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Kotły Levada są kotłami spełniającymi najściślejsze wymagania 
dotyczące ekologicznego ogrzewania o niskim poziomie emisji 
zanieczyszczeń. Kotły Levada 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 wielkości kotłów Levada 
Benekov K. 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. 

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

W celu uzyskania obszerniejszych informacji na temat kotła Levada, 
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.

Levada Benekov K



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/podtrzymania: 

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. Dane techniczne kotła

Zastosowanie kotła:
Kocioł na gorącą wodę BENEKOV K14 jest przeznaczony do ogrzewania małych lub  niskoenerge-
tycznych (energooszczędnych) domów rodzinnych, domków letniskowych (chat) i innych obiektów, 
których straty cieplne nie przekraczają 15 kW.

Kocioł na gorącą wodę BENEKOV K20 przeznaczony jest do ogrzewania średniej wielkości domów 
jednorodzinnych, domków letniskowych (chat), małych przedsiębiorstw i innych obiektów, których 
straty cieplne nie przekraczają 20 kW.

Kocioł na gorącą wodę BENEKOV K25 przeznaczony jest do ogrzewania domów rodzinnych, dom-
ków letniskowych (chat), budynków biurowych, małych przedsiębiorstw i innych obiektów, których 
straty cieplne nie przekraczają 25 kW.

Kotły BENEKOV K14, K20 i K25 są przeznaczone do spalania pelletu drzewnego

Zalety kotłów:
• kotły spełniają wymagania 5 klasy kotłów i EKODESIGNu

• wysoka sprawność kotłów 

• minimalne obciążenie emisją dla środowiska 

• automatyczna praca kotła

• opatentowane rozwiązanie palnika z samooczyszczającym się piecem obrotowym 

• automatyczne rozpalanie i gaszenie kotła 

• mechaniczne dostarczanie paliwa z zewnętrznego pojemnika do pieca

• prosta, nie czasochłonna obsługa i konserwacja 

• niskie koszty eksploatacji

• nowoczesny design

Tabela nr 1 Wymiary i parametry techniczne kotłów

Typ kotła BENEKOV K14 BENEKOV K20 BENEKOV K25
Masa kg 215 310

Objętość wodna dm3 45 70
Średnica przewodu kominowego mm 115 145

Powierzchnia wymiany ciepła 
kotła

m2 1,75 2,16

Pojemność zasobnika paliwa dm3 200 370
kg 120 222

Wymiary kotła: szerokość mm 889 1256
głębokość mm 1035 1186
wysokość mm 1453 1453

Rozmiar otworu do napełniania 
w zasobniku paliwa  

mm 542x388 635x690
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Tabela nr 2 Parametry techniczne kotła

Typ kotła BENEKOV K14 BENEKOV K20 BENEKOV K25

Moc znamionowa kW 15 20 25

Zakres regulacji mocy kW 4,5 - 15 6 - 20 7,5 - 25

Zużycie paliwa kg . h-1 1,0 - 3,2 1,3 - 4,5 1,7 - 5,8

Moc w trybie podtrzymania kW 1 1 1

Zużycie paliwa w tłumieniu kg . h-1 0,25 0,25 0,25

Czas spalania przy mocy zna-
mionowej i pełnym zasobniku

h 40 28 22

Klasa kotła zgodnie z CSN EN 
303-5

5 5 5

Eko design tak tak tak

Temperatura spalin

- przy mocy nominalnej °C 115 135 150

- przy minimalnej mocy °C 90 90 90

Wydajność przy mocy 
znamionowej

% 91,3 90,4 89,5

Wydajność przy minimalnej 
mocy

% 88,1 89,1 90,0

Przepływ spalin na wylocie

Maksymalne dopuszczalne ci-
śnienie robocze

bar 2,0

Ciśnienie próbne bar 4,0

Zalecana temperatura robocza 
wody grzewczej

°C 65 - 80

Zakres regulatora temperatury
°C

60 - 85

Strata hydrauliczna kotła: 
A T = 10 K 
A T = 20 K

mbar

mbar

5,72

1,64

19,07

4,71

23,84

5,89

Poziom hałasu dB 54,7 ± 3,2
Wymagany ciąg komina mbar 0,05 - 0,08 0,05 - 0,09 0,05 - 0,10

Przyłącza kotła: 
- woda grzewcza

Js G 1”

- woda powrotna Js G 1”
Napięcie przyłączeniowe 1 PEN 230V / 16A / ~ 50 Hz

Max. zużycie energii W 395 429 429
Izolacja elektryczna IP 20
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2. Zalecane paliwo do kotłów

Zalecanymi (gwarancyjnymi) paliwami dla kotłów BENEKOV K14, K20 i K25 są paliwa wymienione 
w Tabeli nr 3 i 3a lub lepsze:

Tabela nr 3 Zalecane paliwa

Rodzaj paliwa Według CSN EN 303-5 C1 - C1 - pelety drzewne

Ziarnistość (średnia) [mm] $ 6 - 8

Długość [mm] max. 30

Waga luzem [kg/m3] 600 - 650

Zawartość wody [%] max. 12

Zawartość popiołu [%] max. 1,5

Wartość opałowa średnia [MJ/kg-1 min. 17

Tabela nr 3a Zalecane paliwa

Rodzaj paliwa Według PN- EN 
14961-2 B- pelety drzewne

Ziarnistość (średnia) [mm] $ 6 - 8

Długość [mm] max. 40

Waga luzem [kg/m3] 600 - 650

Zawartość wody [%] max. 10

Zawartość popiołu [%] max. 3

Pellety muszą spełniać wymagania normy CSN EN ISO 17225-2 Biopaliwa stałe - Specyfikacje 
i klasy paliw - Część 2: Posortowane pellety drzewne.

- przy mocy nominalnej kg . s-1 0,007 0,008 0,013

- przy minimalnej mocy kg . s-1 0,003 0,004 0,005

Energia elektryczna przy mocy 
nominalnej

W 45 55 64

Energia elektryczna przy mini-
malnej mocy

W 29 29 29

Energia elektryczna STAND BY 
trybu

W 3 3 3

OSTRZEŻENIE! Zła, jakość paliwa może znacząco wpłynąć na wydajność pracy 
i parametry emisji kotła.
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3. Opis kotła
3.1 Konstrukcja kotła

Konstrukcja kotła spełnia wymagania:

CSN EN 303-5 : 2013 - Kotły do centralnego ogrzewania - Część 5: Kotły do centralnego ogrzewa-
nia na paliwa stałe, z dostawą ręczną lub automatyczną, o znamionowej mocy cieplnej nieprzekra-
czającej 500 kW włącznie - Terminologia, wymagania, badania i znakowanie.

Główną częścią kotła jest korpus kotła spawany ze stalowych blach kotłowych. Wszystkie czę-
ści korpusu kotła na granicy spalin i wody grzewczej wykonane są z blachy o grubości 5 mm. W 
przedniej części korpusu kotła znajduje się komora spalania z palnikiem, z tyłu korpusu kotła jest 
3-suwowy płytkowy wymiennik ciepła, w którym dochodzi do decydującego przekazywania ciepła 
ze spalin do wody grzewczej. Ściany boczne komory spalania korpusu kotła są chronione płytka-
mi ceramicznymi, które kierują przepływem spalin i pomagają w doskonałym spalaniu. Na górnej 
ścianie korpusu kotła w przedniej części znajduje się studzienka, w której umieszczony jest czujnik 
temperatury wody grzewczej i czujnik termostatu awaryjnego.

Palnik jest przymocowany do ściany bocznej korpusu kotła. Jego obrotowa część (komora spala-
nia), w której odbywa się samo spalanie, wykonana jest ze stali nierdzewnej żaroodpornej. Inne ele-
menty palnika są ocynkowane lub chronione farbą.

Pod komorą spalania kotła znajduje się gniazdo popielniczki.

Obok kotła znajduje się zasobnik paliwa. Z niego paliwo jest dostarczane podajnikiem ze stali nie-
rdzewnej do góry, a przelew (elastycznym wężem) dostaje się do palnika. W zależności od położe-
nia zasobnika paliwa względem korpusu kotła kocioł jest produkowany seryjnie w dwóch wersjach:

• wersja prawa - pojemnik jest po prawej stronie korpusu kotła przy widoku z przodu

• wersja lewa - pojemnik jest po lewej stronie korpusu kotła przy widoku z przodu

Wentylator powietrza do spalania jest zintegrowany z zespołem palnika. Ilość powietrza do spalania 
jest regulowana przez sterownik kotła.

Wlot i wylot wody grzewczej do podłączenia instalacji grzewczej znajduje się z tyłu kotła i składa się 
z dwóch wylotów z gwintami wewnętrznymi G 1”. Wylot z gwintem G 1/2” u dołu po prawej służy do 
zainstalowania kurka spustowego. W tylnej części kotła u góry rura spalinowa do odprowadzania 
spalin do komina.

