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1. WSTĘP 

Szanowny Kliencie, 
 
Dziękujemy za wybór produktu marki LEVADA. Miło nam zaliczyć Państwa do grona naszych klientów. Mamy nadzieję, że 
eksploatacja kotła spełni Państwa oczekiwania oraz dostarczy wiele satysfakcji. Zadowolenie klientów jest najwyższym priorytetem 
wszystkich naszych pracowników. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz stosowanie się do wskazówek  
w niej zawartych. Pozwoli to na bezpieczne, prawidłowe i długoletnie użytkowanie kotła c.o. W celu uzyskania dodatkowych 
informacji prosimy o kontakt z nami, z przyjemnością doradzimy jak eksploatować kocioł. 
 
 
 

Adres instalacji, dane użytkownika: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Rodzaj i moc kotła: ………………………………… Nr seryjny kotła: ………………………… 

 
 
Kotły H4 EKO-D na drewno zgazowane są kotłami spełniającymi najściślejsze wymagania dotyczące ekologicznego ogrzewania  
o niskim poziomie emisji zanieczyszczeń. W połączeniu z buforem ciepła kotły H4 EKO-D zapewniają regulację systemu grzewczego. 
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 H4 EKO-D. 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 H4 EKO-D po wyposażeniu 
w odpowiednie moduły, umożliwia połączenie z serwerem online, który zapewnia zdalne sterowanie kotłem i systemem 
grzewczym. Interfejs internetowy jest dostępny i bezpłatny na serwerze: emodul.eu. 

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

W celu uzyskania obszerniejszych informacji na temat kotła H4 EKO-D można też oprócz niniejszej instrukcji użytkowania 
skorzystać z usług montażowych i serwisowych firm wymienionych na naszej stronie internetowej www.levada.pl lub 
skontaktować się z jednym z przedstawicieli Levada Sp. z o.o. 

 

2. CHARAKTERYSTYKA KOTŁA 

Stalowy kocioł grzewczy serii H4 EKO-D jest przeznaczony do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania domów i innych 
obiektów z maksymalnym ciśnieniem hydrostatycznym wody grzewczej 2bar. Kocioł H4 EKO-D jest przeznaczony do biomasy -
drewna w kawałkach. Spalanie innych substancji lub materiałów jest niedopuszczalne. Kocioł musi być podłączony do komina 
odpowiadającego mocy kotła i zapewniającego wymagany minimalny ciąg zgodnie z instrukcją obsługi. 
Aby zapewnić prawidłową pracę kotła oprócz fachowej instalacji, należy zadbać o prawidłowe działanie kotła i regularne 
czyszczenie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Kocioł został certyfikowany przez Instytut Inżynierii i Testów w Brnie według 
EN 303-5 i spełnia surowe kryteria dla spalania paliw stałych - jest sklasyfikowany w najwyższej piątej klasie emisji, a także spełnia 
normę ekoprojektu (ecodesign). Co oznacza, że może być objęty państwowymi  dopłatami do wymiany źrodła ciepła. 
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3. OPIS TECHNICZNY 

Kotły H4 EKO-D to kotły zgazowujące przeznaczone do spalania drewna. Wewnątrz kotła znajduje się ogniotrwała dysza  
z żarobetonu, którą płomień przedostaje się do tylnej części kotła - wymiennika ciepła. Wentylator wyciągowy znajduje się na 
wylocie spalin z kotła, co zapewnia idealne spalanie w prawie wszystkich warunkach. Sterowanie odbywa się za pomocą regulatora 
znajdującego się w przedniej części kotła. Doprowadzanie powietrza do spalania zapewnione jest przez główne otwory  
z przysłonami (po lewej i prawej stronie kotła), a powietrza wtórnego (dopalającego) przez otwór z przysłoną z przodu kotła. 
Pierwotne powietrze zapewnia prawidłową moc kotła, natomiast powietrze wtórne odpowiada za dopalanie w kotle tak, aby 
spalanie było idealne przy najniższych emisjach tlenku węgla i tlenków azotu. 
 
W górnej części kotła znajdują się klapy do: a. napełniania paliwem i b. do czyszczenia wymiennika. Przed rozpalaniem należy się 
upewnić, że są one szczelnie zamknięte. Podczas spalania drewna w kotłach zgazowujących powstaje  ilości dym, który gromadzi 
się w komorze ładunkowej i stopniowo przechodzi przez dyszę do wymiennika ciepła. Zabrania się otwierania którychkolwiek drzwi 
podczas procesu spalania -  dopóki ze spalającego się paliwa nie zostanie w kotle żarząca się warstwa węgla drzewnego, na którą 
można ponownie nałożyć nowe paliwo. Więcej informacji na temat spalania w rozdziałach "Rozpalanie", "Eksploatacja", 
"Dokładanie paliwa", "Wygaszanie".  
Po lewej stronie kotła znajduje się uchwyt, który steruje klapą wydechową zapewniającą, aby po otwarciu klapy do napełniania 
paliwem dym nie wydobywał się do pomieszczenia. Otwierania drzwi podczas procesu spalania należy unikać, lepiej jest poczekać, 
aż drewno zostanie spalone do postaci warstwy rozrzażonego węgla drzewnego, która nie dymi. Wtedy można otworzyć klapę  
i nałożyć nowe paliwo. Więcej informacji w rozdziale „Nakładanie paliwa“. 

