętu  i podstawowe ustawienia 
temperatury w dowolnym momencie w menu głównym i instalacyjnym.

3. Ustawianie płomienia

a.   Maksymalna moc:

b.   Minimalna moc:

Zaczekać, aż kocioł osiągnie maksymalną moc (ok. 10 minut po rozpaleniu). Pozwól mu pra-
cować z maksymalną wydajnością co najmniej 10 minut, a następnie sprawdź kolor płomienia 
i długość płomienia.

• Idealne spalanie: płomień dociera do przeciwnej strony kotła, jest żółto – pomarańczowy. 
Pellety nie wypadają do popielnika, kratka nie jest pokryta niespalonymi pelletami.

• Mały płomień: Menu instalacyjne, Współczynniki, Maks. Współczynnik podajnika - 
Wprowadź wyższą liczbę w%.

• Duży płomień: Menu instalacyjne, Współczynniki, Maks. Współczynnik podajnika - 
Wprowadź niższą liczbę w%.

• Dymiący płomień: Menu instalacyjne, Współczynniki, Górna korekta wentylatora - 
Wprowadź wyższą liczbę w%.

• Z palnika wypada niespalone paliwo: Menu instalacyjne, Współczynniki, Maks. Dolna ko-
rekta wentylatora - Wprowadź niższą liczbę w%.

W menu Instalacyjnym, Współczynniki, włącz funkcję Wymuszona moc minimalna, co powo-
duje, że kocioł działa stale z mocą minimalną. Pozwól płomieniowi ustabilizować się przez 10 
minut, a następnie sprawdź kolor płomienia i długość płomienia.

• Idealne spalanie: płomień dociera do krawędzi rusztu. Nie jest krótszy niż ruszt. Niedymi, 
pellety nie wypadają do popielnika, kratka nie jest pokryta niespalonymi pelletami.

• Mały płomień: Menu instalacyjne, Współczynniki, Min. Współczynnik podajnika - 
Wprowadź wyższą liczbę w%.

• Duży płomień: Menu instalacyjne, Współczynniki, Min. Współczynnik podajnika - 
Wprowadź niższą liczbę w%.

• Dymiący płomień: Menu instalacyjne, Współczynniki, Dolna korekta wentylatora - 
Wprowadź niższą liczbę w%.

• Z palnika wypada niespalone paliwo: Menu instalacyjne, Współczynniki, Maks. Dolna ko-
rekta wentylatora - Wprowadź niższą liczbę w%.
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Na koniec należy wyłączyć wymuszoną moc minimalną, aby kocioł pracował w pełnym zakre-
sie mocy.

4. Kalibracja podajnika (opcjonalnie)

a. Jeśli chcesz mieć pewność co do wydajności kotła, sterownik może obliczyć pracę podajnika 
tak, aby dawkowanie pelletu odpowiadało wymaganej wydajności kotła i jakości użytego 
paliwa.

b. Możesz znaleźć tę funkcję w Menu instalacyjne, Kalibracja podajnika. 

Uwaga: tylko dla doświadczonego instalatora. Również bez kalibracji, moc kotła jest ustawiona 
fabrycznie o ile jeśli stosuje się pellet o średnicy 6 mm. Jeśli używasz pelletu o średnicy 8 mm, 
zalecamy wykonanie kalibracji podajnika.

d. Uwaga: Po wykonaniu kalibracji zawsze należy sprawdzić płomień i zawsze ręcznie regulować 
prędkość wentylatora, aby płomień nie dymił, lub aby niespalone pellety nie były zrzucane do 
popielnika.

e. Po zakończeniu kalibracji podajnika ustaw prędkość wentylatora dla min i maks. mocy w Menu 
instalacyjnym, Współczynniki. Postępuj zgodnie z instrukcjami powyżej.

5. Konserwacja

Właściciel kotła powinien być przy uruchomieniu zostać przeszkolony w zakresie:

a. Czyszczenia kotła, palnika, fotokomórki i kanału dymowego.

b. Sterowania kotłem: podstawowe ustawienie temperatury, wyjaśnienie głównego panelu 
urządzenia, włączenie / wyłączenie kotła.

c. Uzupełnianie paliwa i aktywacja podajnika w trybie ręcznym po napełnieniupelletami.

d. Prawidłowe położenie palnika (szczelność) i prawidłowe położenie węża PVC, aby pellety się 
nie blokowały.

e. Regulacji spalania w przypadku zmiany pelletu (Menu instalacyjne, Współczynniki).

Idealne spalanie

Żółto-pomarańczowy płomień 
sięga do przeciwległej ścianki 
kotła

Mały płomień

Jasnożółty płomień nie sięga 
przeciwległej ścianki kotła

Zbyt duży płomień

Czerwony płomień z czarnymi 
końcówkami, dymi i rozbija się 
o przeciwległą ściankę kotła
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