Korpus kotła, jego pokrywa i drzwi są izolowane nieszkodliwą izolacją, która zmniejsza straty ciepła 
do otoczenia.
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 1. Pokrywa zasobnika (zbiornika) paliwa 12. Dźwignia klapy rozpalania
 2. Zasobnik (zbiornik) paliwa 13. Pokrywa korpusu kotła

 3. Łańcuch do mocowania podajnika 14. Wylot wody grzewczej
 4. Śruba mocująca zawór klapy zapalania 15. Gardło wylotowe kotła

 5. Napęd podajnika z zasobnika 16. Etykieta produkcji
 6. Wziernik kontrolny podajnika paliwa 17. Rozdzielacz jednostek sterowania kotłem
 7. Panel sterowania jednostki sterującej

kotła
18. Termostat awaryjny

 8. Podajnik z zasobnika 19. Korpus kotła
 9. Przelew paliwa 20. Wylot kurka spustowego

10. Palnik obrotowy 21. Wlot wody grzewczej

11. Drzwiczki korpusu kotła
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 1. pokrywa zasobnika (zbiornika) 12. pokrywa korpusu kotła
 2. zasobnik (zbiornik) paliwa 13. etykietaprodukcji

 3. Łańcuch do mocowania podajnika 14. Wylot wody grzewczej
 4. napęd podajnika z zasobnika 15. Gardło wylotowe kotła

 5. panel sterowania jednostki sterującej
kotła

16. Etykieta produkcji

 6. podajnik z zasobnika 17. Rozdzielacz jednostek sterowania kotłem
 7. przelew paliwa 18. Termostat awaryjny

 8. dźwignia klapy rozpalania 19. Korpus kotła
 9. śruba mocująca zawór klapy zapalania 20. Wylot kurka spustowego

10. Palnik obrotowy 21. Wlot wody grzewczej

11. Drzwiczki korpusu kotła

Rys. Nr. 3 Podstawowe wymiarykotłów BENEKOV K14
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3.2 Opis palnika

Palnik jest przeznaczony do spalania paliw stałych w postaci pelletu. Muszą one spełniać wy-
magania - patrz rozdz. 3. Praca palnika jest automatyczna i zwykle nie wymaga nadzoru. System 
ogniotrwałego pieca obrotowego zapobiega przywieraniu żużla powstającego podczas spalania. 
Poprzez cykliczne obracanie paleniska jest zapewnione posuwanie, popiołu i żużla do przodu, aż 
do całkowitego ich usunięcia z palnika. Eliminując przyczepność ułatwia się także proces czysz-
czenia palnika i znacznie wydłuża jego żywotność. Płonące paliwo jest napowietrzane i mieszane 
w całym piecu, co intensyfikuje proces spalania i pozwala na doskonałe spalanie doprowadzanego 
paliwa. Palnik charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem energii. We współpracy z nowoczesną 
jednostką sterującą jest wyposażony w urządzenie zabezpieczające, które przerywa dopływ paliwa 
w przypadku przegrzania systemu, utraty płomienia w palenisku lub awarii wentylatora. W przypad-
ku, gdy zasilanie zostanie przerwane, podawanie paliwa zostanie automatycznie wyłączone, pozo-
stała część paliwa w komorze spalania nie spowoduje ryzyka uszkodzenia palnika.

Rys. Nr. 5 Podstawowy widok palnika obrotowego



13

Rys. Nr. 5 Podstawowy widok palnika obrotowego

3.3 Działanie palnika
Działanie palnika rozpoczyna się od doprowadzenia paliwa ze zbiornika (9) za pomocą podajnika 
ślimakowego (8) połączonego z palnikiem za pomocą elastycznego węża (7) i kolana łączącego (6). 
Następnie dawka paliwa jest przesuwana przez podajnik ślimakowy w palniku (12) do pieca obro-
towego (1). Po doprowadzeniu wystarczającej ilości paliwa do palnika następuje zapłon spiralą (13). 
Po rozpaleniu palnik przełącza się na normalny tryb pracy zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi pa-
rametrami. Powietrze, które jest niezbędne do spalania jest dostarczane za pomocą wentylatora 
(10), poprzez komorę napowietrzania (2) do pieca obrotowego (1) oraz pewną ilość powietrza prze-
pływa przez komorę (5) do spirali zapłonowej (13). Dopływ powietrza do palnika znajduje w jego 
dolnej części. Podczas pracy palnika następuje cykliczny ruch obrotowy paleniska (1) i komory na-
powietrzania (2) realizowane za pomocą mechanizmu (11). Częstotliwość obrotowa jest regulowana. 
Pozostałości po spaleniu przesuwane są z przedniej części palnika, gdzie wpadają do popielniczki 
kotła.

Rys. Nr. 6 Schemat podajnika i palnika

1. piec (palenisko) obrotowy

2. napowietrzająca komora obrotowa

3. izolacja termiczna

4. łożysko

5. komora napowietrzania

6. przyłączeniowe kolano wlotu paliwa

7. przelew paliwa (wąż elastyczny)

8. ślimakowy podajnik paliwa z zasobnika

9. zasobnik (zbiornik) paliwa

10. wentylator

11. mechanizm obracania paleniska (ogniska)

12. ślimakowy podajnik paliwa w palniku

13. spirala zapłonowa
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Praca palnika jest w pełni automatyczna i regulowana. Paliwo jest wydawane ze zbiornika w zależ-
ności od pożądanej mocy cieplnej. Po osiągnięciu ustawionych temperatur palnik automatycznie 
przechodzi w kontrolowane gaszenie i przechodzi w tryb czuwania. Przełączenie z trybu gotowości 
przez zapłon do trybu pracy jest również w pełni automatyczny.

W związku z tym operator musi jedynie odpowiednio ustawić parametry, uzupełniać wymaganą 
ilość paliwa i usuwać popiół z popielnika.

3.4  Sterowanie, regulacja i elementy zabezpieczające   
kotła

Sterowanie kotłem i regulacja są zapewnione przez jednostkę sterującą - patrz oddzielna instruk-
cja obsługi.

Zabezpieczenia, które pilnują bezpieczną pracę kotła:

• Termostat awaryjny służy do zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przegrzaniem. 
Ustawienie fabryczne na temperaturę około 95 do 100 ° C, tj.  Nie jest możliwe ustawienie 
wyższej temperatury kotła, niż temperatury termostatu awaryjnego. Termostat awaryjny znaj-
duje się na tylnej ścianie kotła w rozdzielnicy sterowniczej.

• Klapa grzejna (rozpalania) znajdujesię pomiędzy drugim i trzecim zaczepem w górnej części 
płytowego wymiennika ciepła i służy do kontrolowania temperatury spalin na wyjściu z kotła.

Dla kotła K14: Podczas eksploatacji kotła, w którym temperatura spalin jest powyżej 100 
° C, zawór klapowy musi być zamknięty, tzn. (dźwignia klapy rozpalania) zawór klapowy 
na górnej powierzchni kotła musi zostać przesunięty jak najdalej do tyłu i zabezpieczony 
śrubą blokującą. Podczas rozpalania, zimnego kotła lub po długotrwałej eksploatacji przy 
minimalnej mocy kotła, zaleca się eksploatację kotła z otwartą klapą, aby temperatura 
spalin nie spadła poniżej 90 ° C. W takim przypadku dźwignia przepustnicy musi zostać 
przesunięta do przodu i zablokowana za pomocą śruby blokującej.

Dla kotłów K20 i K25: Podczas pracy kotła, w którym temperatura spalin jest powyżej 
100 ° C, zawór klapowy musi być zamknięty, tj. Klapa dźwigni po stronie kotła musi być 
obrócona jak najwięcej w górę i zabezpieczona śrubą blokującą.  Podczas rozpalania, 
zimnego kotła lub po długotrwałej eksploatacji przy minimalnej mocy kotła, zaleca się 
eksploatację kotła z otwartą klapą, aby temperatura spalin nie spadła poniżej 90 ° C. W 
W takim przypadku dźwignia przepustnicy musi być obrócona w dół (do tyłu) i zabezpie-
czona śrubą blokującą.

• Czujnik optyczny (fotodioda) wykrywa obecność płomienia w piecu. W przypadku, gdy w pa-
lenisku nie ma wystarczającej ilości płomienia, jednostka sterująca rozpoczyna automatyczny 
zapłon, tzn. dostarcza niewielką ilość paliwa do palnika i włącza się spirala zapłonowa. Tryb 
zapłonu trwa około 2 do 3 minut, a kocioł przechodzi do normalnej pracy. Jeśli jednak nie na-
stąpi zapłon, cały proces zostanie powtórzony (łącznie 3 próby). Po nieudanym zapłonie na 
wyświetlaczu sterownika pojawi się odpowiedni alarm, a dalsza praca palnika nie będzie moż-
liwa, dopóki usterka nie zostanie usunięta. 

• Czujnik temperatury podajnika paliwa znajduje się w komorze napowietrzania palnika. W 
przypadku, kiedy nastąpi spalanie paliwa wewnątrz podajnika ślimakowego w palniku, jed-
nostka sterująca przerywa dopływ paliwa z zasobnika. Temperatura przełączania czujnika wy-
nosi 60 ° C. Jest to alarm bezzwrotny, który może zostać usunięty tylko przez użytkownika.

• Przelew paliwa jest kolejnym zabezpieczeniem przed przedostaniem się płonącego paliwa 
do zasobnika. Jest to konstrukcja, w której oba podajniki ślimakowe (dozownik z leja zasypo-
wego i podajnika w palniku) są połączone topliwym wężem elastycznym i kolanem łączącym. 
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Powoduje to powstanie szczeliny powietrznej na ścieżce paliwa między palnikiem a zbiorni-
kiem, która chroni paliwo w zasobniku przed zapłonem.

• Sonda Halla jest częścią wentylatora i wyczuwa jej prędkość. W przypadku nieplanowanego 
zatrzymania wentylatora sterownik natychmiast przerywa dopływ paliwa ze zbiornika. Jest to 
alarm bezzwrotny, który może zostać usunięty tylko przez użytkownika.

3.5 Akcesoria do kotła
Standardowe akcesoria:

• instrukcja obsługi i instalacji kotła, która zawiera kartę gwarancyjną

• instrukcja obsługi jednostki sterującej kotła

• dodatek do instrukcji obsługi i instalacji kotła BENEKOV - Montaż zasobnika paliwa do kotłów

• BENEKOV K14, K20 i K25

• listę umownych organizacji usługowych

• części ceramiczne - patrz rozdz. 6.2

• pojemnik na popiół (popielniczka)

• grabie do czyszczenia

Akcesoria na zamówienie:

• Zdalne sterowanie kotła z funkcją termostatu pokojowego ecoSTER200

Akcesoria na zamówienie nie są zawarte w cenie podstawowej kotła!

4. Umieszczenie i instalacja kotła

4.1 Przepisy i dyrektywy

Kocioł na paliwo stałe może być zainstalowany przez firmę upoważnioną do montowa-
nia tych urządzeń. Projekt instalacji powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami

System grzewczy musi być napełniony wodą, która spełnia wymagania CSN 07 7401: 1992, 
a zwłaszcza jej twardość nie może przekraczać wymaganych parametrów.

Parametr Jednostka Wartość

Twardość mmol/l 1

Ca2+ mmol/l 0,3

całkowita koncentracja Fe + 
Mn

mg/l 0,3 (Zalecana wartość)

Tabela nr 4 Parametry wody grzewczej
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A) do układu grzewczego

Kotły centralnego ogrzewania - Część 5: Kotły centralnego ogrzewania na paliwa stałe, z ręcz-
nym lub automatycznym dostarczaniem, o nominalnej mocy cieplnej nieprzekraczającej 500 kW - 
Terminologia, wymagania, badania i znakowanie

CSN 06 0310:2014 Instalacje grzewcze w budynkach - Projektowanie i montaż
CSN 06 0830:2014 Systemy grzewcze w budynkach - Urządzenia zabezpieczające

CSN 07 7401:1992
Woda i para dla urządzeń energii cieplnej o ciśnieniu roboczym 
pary do 8MPa

B) na komin

CSN 73 4201:2010
Kominy i kanały dymowe - Projektowanie, wykonanie i podłączanie 
urządzeń paliwowych

C) ze względu na przepisy przeciwpożarowe

CSN 06 1008:1997 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe urządzeń cieplnych

CSN EN 13 501-1+A1:2010
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i konstrukcji budowla-
nych - Część 1: Klasyfikacja według wyników badań reakcji na ogień

D) do sieci elektrycznej

CSN 33 0165:1992
Przepisy elektrotechniczne. Oznakowanie przewodów kolorami lub 
liczbami. Przepisy wykonawcze

CSN 33 1500:1990
Przepisy elektrotechniczne. Przeglądy techniczne urządzeń 
elektrycznych

CSN 33 2000-1 ed.2:2009
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Podstawowe 
aspekty, wyznaczanie podstawowych charakterystyk, definicje.

CSN 33 2000-4-41 
ed.2:2007

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Środki 
ostrożności - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

CSN 33 2000-5-51 
ed.3:2010

Instalacja elektryczna budynków - Część 5-51: Dobór i budowa 
urządzeń elektrycznych - Przepisy ogólne

CSN 33 2000-7-701 
ed.2:2007

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-701: Urządzenia 
przeznaczone do jednego celu, a w specjalnych pomieszczeniach - 
Pomieszczenia z wanną lub prysznicem

CSN 33 2030:2014
Elektrostatyka - Dyrektywa w celu wyeliminowania ryzyka od elek-
tryczności statycznej

CSN 33 2130 ed.2:2009
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - wewnętrzne okablowanie 
elektryczne

CSN 33 2180:1979

Przepisy elektrotechniczne CSN. Podłączanie urządzeń elektrycz-
nych. Przepisy elektrotechniczne. Przepisy dotyczące urządzeń 
elektrycznych w trudnych warunkach klimatycznych. Wymogi bez-
pieczeństwa dotyczące ruchomych przewodów i linii kablowych.
Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące urzą-
dzeń gospodarstwa domowego, elektronarzędzi i podobnych urzą-
dzeń - Część 1: Emisje
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4.2 Możliwości (opcje) lokalizacji kotła

Umieszczenie kotła wzglądem sieci elektrycznej:

• kocioł musi być umieszczony tak, aby wtyczka w gnieździe (230 V / 50 Hz) była zawsze 
dostępna.

• kocioł jest podłączony do sieci za pomocą przymocowanego ruchomego zasilania zakończo-
nego znormalizowaną wtyczką.

• Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym (w tym uziemienie poszczególnych części 
metalowych) musi być zapewnione zgodnie z obowiązującymi CSN EN (patrz rozdział 5.1).

Umieszczenie kotła ze względu na przepisy przeciwpożarowe

CSN 33 2350:1982
Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące urzą-
dzeń gospodarstwa domowego, elektronarzędzi i podobnych urzą-
dzeń - Część 2: Odporność - Norma grupy produktów

CSN 34 0350 ed.2:2009
Atmosfery wybuchowe - Część 14: Projektowanie, dobór i instalacja 
instalacji elektrycznych

CSN EN 55 014-1 
ed.3:2007

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - 
Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólne

CSN EN 55 014-2:1998

Urządzenia elektryczne do użytku domowego i podobnego - 
Bezpieczeństwo - Część 2-102: Wymagania szczegółowe dotyczą-
ce urządzeń spalających gaz, olej i paliwo stałe posiadające połą-
czenia elektryczne. 

CSN EN 60079-14 
ed.3:2009

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowie-
ka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Znakowanie przewodów 
kolorami lub literami i cyframi

CSN EN 60335-1 
ed.2:2003

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-2: Granice - 
Granice dla emisji harmonicznych prądu (urządzenia o wejściowym 
prądzie fazowym &lt;= 16 A)

CSN EN 60335-2-102:2007

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-3: Granice 
- Ograniczenie zmian napięcia, napięcia i migotania w syste-
mach rozdzielczych niskiego napięcia dla urządzeń o znamiono-
wym prądzie fazowym &lt;= 16 A niepodlegających warunkowemu 
połączeniu

CSN EN 60445 ed.4:2011

Akustyka - Wyznaczanie mocy akustycznej i poziomów energii aku-
stycznej źródeł hałasu za pomocą ciśnienia akustycznego - Metoda 
działania z powierzchnią pomiarową powyżej płaszczyzny odbija-
jącej. Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - 
Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na poziomie 
operatora i innych stałych lokalizacji przy użyciu przybliżonych ko-
rekt środowiskowych

CSN EN 61000-3-2 
ed.3:2006

Bezpieczeństwo maszyn - Ergonomiczne zasady projektowania - 
Część 1: Terminologia i zasady ogólne. Bezpieczeństwo maszyn 
- Osłony ochronne - Ogólne wymagania dotyczącebudowy (kon-
strukcji) i produkcji osłon stałych i ruchomych. Bezpieczeństwo 
maszyn - Zapobiegaj nieoczekiwanemu uruchomieniu. 
Bezpieczeństwo maszyn - Podstawowe pojęcia, ogólne zasady bu-
dowy. Bezpieczeństwo urządzeń maszynowych – Zachować bez-
pieczną odległość
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Rys. Nr. 7 Umieszczenie kotła K14 w kotłowni

Rys. Nr. 8 Umieszczenie kotła K20 lub K25 w kotłowni

1. Umieszczenie na podłodze z niepalnego materiału

• umieść kocioł na niepalnej podstawie termoizolacyjnej tak by sięgała ze wszystkich stron kotła 
o 20 cm.

• Jeśli kocioł jest umieszczony w piwnicy, zaleca się umieszczenie go na podstawie o wysoko-
ści, co najmniej 50 mm. Kocioł musi stać w pozycji poziomej

2. Bezpieczna odległość od materiałów łatwopalnych

• Najmniejsza dopuszczalna odległość zewnętrznych konturów kotła i kanału dymowego od ma-
teriałów łatwopalnych (patrz więcej specyfikacja w CSN EN 13 501-1 + A1: 2010) musi podczas 
montażu i eksploatacji kotła wynosić, co najmniej 800 mm.
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Umieszczenie kotła w stosunku do wymaganej przestrzeni manipulacyjnej:

• podstawowe środowisko AA5 / AB5 według CSN 33 2000-1 ed.2:2009

• przed kotłem musi być pozostawiona przestrzeń obsługi min. 600 mm (dotyczy kotła K14), 
wzgl. 1000 mm (dotyczy kotłów K20 i K25)

• minimalna odległość od tylnej części kotła, a ścianą 400 mm

• z boku korpusu kotła min. 500 mm (dotyczy kotłów K20 i K25) do czyszczenia powierzchni 
konwekcyjnej wymiennika

• po stronie zasobnika paliwa szczelina min. 500 mm dla wygodnego podkładania

• nad zasobnikiem paliwa przynajmniej 350 mm dla wygodnego podkładania

Montaż i umieszczenie zasobnika paliwa:

• Montaż zasobnika paliwa do kotłów Benekov K14, K20 i K25 jest wykonywana według osob-
nego aneksu do instrukcji obsługi i montażu kotłów BENEKOV.

• Zasobnik (zbiornik) paliwa należy ustawić w stosunku do korpusu kotła tak by zapewnić nieza-
wodne przelewanie paliwa, bez ryzyka zapchania węża elastycznego. Elastyczny wąż można 
odpowiednio skrócić.

• Kąt nachylenia między podajnikiem a podłogą poziomą musi wynosić od 0 do 60 °, optymalny 
kąt to 45 °.

Umieszczenie paliwa:

• Pellet zaleca się przechowywać w oryginalnym opakowaniu (worki PET lub „duże worki“) w 
suchym miejscu.

• Nie można przechowywać paliwa za kotłem, przechowywać go obok kotła w odległości mniej-
szej niż 400 mm.

• Producent zaleca zachowanie odległości między kotłem a paliwem min. 1 000 mm lub umiesz-
czenie paliwa w innym pomieszczeniu niż tam gdzie jest kocioł.

W pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł, należy zapewnić stały dopływ i 
odprowadzenie powietrzani niezbędnego do spalania i wentylacji. 

Zużycie powietrza:

• kotła BENEKOV K14 przy mocy nominalnej wynosi około 45 m3 . h-1 

• kotła BENEKOV K20 przy mocy nominalne jwynosi około 55 m3 . h-1 

• kotła BENEKOV K25 przy mocy nominalne jwynosi około 75 m3 . h-1

Podłączenie przewodów instalacj igrzewczej lub przewodów grzałki nagrzewnicy musi być wyko-
nane przez wykwalifikowaną osobę.

OSTRZEŻENIE: Podczas podłączania kotła do instalacji grzewczej kurek spustowy musi 
znajdować się w najniższym położeniu (miejscu) i możliwie jak najbliżej kotła.
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Przekrój komina nie może być mniejszy niż 200 cm2

Kanał spalinowy jest przymocowany tylko do syfonu i do wylotu kotła. Musi być trwale zmontowa-
ny, aby uniknąć przypadkowego lub spontanicznego uwolnienia przewodów łączących. Przewód 
dłuższy niż 2 m musi być mocno zakotwiczony. Wszystkie elementy spalin muszą być z materiałów 
niepalnych.

Nieszczelności w przewodzie spalinowym (złącza), zalecamy uszczelnić szczeliwem, przeznaczo-
nym do tego celu kitem lub taśmą klejącą aluminiową.

Zalecamy, aby otwór kominowy był odpowiednio izolowany cieplnie i zabezpieczony przed ochła-
dzaniem przez odpowiednie dopasowanie do budynku. Komin, który jest nadmiernie ochładzany 
musi być odprowadzany w taki sposób, aby zapobiec skraplaniu się par w schłodzonych spalinach 
i wsiąkaniu kondensacji w kominie.

Nie zalecamy, aby długość nieizolowanej rury spalin przekraczała 1 m. W nieizolowanym kominie 
spaliny są schładzane, a wilgoć spalin skrapla się podczas pracy w trybie małej mocy.

Podłączenie kotła do komina musi byś wykonane zgodnie z wymaganiami CSN 73 4201: 2010 
Kominy i kanały kominowe (spalinowe).

• Połączenie kotła BENEKOV K14 z kominem odbywa się za pomocą metalowej rury o średnicy 
118 lub 120 mm.

• Połączenia kotłów Benekov K20 i K25 z kominem odbywa się za pomocą rur metalowych o 
średnicy 145 lub 150 mm.

Uruchomienie kotła może być wykonane tylko przez umowną instytucję serwisową upoważnioną 
do wykonywania tej  czynności.

4.3 Podłączenie do komina

5 Uruchomienie kotła - instrukcje dla umownej 
organizacji serwisowej

6 Rozmiary podłączenioweorganizacji serwisowej

Rys. Nr. 9 Rozmiary podłączeniowe kotła BENEKOV K14
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Kocioł BenekovK14 (2 sztuki płytek ceramicznych, 
230 x 160 x 25 mm)

• Pierwszą płytę umieścić pionowo na belce w 
dolnej części komory spalania tak, aby zakryć jej 
tylną ścianę.

• Drugą płytkę umieścić pionowo w komorze spa-
lania tak, aby kryła jej boczną ścianę (przeciw-
ległą do palnika). Wciśnij tę płytę jak najdalej do 
tyłu, aby dopasować ją do pierwszej płyty i za-
bezpiecz ją przed upadkiem.

6.1 Umieszczanie ceramiki w komorze spalania

Rys. Nr. 10 Rozmiary podłączeniowe kotła BENEKOV K20 i K25

OSTRZEŻENIE: Do montażu części ceramicznych w komorze spalania jest upoważniona 
tylko firma serwisowa przeszkolona przez producenta. Pierwotne włożenie ceramiki 
do komory spalania może być wykonane wyłącznie przez firmę serwisową z ważnym 
upoważnieniem do obsługi i rozruchu kotłów BENEKOV. Użytkownik kotła jest uprawniony 
do zainstalowania i demontażu ceramiki w komorze spalania zgodnie z instrukcjami firmy 
serwisowej po pierwszym uruchomieniu kotła i wykonaniu testu grzewczego.

Praca kotła bez ceramiki jest zabroniona! Istnieje ryzyko termicznego uszkodzenia kotła 
lub pożaru!
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Kocioł BENEKOV K20 i K25 (1 szt. kształtki ceramicznej + 1 szt. płytki ceramicznej):

• Ceramiczną kształtkę umieścić na belce w dolnej części komory spalania tak, aby zakryć jej 
boczną ścianę.

• Ceramiczną kształtkę umieścić pionowo w komorze spalania tak, aby kryła jej tylną ścianę. 
Skos tej płytki dopasuje się do skosu ceramicznej kształtki.

Przed uruchomieniem kotła należy wykonać lub sprawdzić:

a) napełnienie instalacji grzewczej wodą

Woda używana do napełnienia kotła i systemu grzewczego musi być przejrzysta i bezbarwna, bez 
zawieszonych substancji, oleju i chemicznie agresywnych substancji. Jej twardość musi być 
zgodna z CSN 07 7401: 1992 (konieczne jest dostosowanie wody, jeśli jej twardość wody nie 
jest odpowiednia). Nawet wielokrotne podgrzewanie wody o wyższej twardości nie zapobiega 
wydalaniu soli na ściankach wymiennika ciepła. Wytrącenie 1 mm wapienia zmniejsza w 
danym miejscu przenoszenie ciepła z metalu do wody o około 10%.

Systemy grzewcze z otwartym naczyniem wyrównawczym umożliwiają bezpośredni kontakt wody 
grzewczej z atmosferą. W sezonie grzewczym woda rozprężająca się w zbiorniku pochłania 
tlen, co zwiększa działanie korozyjne, a jednocześnie następuje znaczne odparowanie wody. 
Do uzupełnienia można używać wyłącznie wody dostosowanej do wartości zgodnie z CSN 
07 7401: 1992. System ogrzewania należy dokładnie przepłukać w celu usunięcia wszelkich 
zanieczyszczeń.

Podczas okresu ogrzewania niezbędne jest utrzymywanie stałej objętości wody w systemie 
grzewczym. Podczas uzupełniania instalacji grzewczej wodą należy zachować ostrożność, 
aby powietrze nie dostało się do układu. Woda z kotła i instalacji grzewczej nie może być 
nigdy wypuszczana ani odbierana do użycia, z wyjątkiem przypadków konieczności takich jak 
naprawy itp. Spuszczanie wody i napuszczanie nowej zwiększa ryzyko korozji i tworzenia się 
kamienia.

Jeśli konieczne jest uzupełnienie wody do instalacji grzewczej, uzupełniamy ją tylko do 
schłodzonego kotła, aby uniknąć uszkodzenia stalowego wymiennika ciepła.

b) szczelność instalacji grzewczej

c) Podłączenie do komina - musibyć zatwierdzoneprzezfirmę kominiarską

e) umieszczanie(montaż) części ceramicznych w komorzespalania

f) połączenie z siecią zasilającą- Gniazda są połączone w taki sposób, że kołek zabezpieczający 
znajdujesię u góry, a przewódfazowy jest podłączony do lewej komory, patrząc od przodu. To 
samo dotyczypodwójnychgniazd.

g) kontrola emisji po pierwszej instalacji przeprowadzana jest zgodnie z wymaganiami prawnymi 
obowiązującymi w kraju instalacji kotła.

Zakończenie montażu i wykonanie próby nagrzewania należy odnotować w „Karcie gwarancyjnej“.

1.  Wykonaj test wydajności podajnika - patrz rozdz. 7.1.

2. Rozpalanie  kotła.

3. Doprowadź kocioł do temperatury roboczej. Zalecana temperatura robocza wyjściowej wody 
grzewczej wynosi od 65 do 80 ° C.

6.2 Kontrola przed uruchomieniem

6.3 Uruchomienie kotła
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Wartość Ilości paliwa w teście definiuje ilość paliwa, którą podajnik jest w stanie dostarczyć do pal-
nika w danym układzie i nachyleniu podczas ciągłej pracy za jednostkę czasu (konkretnie 6 minut). 
Przy ustalaniu należy postępować w następujący sposób:

1. Sprawdzić poprawność umieszczenia, podajnika ślimakowego z zasobnika. Kąt nachylenia 
między podajnikiem ze zasobnika a poziomą podłogą musi wynosić od 0 do 60 °, optymalny 
kąt to 45 °.

• Instalacja podajnika pod kątem mniejszym niż 45 ° zwiększa ilość dostarczanego paliwa.

• Instalacja podajnika przy nachyleniu większym niż 45 ° zmniejsza ilość dostarczanego paliwa.

2. Napełnij zbiornik zalecanym paliwem - patrz rozdz. 3

3. Podłączyć kocioł do sieci elektrycznej (230V / 50Hz) za pomocą kabla z wtyczką.

4. Elastyczny wąż wraz z kolanem łączącym (patrz rys. 6) należy wsunąć z górnej tulei palnika i 
umieścić w odpowiednim pojemniku.

5. Przyciskiem START (Menu główne Ustawienia kotła Modulacja wydajności Kalibracja podajnika 
Napełnienie podajnika) napełnić ślimakowy podajnik z zasobnika paliwem. Napełnianie 
ślimakowego podajnika ukończyć przyciskiem STOP około 30 s po tym, gdy z podajnika 
zaczną padać pellety do zbiornika. Zbiornik z nasypanym pelletem opróżnić i włożyć powrotem 
pod odłączone kolano łączące. Przyciskiem DALEJ aby przejść bezpośrednio do menu 
Test kalibracji (lub poprzez Menu główne Ustawienia kotła Modulacja wydajności Kalibracja 
podajnika Test kalibracji).

6. Przyciskiem START aby uruchomić sam test kalibracji podajnika (Menu główne - Ustawienia 
kotła- Modulacja wydajności -Kalibracja podajnika -Test kalibracji). Podajnik zacznie sypać 
paliwo do zbiornika i na wyświetlaczu jest odliczany czas do końca testu. Po 6 minutach test 
zostaje automatycznie zakończony.

7. Zważyć ilość paliwa dostarczonego do pojemnika.

8. Ustaloną wartość czystej wagi w gramach wprowadzić do sterownika kotła (Menu główne 
-Ustawienia kotła- Modulacja mocy- Kalibracja podajnika- Ilość paliwa w teście). Wartość 
ta ma wpływ na dozowanie paliwa podczas pracy kotła. Zła wartość spowoduje wadliwe 
działanie palnika. Wprowadzenie niższej wartości niż wartość rzeczywista zmierzona w teście 
spowoduje dostarczenie większej ilości paliwa do palnika podczas normalnej pracy kotła. 
Wprowadzenie wyższej wartości niż wartość rzeczywista zmierzona w teście spowoduje, 
podawanie mniejszej ilości paliwa do palnika w trakcie normalnej pracy kotła.

• Podajnik kotła BENEKOV K14 ta wartość nie może być mniejsza niż 4 kg/h.

7. Obsługa kotła przez użytkownika

7.1. Kalibracja podajnika

4. Sprawdź ponownie szczelność kotła

5. Wykonaj test ogrzewania zgodnie z odpowiednimi normami (patrz karta gwarancyjna)

6. Zaznajomić użytkownika z obsługą kotła - patrz rozdz. 7.

7. Dokonaj wpisu w karcie gwarancyjnej

OSTRZEŻENIE! Jest to bardzo ważna czynność. Prawidłowy i dokładny pomiar i 
ustawienie „Ilość paliwa w teście” w sterowniku określa niezawodność pracy kotła. 
Wprowadzenie niewłaściwej wartości spowoduje nieprawidłowe działanie kotła.
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• Podajnik kotła BENEKOV K20 ta wartość nie moż być mniejsza niż 5 kg/h.

• Podajnik kotła BENEKOV K25 ta wartość nie może być mniejsza niż 6 kg/h.

9. Elastyczny wąż wraz z kolanem łączącym wsuń z powrotem na górną rurę palnika.

1. Sprawdź ilość wody w systemie grzewczym.

2. Sprawdź, czy zawory odcinające między kotłem a układem ogrzewania są otwarte.

3. Sprawdzić funkcjonalność pompy obiegowej.

4. Oczyścić palnik i popielnik.

5. Napełnij zasobnik zalecanym paliwem - patrz rozdz. 3. Po uzupełnieniu zasobnik starannie 
zamknąć, aby zapobiec ewentualnemu zassaniu fałszywego powietrza do palnika przez 
podajnik ślimakowy paliwa.

6. Podłączyć kocioł do sieci elektrycznej (230V / 50Hz) za pomocą kabla z wtyczką.

7. Jeśli nie zostało to zrobione wcześniej, korzystając z trybu ręcznego w jednostce sterującej 
napełnić podajnik ślimakowy z zasobnika paliwem.

8. Włączyć sterownik kotła (patrz osobna instrukcja obsługi jednostki sterującej). Jednostka 
sterująca ocenia stan kotła i dokona zapłonu. Najpierw włącza się wentylator i przedmuchuje 
palnik. Następnie aktywuje się podajnik paliwa i dostarcza potrzebną do rozpalenia. Następnie 
aktywuje się spirala zapłonowa, która zapala paliwo. Czas rozpalania jest różny, w zależności 
od rodzaju paliwa, zwykle trwa od 2 do 3 minut. Gdy paliwo zostanie zapalone (tzn. Wartość 
parametru zmierzona przez czujnik optyczny osiągnie ustawioną wartość), tryb zapłonu 
kończy się, a kocioł przełącza się w tryb automatyczny.

W tym stanie pracuje zarówno wentylator, jak i cykl podajnika ślimakowego. Jednostka sterują-
ca wyświetla podstawowe dane dotyczące pracy kotła. Ten tryb trwa, dopóki temperatura kotła 
(lub pomieszczenia) nie osiągnie ustawionej wartości (patrz oddzielna instrukcja obsługi jednostki 
sterującej).

W przypadku awarii zasilania (230 V, 50 Hz), sterownik kotła zapamiętuje jego stan i zachowuje go 
po przywróceniu zasilania.

Gdy temperatura wody grzewczej osiąga około 95-100 ° C, zareaguje termostat awaryjny, który, 
niezależnie od jednostkisterującej, wyłącza kocioł. Gdy termostat awaryjny jest wyłączony, jednost-
ka sterująca sygnalizuje przegrzanie.

Termostat awaryjny można włączyć tylko wtedy, gdy temperatura spadnie poniżej ustawionej war-
tości o około 20 ° C, odkręcając czarną nasadkę termostatu awaryjnego i naciskając kolorowy 
przycisk. Czarna nasadka musi zostać przykręcona spowrotem.

Aby uniknąć niepożądanego przełączenia termostatu awaryjnego ze względu na bezwładność 
cieplną kotła, zaleca się eksploatację kotła przy wyjściowych temperaturach wody grzewczej do 
80 ° C.

W przypadku powtarzającego się wyłączenia termostatu awaryjnego należy wyłączyć kocioł i usta-
lić przyczynę wielokrotnego przegrzewania się kotła.

Kocioł jest automatycznie wyłączany z eksploatacji przez jednostkę sterującą (patrz oddzielna in-
strukcja obsługi jednostki sterującej), nie ma potrzeby interwencji operatora.

7.2 Rozpalanie w kotła

7.3 Praca kotła

7.4 Odstawienie kotła z eksploatacji
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Ryzyko wynikające z eksploatacji kotła zostało zminimalizowane za pomocą dostępnych środków 
technicznych. Pomimo to pewne szczątkowe ryzyka są stale obecne.

Obejmują one w szczególności ryzyka wynikające z  nieuwagi obsługi przez operatora kotła 
i nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pracy.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz  zapewnienia wyższej wydajność, zwracamy uwagę na 
możliwość pojawiania się pewnych ryzyk szczątkowych, których nie można wyeliminować za po-
mocą żadnego rozwiązania technicznego.

7.5 Pozostałe ryzyka i ich zapobieganie

WAŻNE OSTRZEŻENIA:
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), których 

fizyczne, sensoryczne lub umysłowe niepełnosprawności lub brak doświadczenia i 
wiedzy uniemożliwia bezpiecznie korzystanie z urządzenia.

• Pozostawianie dzieci bez opieki w pobliżu kotła, który jest eksploatowany jest 
niedopuszczalne.

• Jeśli nastąpi ryzyko powstania i przedostania łatwopalnych oparów lub gazów do 
kotłowni lub podczas prac, podczas których powstaje zagrożenie pożarowe lub 
wybuchowe (klejenie okładzin podłogowych, malowanie farbami łatwopalnymi 
itp.), Kocioł należy wyłączyć z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem 
takich prac.

• Szczególną uwagę należy poświęcić dolnej części zasobnika, w której znajduje się 
podajnik ślimakowy. Swobodny (obrotowy) koniec ślimaka musi być całkowicie 
zasypany paliwem i zabezpieczony tak, aby nie można było sięgnąć na niego ręką. 
Obracająca się śruba może spowodować poważne obrażenia.

• Do rozpalania kotła nie można używać cieczy łatwopalnych.

• Ewentualną obserwację płomienia podczas pracy kotła wykonuje się otwierając 
drzwiczki. Jeśli konieczne jest otworzenie drzwi podczas pracy kotła (np. W 
celu usunięcia popiołu z popielnika), należy pamiętać, że istnieje zwiększone 
ryzyko szerzenia się iskier i rozpylenia dymu w kotłowni. Wtedy trzeba drzwiczki 
natychmiast zamknąć. Otwieranie drzwiczek podczas pracy kotła musi być 
wykonywane ostrożnie, tzn. lekko otworzyć, poczekać, aż spaliny wywietrzą się z 
komory spalania, i dopiero potem można je otworzyć całkowicie.

• Podczas pracy kotła, konieczne jest staranne zamknięcie pokrywy zasobnika.

• Paliwo jest napełniane do zasobnika maksymalnie do wysokości około 30 mm 
poniżej dolnej krawędzi otworu do napełniania tak, aby zapewnić niezawodne 
zamknięcie pokrywy zasobnika paliwa.

• W żaden sposób nie wolno przegrzewać kotła podczas pracy.

• Nie umieszczaj łatwopalnych przedmiotów obok kotła  w odległości mniejszej niż 
bezpieczna odległość od kotła (patrz rozdział 5.2).

• Podczas wybierania popiołu z kotła substancje łatwopalne nie mogą znajdować 
się w odległości mniejszej aniżeli 1500 mm od kotła. Popiół należy wysypywać do 
niepalnych pojemników z pokrywą.

• Podczas eksploatacji kotła przy niższej temperaturze niż 60°C dochodzi 
do zraszania stalowego korpusu kotła i tym samym do tzw. korozji 
niskotemperaturowej, która skraca jego żywotność. Dlatego też kocioł musi 
pracować w temperaturze 60 ° C lub wyższej.

• Po zakończeniu sezonu grzewczego niezbędne jest dokładne wyczyszczenie kotła 
włącznie z przewodami kominowymi (spalinowymi). Kotłownię również należy 
utrzymywać w czystości i suchości.

• Zabrania się ingerowania w konstrukcję i instalację elektryczną kotła.

• Zabronione jest używanie palnika bez obudowy.

• Kocioł pracuje z wentylatorem

• Kocioł pracuje przypodciśnieniu na wylocie spalin.

• Kocioł pracuje w warunkachnormalnych, bez kondensacji. Palnika niemożna 
używać, jako osobnegourządzenia.
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a) Ryzyka elektryczne

• podłączanie, konserwację i naprawy części elektrycznych kotła może wykonywać wyłącznie 
wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi

• okablowanie elektryczne musi być zgodne z obowiązującymi przepisami

• przewód zasilający i okablowanie kotła należy regularnie sprawdzać i konserwować w zaleca-
nym stanie

• w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia sprzętu elektrycznego kocioł należy wyłączyć, odłą-
czyć urządzenie od zasilania i zapewnić kwalifikację naprawy

• Zabrania się ingerowania w połączenie obwodów bezpieczeństwa, lub wykonywania nieauto-
ryzowanych zmian, które są związane z bezpieczeństwem i niezawodnością sprzętu

b) Ryzyka termiczne

• Kocioł nie może być narażony na wyższe ciśnienie robocze niż zalecane

• Zabrania się przegrzewania kotła

• Kocioł musi być zabezpieczony przed korozją w niskich temperaturach poprzez odpowiednie 
połączenie z automatyczną regulacją temperatury powrotu

• W kotle można palić tylko przypisanym paliwem

• przechowywanie materiałów palnych w pobliżu kotła jest zabronione

• Podczas eksploatacji kotła należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyko poparzenia od źródeł 
ciepła

c) Ryzyko związane z obsługą paliwa

• Podczas pracy z paliwem następuje emisja cząstek stałych. W związku z tym operator powi-
nien stosować odpowiednie wyposażenie ochronne w zależności od stopnia zapylenia.

• ponieważ jest to paliwo, konieczne jest, aby przestrzegać odpowiednich przepisów przeciw-
pożarowych i musi być dostępna odpowiednia gaśnica

d) Ryzyka ergonomiczne

• Kocioł musi stać w kotłowni w pozycji pionowej

• Zabrania się wkładania rąk do podajnika ślimakowego

• Podczas pracy kotła wszystkie drzwi, drzwiczki i pokrywy muszą być prawidłowo zamknięte

Kocioł może być obsługiwany tylko przez osobę odpowiednio przeszkoloną przez serwis i zapo-
znaną z niniejszą instrukcją obsługi.

1. Należy zapewnić terminowe uzupełnianie paliwa. Jeśli w zasobniku jest tylko mała ilość paliwa, 
musi być ono natychmiast uzupełnione, tak by nie dochodziło do tzw. „fałszywego” zasysania 
powietrza czy też zadymienia zasobnika. Uwaga na ponowne prawidłowe zamknięcie pokrywy 
zasobnika paliwa!

2. Jeśli kocioł jest odpowiednio wyregulowany, paliwo zostaje całkowicie spalone, gdy osiągnie 
krawędź obrotowej części palnika. Popiołu opada do zasobnika popiołu. Komora spalania 
jest samoczyszcząca i przyśredniej mocy popielnik należy opróżniać raz w tygodniu (należy 
używać rękawiczek). Czasami kawałek żużla może utknąć między krawędzią na krawędzi 
obrotowej części palnika. Następnie trzeba go za pomocą pogrzebacza wyjąć.

3. Podczas ciągłej pracy kotła zaleca się czyszczenie powierzchni wymiennika ciepła korpusu 
kotła raz w miesiącu. Ponieważ dochodzi do zanieczyszczenia powierzchni wymiany ciepła, 
które może w znacznym stopniu wpłynąć na przenoszenie ciepła, a tym samym na sprawność 

8. Konserwacja kotła
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kotła. Po zakończeniu sezonu grzewczego kocioł należy dokładnie wyczyścić.

4. Minerały zawarte w pelletach drzewnych mogą tworzyć twarde osady podczas pracy 
kotła w przestrzeni palnika na obrotowej części palnika, co może negatywnie wpłynąć na 
niezawodność i jakość spalania. Aby uniknąć ryzyka tego zjawiska, zaleca się, co najmniej raz 
w tygodniu sprawdzać przestrzeń palnika. W przypadku twardych osadów na palniku wyjąć 
palnik i mechanicznie usunąć sklejoną masę.

5. Zalecasię również okresowe zewnętrzne czyszczenie palnika i podajnika. Czyszczenie należy 
wykonywać za pomocą suchego pędzla. Kocioł w tym momencie musi być odłączony od 
zasilania.

6. Podczas czyszczenia kotła należy również oczyścić ogniotrwałe części ceramiczne, które są 
umieszczone w komorze spalania palnika.

7. Ponieważ podczas pracy wentylatora powstaje niewielkie nadciśnienie w przestrzeni palnika, 
należy się upewnić, że kocioł jest w pełni szczelny (drzwi kotła, górna pokrywa kotła, pokrywaz 
biornika paliwa itp.).

8. Skrzynia biegów podajnika paliwa jest fabrycznie napełniana olejem syntetycznym, dlatego jej 
dalsze utrzymanie nie jest konieczne.

9. Wszelkie czynności konserwacyjne i serwisowe należy wykonywać po odłączeniu kotła od  
energii elektrycznej i po ostygnięciu kotła.

8.1. Ogólne instrukcje

8.2 Czyszczenie rurowej rotacyjnej komory 
napowietrzania

Aby zapewnić bezproblemową pracę i osiągnąć wysoką żywotność palnika, należy postępować 
zgodnie z następującymi wskazówkami:

• Piec (palenisko) i palnik powinny być utrzymywane w czystości przez ich regularne czyszcze-
nie. Częstotliwość czyszczenia zależy, od jakości paliwa, popiołu i wilgotności, liczby zapło-
nów i wielkości popielniczki. Średnio czyszczenie powinno odbywać się raz w tygodniu.

• Używaj tylko przepisanego paliwa. Spalanie innych paliw jest zabronione.

• Zapewnij dopływ wystarczającej ilości świeżego powietrza do kotłowni.

Podczas pracy kotła część produktów spalania może przechodzić przez otwory napowietrzające 
do przestrzeni pomiędzy rurą pieca a rurą zewnętrzną. W zależności od rodzaju używanego paliwa 
zaleca się czyszczenietegoobszaruśrednio, co 6 miesięcy pracypalnika. W celu ich usunięcia wy-
konaj następujące kroki – patrz rysunki nr. 11 i 12:

1. Odłącz przewód zasilający od palnika i zewnętrzny kabel zasilający sterownik.

2. Otwórz drzwik otła tak, aby uzyskać dostęp do rurypaleniska.

3. Poluzuj śruby (6), które mocują pokrywę - 2 szt.

4. Zdejmij(usuń) pokrywę palnika (9).

5. Odkręć śruby mocujące (7) - 4 szt.

6. Delikatnie zdejmij kołnierz z napędami i wentylatorem (8).

7. Podczas demontażu kołnierza (8) wyjmij spiralę zapłonową (12) z obudowy

8. Demontowany zestaw umieść w bezpieczne miejsce, przy czym zwróć szczególną uwagę na 
cewkę zapłonową

9. Zlokalizuj i odkręć śrubę blokującą (5). Jeśli ustawienie tego nie umożliwia, obróć zewnętrzną 
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rurą (1) ręcznie w kierunkuoznaczonym „Z“, aż zobaczyszśrubę.

10. Obróć rurą (1) w kierunku oznaczonym, „O“, aby ją usunąć.

11. Wyjmij rurę (1) i (2) z palnika.

12. Wyczyść obie rury. Jeśli to konieczne, wyczyść otwory napowietrzające w rurze (2).

13. Po zakończeniu czyszczeniarur, można przystąpić do montażu palnika

14. Umieść ruryspalania (2) do ruryzewnętrznej (1) - upewnijsię, że prowadnica (4) jest prawidłowo 
umieszczona w żebrze (3), któremacięcie.

15. Włóż obierury do palnika tak, aby hakirury (1) weszły w rowki (11).

16. Obrócić rury w kierunku „Z” aż do oporu.

17. Ustawrury tak, aby można było wkręcić śrubę (5).

Rys. Nr. 11 Czyszczenie rurowej rotacyjnej komory napowietrzania - widok 1

Rys. Nr. 12 Czyszczenie rurowej rotacyjnej komory napowietrzania - widok 2
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18. Wkręcić śrubę (5) - ważne jest, aby śruba znajdowała się na zewnątrz żebra (1) i żeby była 
przykręcona do końca.

19. Przymocuj kołnierz do napędów (8). Podczas tej operacji umieść cewkę zapłonową (12) w 
obudowie, aby była prawidłowo osadzona. Otwór wału napędowego (10) musi być wyregulowany 
w taki sam sposób, jak położenie napędu wału napędowego - Możesz obrócić wał obracając 
rurkę (1) w kierunku „Z”. Czujnik temperatury (13) musi znajdować się w studzience znajdującej 
się w rurze zasilającej paliwem. Dokręć śruby

20. Załóż pokrywę (9).

21. Dokręć śruby (6).

22. Zamknij drzwiczki kotła.

23. Podłącz odłączone kable.

24. Palnik jest gotowy do dalszej pracy.

Rys. Nr. 13 Ustawianieprzepływu powietrza do ogniska

8.3 Ustawianie przepływu powietrza do ogniska
W razie potrzeby (w zależności od rodzaju paliwa, warunków instalacji itp.) Możliwe jest mechanicz-
ne regulowanie ilości powietrza do spalania i jego dystrybucji na pierwotną i wtórną. Aby użyć dane 
ustawienie, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej - patrz rys. 13:

1. Poluzuj śruby (1) mocujące pokrywę palnika - 2 szt.

2. Zdejmij pokrywę palnika (2).

3. Przekręć śrubę (3) za pomocą klucza imbusowego 5 (4). Aby zmniejszyć przepływ powietrza, 
obróć go w prawo, aby go zwiększyć. Zakres od minimalnego do maksymalnego przepływu 
powietrza wynosi 90 °.

4. Dla zakończenia ustawienia należy założyć osłonę palnika (2) i dokręcić śrubami (1)
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8.4. Smarowanie łożysk palnika
Aby zapewnić dłuższą żywotność palnika, zaleca się regularne smarowanie łożysk palnika. W za-
leżności od częstotliwości pracy palnika zalecane jest smarowanie łożysk, co 6 do 12 miesięcy. 
Wykonaj następujące czynności, aby wykonać - patrz rys. nr. 14 i 15.

Rys. Nr. 14 Smarowanie łożysk palnika - widok 1

Rys. Nr. 15 Smarowanie łożysk palnika - widok 2

1. Odłącz przewód zasilający od palnika i zewnętrzny kabel zasilający sterownik.

2. Poluzuj śruby (1) mocujące pokrywę palnika - 2 szt.

3. Zdejmij pokrywę palnika (2).

4. Odkręć śruby mocujące (4) - 4 szt.

5. Ostrożnie wyjmij panel z napędami i wentylatorem (3)

6. Wyjmij świecę zapłonową (5) z obudowy podczas zdejmowania panelu (3).

7. Umieść zdemontowany zespół w bezpiecznym miejscu, zwracając szczególną uwagę na świecę 
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zapłonową.

8. Odkręć śruby (6).

9. Zdejmijpokrywę komory powietrznej (7) wraz z ramą (8), trójnikiem (9), wałkiem napędowym (14) 
i trzpieniem obrotowym osłony (15). Odkręć w razie potrzeby śrubę blokującą trójnik

10. Nasmarować łożyska komory spalania (10) w kilku punktach po całym obwodzie, smarując 
między łożyskiem a koszykiem łożyskowym. Do smarowania używać smaru (np. Towot, LT 43).

11. Umieścić wałek (14) w obudowie płyty palnika (18). Zatrzask (12) musibyć umieszczony między 
zębami koła (13), jak pokazano w szczegółach.

12. Umieścić wałek (15) w otworze tarczy łożyskowej. Ustaw zęby zgodnie z ilustracją. To jest 
ustawienie do zamykania kurtyny powietrznej, tzn. Minimalny przepływ powietrza.

13. Umieść osłonę komory powietrznej (7) razem z trójnikiem (9) i ramą (8). Sworznie w blasze 
osłony muszą być prawidłowo umieszczone w otworach, element T musi zostać umieszczony 
w otworze panelu. Zamontuj ramę (8), a kołki muszą być prawidłowo umieszczone w otworach. 
W razie potrzebydokręcić śrubę blokującą trójnik (2). Końcówka wału napędowego (14) musibyć 
prawidłowo umieszczona w otworze (17), a wałek wahadłowy membrany (15) w otworze (16).

14. Przykręć śruby (6).

15. Przymocuj kołnierz z napędami (3). Podczas tejc zynności umieść świecę zapłonową (5) w 
obudowie, aby została prawidłowo osadzona. Otwór wału napędowego (11) musi być ustawiony 
w taki sam sposób jak położenie napędu wału napędowego - możesz obrócić wał napędowy 
obracając rurą (1) w kierunku „Z”. Czujnik temperatury musi znajdować się w studzience 
znajdującej się w rurze do podawania paliwa.

16. Przykręć śruby (4).

17. Załóż pokrywę (1).

18. Dokręć śruby (2).

19. Zamknij drzwiczki kotła.

20. Podłącz odłączone kable.

21. Palnik jest gotowy do dalszejpracy.

8.5 Wymiana spirali zapłonowej
Wymiana spirali zapłonowej jest możliwa tylko przez przeszkolonego technika serwisowego lub 
osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne (SEP do 1 kV). Wymiana jest przeprowa-
dzana zgodnie z następującą procedurą - patrz rys. nr. 16:

1. Odłącz przewód zasilający od źródła zasilania.

2. Poluzuj śruby (1) mocujące pokrywę (2) - 2 szt.

3. Zdejmij pokrywę palnika (2).

4. Odłączyć świecę zapłonową od zacisków Z2 i Z4.

5. Wyjmij zatyczkę (zaślepkę) (4) z rury zapłonowej (5).

6. Wyciągnij świecę zapłonową (6) z rury zapłonowej (5).

7. Włóż nową świecę zapłonową (6) z powrotem do rury zapłonowej (5). Konieczne jest jej 
wsunięcie wzdłuż rowków rury zapłonowej (5). Świeca powinna wystawać około 20 mm nad 
rurą zapłonową (5).

8. Umieść z powrotem zaślepkę (4) na rurę zapłonową (5) i zabezpiecz dziobki (2 szt.) Na rurze 
zapłonowej

(5) wzdłuż krawędzi.
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9. Podłącz kabel świecy zapłonowej do listwy zaciskowej (3).

10. Załóż pokrywę (2).

11. Dokręć śruby (1).

12. Podłącz odłączone kable.

Palnik jest gotowy do dalszej pracy.

9. Schemat elektryczny

R2, R4 rotacyjne czyszczenie palnika

S2, S4 podajnik w palniku

W2, W4 wentylator

F2, F4 czujnik optyczny

F4, C4, Z2 Sonda Halla

C2, C4 czujnik temperatury podajnika

Z2, Z4 zapalniczka

P2, P4 podajnik z zasobnika

PE uziemienie

N przewód zerowy



33

Benekov K14



34

Benekov

Benekov K20 i K25
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10. Usuwanie problemów podczas eksploatacji kotła
Jeśli masz problemy z eksploatacją kotła, skorzystaj z gotowych rozwiązań:

OBJAWY PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Wyświetlacz nie pokazuje 
żadnych informacji.

Kocioł nie jest podłączo-
ny do sieci elektrycznej.

Podłącz kocioł do sieci (230 V / 50 Hz) za 
pomocą kabla z wtyczką.

Awaria regulatora kotła. Wykonaj wymianę regulatora kotła.*

Podajnik ślimakowy nie 
działa

Kabel napędu kotła 
jest odłączony (lub 

uszkodzony).

Podłącz kabel napędu kotła (lub dokonaj 
wymianę).*

Napęd podajnika jest 
uszkodzony.

Wymień napęd uszkodzonego podajnika.*

Dochodzi do powtarzają-
cego się blokowania po-

dajnika paliwa

W podajniku paliwa znaj-
duje się przeszkoda (ka-

mień itp.).

Demontuj podajnik ślimakowy i usuń 
przeszkodę. Ponownie zainstaluj 

podajnik.*
W paliwie występuje 
znaczna ilość kurzu.

Usuń z kotła niewłaściwe paliwo, napełnij 
zasobnik zalecanym paliwem.

Podajnik działa, ale pali-
wo nie jest transportowa-

ne do palnika.

W zasobniku nie ma 
paliwa.

Napełnij zasobnik zalecanym paliwem.

Doszło do całkowitego 
zużycia ślimaka (śruby).

Wymień wał śrubowy (ślimakowy).*

Wentylator nie działa

Jest odłączony (bądź 
uszkodzony) kabel wen-

tylator kotła.

Podłącz kabel wentylatora (lub wymień 
go).*

Wentylator jest 
uszkodzony

Przeprowadź wymianę wentylatora.*

Podczas pracy wentyla-
tor jest głośny.

Doszło do zakurzenia 
wentylatora

Wykonaj oczyszczanie wentylatora.*

Nastąpiło zużycie łożysk 
wentylatora.

Przeprowadź wymianę całego 
wentylatora.*

Podczas pracy kocioł 
nie może osiągnąć mocy 

znamionowej.

Od czasu zapalenia w 
kotle minął krótki czas.

Zostało użyte inne aniżeli zalecane paliwo 
(wysoka wilgotność, niższa wartość opa-

łowa itp.)
Dozowanie paliwa jest 

ustawione na niższą moc.
Wyreguluj dawkowanie paliwa zgodnie z 
instrukcją obsługi jednostki sterującej.

Zostało użyte inne aniżeli 
zalecane paliwo (wysoka 
wilgotność, niższa war-

tość opałowa itp.)

Napełnij zasobnik zalecanym paliwem.

Temperatura spalin jest 
wyższa niż podana w in-

strukcji obsługi.

Kocioł jest zatkany sadzą
Wykonaj oczyszczenie powierzchni wy-

miany ciepła korpusu kotła.

Kocioł jest przegrzewany.
Wyreguluj dawkowanie paliwa zgodnie z 
instrukcją obsługi jednostki sterującej.

Wysoki ciąg kominowy.
Zainstalować ogranicznik ciągu komi-

na (może to zrobić tylko specjalistyczna 
firma).

Klapa rozpalania w kor-
pusie kotła jest otwarta.

Zamknij klapę rozpalania za pomocą 
klapy i zabezpiecz ją śrubą blokującą z 

główką z tworzywa sztucznego
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W kotłowni lub w zasob-
niku pojawia się dym.

Niski ciąg kominowy.

Zleć kontrolę komina firmie kominiarskiej. 
W przypadku namierzenia niższej warto-
ści aniżeli, jest potrzebna (patrz instrukcja 
obsługi), niezbędne jest wykonanie mody-

fikacji komina.
Drzwiczki kotła i / lub 
górna pokrywa korpu-
su kotła i / lub pokrywa 
zasobnika paliwa nie są 
prawidłowo zamknięte.

Prawidłowo zamknąć drzwiczki kotła i / 
lub górnej pokrywy korpusu kotła i / lub 

pokrywy zasobnika paliwa.

Nastąpiło zużycie 
(uszkodzenie) przewodu 
uszczelniającego drzwi-
czek kotła i / lub górnej 

pokrywy korpusu kotła.. *

Przeprowadź wymianę zużytego (uszko-
dzonego) przewodu uszczelniającego. *

Zasobnika (zbiornik) pali-
wa jest pusty.

Napełnij zasobnik zalecanym paliwem.

Korpus kotła po krótkim 
czasie zanosi się sadzą.

Mała ilość powietrza do 
spalania.

Zwiększ moc wentylatora (patrz instrukcja 
obsługi jednostki sterującej).

Kocioł jest przegrzewany.
Dostosuj moc kotła do mocy znamiono-
wej (patrz instrukcja obsługi jednostki 

sterującej).
Palnik jest zatkany 
kurzem i popiołem.

Wykonaj oczyszczenie palnika.

Wentylator jest 
uszkodzony

Przeprowadź wymianę wentylatora.*

Dochodzi do spieka-
nia popiołów (żużlu) w 

palniku.

Do spalania jest użyte 
inne paliwo niż zalecane.

Napełnij zasobnik zalecanym paliwem 
(patrz rozdział 3).

Uszkodzenie napędu ob-
rotowego palnika.

Przeprowadź wymianę napędu.*

W popielniczce znajduje 
się znaczna część nie-

spalonego paliwa.

Jest ustawione złe daw-
kowanie paliwa

Zmniejsz dozowanie paliwa do palni-
ka (patrz instrukcja obsługi jednostki 

sterującej).
Do spalania użyte jest 

wilgotne paliwo.
Napełnij zasobnik zalecanym (suchym) 

paliwem
Jest źle ustawiona moc 
wentylatora a przepływ 
powietrza wydmuchuje 

paliwo z palnika.

Zmniejsz obroty wentylatora (patrz in-
strukcja obsługi jednostki sterującej).



37

Palnik nie zapalił się, 
informacja „Nieudana 

próba zapłonu“

W zasobniku nie ma 
paliwa.

Napełnij zasobnik zalecanym pali-
wem. Usuń błąd, naciskając pokrętło 

sterowania.
W podajniku paliwa znaj-
duje się przeszkoda (ka-

mień itp.).

Demontuj podajnik ślimakowy i usuń 
przeszkodę. Ponownie zainstaluj 

podajnik.*
Uszkodzenie spirali 

zapłonowej.
Przeprowadź wymianę spirali 

zapłonowej.*
Napęd podajnika jest 

uszkodzony.
Wymień napęd uszkodzonego podajnika.*

Żużel lub popiół w 
ognisku.

Wykonaj oczyszczenie ogniska.

Uszkodzenie lub zanie-
czyszczenie czujnika 

optycznego.

Wykonaj oczyszczenie czujnika optycz-
nego. Przeprowadź wymianę czujnika 

optycznego.*
Niepoprawnie ustawiona 

moc wentylatora.
Ustaw obroty wentylatora (patrz instrukcja 

obsługi jednostki sterującej).
Nieprawidłowo ustawiona 
dawka paliwa podawana 

przed zapłonem.

Dostosuj parametr Ilość paliwa zapłono-
wego (patrz instrukcja obsługi jednostki 

sterującej).

Alarm „Przekroczenie 
maksymalnej temperatu-

ry podajnika.

Nadmierny wzrost tem-
peratury płaszcza palni-
ka spowodowany przez 

przedostanie się płomie-
nia z ogniska (ustawiona 

wartość 90 °C).

Regulator automatycznie przejdzie w tryb 
wygaszania. Alarm może zostać anulowa-

ny tylko przez użytkownika.

Niski ciąg kominowy.

W firmie kominiarskiej zapewnij kontro-
lę wartości ciągu komina. W przypadku 
namierzenia niskiej wartości aniżeli, jaka 
jest potrzebna (patrz instrukcja obsługi), 
niezbędne jest wykonanie modyfikacji 

komina.
Żużel lub popiół w 

ognisku.
Wykonaj oczyszczenie ogniska.

Alarm „Uszkodzenie 
czujnika temperatury 

podajnika“

Uszkodzenie czujnika 
emperatury podajnika.

Przeprowadź wymianę czujnika tempera-
tury podajnika.*

Alarm „Przekroczenie 
maksymalnej temperatu-

ry kotła“

Przekroczona tempera-
tura kotła ustawiona na 

regulatorze.

Zaczekaj, aż temperatura spadnie poniżej 
ustawionej wartości. Usuń błąd, naciska-

jąc pokrętło sterowania.
Ustawiona zbyt niska 
temperatura dla pracy 

kotła.

Zwiększyć wartość temperatury dla pracy 
kotła.

Przekroczenie krytycznej 
temperatury pracy kotła 
(95 ° C) - uruchomienie 
termostatu awaryjnego.

Określ przyczynę alarmu. Usuń błąd, na-
ciskając przycisk pod pokrywą termosta-

tu awaryjnego.

Alarm „Uszkodzenie czuj-
nika temperatury kotła“

Uszkodzenie czujnika 
temperatury kotła.

Przeprowadź wymianę czujnika tempera-
tury kotła.*

Przy wygaszeniu nie wy-
łączy się wentylator.

Uszkodzenie lub zanie-
czyszczenie czujnika 

optycznego.

Wykonaj oczyszczenie czujnika optycz-
nego. Przeprowadź wymianę czujnika 

optycznego.*
* - Usługa może być wykonywana wyłącznie przez organizację serwisową przeszkoloną i autoryzowaną przez 
BENEKOVterm s.r.o. (Spółka z o.o.)
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11. Wytyczne dla dotrzymywania ciągłej zgodności 
z parametrami środowiskowymi produktu/  Wytyczne 
do spełnienia parametrów środowiskowych produktu

12. Wytyczne dotyczące utylizacji produktu po upływie 
jego okresu użytkowania

13. Gwarancja i odpowiedzialność za wady

W celu ciągłej ekologicznej eksploatacji kotła należy bezwzględnie przestrzegać postanowień ni-
niejszej instrukcji, a w szczególności następujących zasad

• spalaj tylko paliwo, którego parametry są gwarantowane przez producenta paliwa w zakresie 
podanym w tabeli 3 i 3a, rozdz. 3

• w pełnym zakresie dotrzymywać postanowienia rozdz. 7 do 9.

Ponieważ produkt wykonany jest z konwencjonalnych materiałów metalowych, zaleca się jego uty-
lizację w następujący sposób:

• korpus kotła, obudowa - za pośrednictwem firmy np. KOVOŠROT

• inne części metalowe - za pośrednictwem firmy np.  KOVOŠROT

• Materiał izolacyjny SIBRAL - do zwykłych odpadów

• Materiał izolacyjny ORSIL T - do zwykłych odpadów

• Materiał izolacyjny TECHROCK - do normalnych odpadów.

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, 
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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 
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 
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.
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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 ).

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.
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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. 

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).

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
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PRZEPROWADZONE NAPRAWY GWARANCYJNE 
ORAZ KONSERWACJE

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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Deklaracja zgodności kotłów K14, K20 a K25

Deklaracja zgodności

zgodnie z przepisami § 13 ust. 2 ustawy nr. 22/1997 Dz.U., w sprawie wymagań technicznych 
dla produktów, z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z przepisami § 13 rozporządzenia rządu 
nr.163/2002 Dz.U., Ustanawiające wymagania techniczne dla wybranych wyrobów budowlanych, 
wraz z późniejszymi zmianami.

Firma: BENEKOVterm s.r.o. (Spółka z o.o.)
Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, Česká Republika 
REGON: 25839811, NIP: 358-25839811

Jako producent produktów Kocioł na gorącą wodę automatyczny na pellety drzewne 
BENEKOV K14, BENEKOV K20, BENEKOV K25

Opis i funkcja produktu: Automatyczny kocioł ciepłej wody ze stalowym spawanym 
wymiennikiem ciepła, palnikiem obrotowym, zewnętrznym 
podajnikiem ślimakowym i zasobnikiem paliwa. Paliwem dla 
tych kotłów są pellety drzewne Kocioł BENEKOV K14 prze-
znaczony jest do ogrzewania budynków ze stratami ciepła do 
15 kW. Kocioł BENEKOV K20 przeznaczony jest do ogrzewa-
nia budynków ze stratami ciepła do 20 kW. Kocioł BENEKOV 
K25 przeznaczony jest do ogrzewania budynków ze stratami 
ciepła do 25 kW.

Deklaruję i zaświadczam, że:

• ocena zgodności została przeprowadzona zgodnie z procedurą określoną w § 7 dekretu rzą-
dowego nr

• 163/2002 Dz.U., z późniejszymi zmianami, na podstawie dokumentu Wstępnego testu produk-
tu nr 3/17 z 25 8 2017 ważnego do 25. 8. 2019

• Uniwersytet Górniczy - Politechnika w Ostrawie - Vysoká škola báňská - Technická univerzita 
Ostrava, autoryzowana osoba nr 260, która wydała wstępny protokół badania produktu nr 3/17 
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

• właściwości produktu spełniają podstawowe wymagania zgodnie z dekretem rządowym nr 
163/2002 Dz. U., Określone w normie CSN EN 303-5 oraz wymagania innych przepisów tech-
nicznych, że produkt jest bezpieczny w warunkach zwyczajnych,

• producent wprowadził niezbędne środki w celu zapewnienia zgodności wszystkich produktów 
wprowadzanych na rynek z dokumentacją techniczną i podstawowymi wymaganiami.

W Horním Benešové dnia 29. 8. 2017

BENEKOVterm s.r.o. (Spółka z o.o.)
Masarykova 402 <3©
93 12 HORNlBENEŠOV
REGON: 25839811, NIP: 358 25839811

Leopold Benda,
przedstawiciel spółki BENEKOVterm s.r.o



Wyprodukowany dla:

LEVADA Sp. z o. o. 
ul.Rydla 57/2

30-087 Kraków

Przez: 
OPOPspol. s r.o. 

ValašskéMeziříčí
Republika Czeska