Ściany boczne komory ładunkowej są wyposażone w stalowe osłony, które chronią ściany kotła przed szkodliwymi substancjami 
powstającymi podczas spalania. Do czyszczenia można je zdejmować, ale podczas procesu spalania zawsze muszą być umieszczone 
w kotle.  

Pod dyszą ogniotrwałą znajduje się komora spalania, przez którą płomień z komory ładunkowej przechodzi w dół w miejsce 
właściwego procesu spalania. Komora spalania jest wyłożona cegłami szamotowymi, które wychwytują i dopalają resztkową ilość 
cząsteczek pyłu. Dostęp do komory spalania można uzyskać otwierając dolne drzwi, przez które usuwa się również popiół z kotła. 

 

 

Podczas pracy kotła wszystkie drzwi muszą być zamknięte. Jeśli pozostaną któreś z drzwi nieszczelne, spaliny dostaną się 
do pomieszczenia, co może spowodować szkody na zdrowiu lub mieniu. Zawsze przed sezonem grzewczym upewnij się, 
że drzwi się prawidłowo zamykają i są odpowiednio uszczelnione. 

 

Za komorą spalania znajduje się wymiennik płytowy kotła wyposażony w zawirowywacze spalin, aby zmniejszyć temperaturę spalin 
i ilość cząsteczek kurzu w powietrzu. Kocioł jest bardzo prosty w swojej konstrukcji ale  spełnia najsurowsze normy emisji. 
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4. PARAMETRY TECHNICZNE 

 
PARAMETRY  TECHNICZNE Typ  Typ  Typ 

NAZWA Jednostka H416 EKO-D H420 EKO-D H425 EKO-D 

Moc nominalna cieplna [kW] 16 20 25 

Sprawność [%] 90 90 90,2 

Wymagany ciąg kominowy Pa 12  12 12  

Masa [kg] 265  317 369  

Ekodesign   tak tak tak 

Klasa kotła wg PL EN 303-5   5 5 5 

Pojemność wodna kotła [ l ] 33 44 54 

Średnica czopucha [mm] 130 130 130 

Zużycie paliwa maksymalne [kg/h] 4,1 5,1 6 

Zakres temperatur [°C] 65 - 85 65 - 85 65 - 85 

Objętość komory ładunkowej paliwa [ l ] 42 62 82 

Rozmiary otworu załadowczego [cm] 35 x 22 35 x 32 35 x 42 

Długość polan maks. [cm] 33 33 40 

Czas palenia przy mocy nominalnej [godz.] > 4 > 4 > 4 
Temperatura spalin przy nominalnej mocy  
cieplnej [°C] 137 130  130 

Maksymalne ciśnienie wody w instalacji [MPa] 0,2 0,2 0,2 

Ciśnienie próby wodnej [MPa] 0,4 0,4 0,4 

Paliwo gwarancyjne   Drewno twarde, 
rąbane 

Drewno twarde, 
rąbane 

Drewno twarde, 
rąbane 

Dopuszczalna zawartość wody w paliwie [%] H2O max. 20% H2O max. 20% H2O max. 20% 

Masowy strumień spalin [kg/s] 0,01 0,0147  0,0147  

Ochrona elektryczna IP 20 20 20 

Zużycie energii elektrycznej [W] 11 22 22 

Zalecana wielkość bufora ciepła*[1] [l] 1000 1000 1000 

Zasilanie elektr. [V/A] 230/2 230/2 230/2 

*[1] Właściwą wielkość zasobnika ciepła oblicza projektant 

 

Zużycie paliwa zależy bezpośrednio od jakości i rodzaju stosowanego paliwa, a także utrzymania czystości wewnętrznych 
powierzchni wymiennika ciepła w kotle. Im bardziej rozdrobnione drewno, tym zostaje osiągnięta większa moc kotła, ale 
czas palenia z jednego ładunku jest skrócony. I na odwrót, jeśli potrzebujemy mniej mocy, możemy użyć grubszego 
drewna, aby wydłużyć czas palenia jednego ładunku. Położenie przysłony dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego 
oraz prędkość obrotowa wentylatora wpływa również na czas spalania. 
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Rozmiary kotłów: 

 

   H416 EKO-D H420 EKO-D H425 EKO-D 

Króćce zasilanie/powrót -  gwint zewnętrzny – GZ    G1 1/4" G1 1/4" G1 1/4" 
Podłączenie wężownicy chłodzącej – GZ   G 1/2" G 1/2" G 1/2" 
Króciec napełniania i opróżniania instalacji – GW   G 1/2" G 1/2" G 1/2" 
Króciec montażu regulatora mocy – GW    G 3/4" G 3/4" G 3/4" 
A – wysokość kotła [mm] 964 964 964 
B – głębokość kotła [mm] 1085 1085 1085 
C – szerokość kotła [mm] 498 598 698 
D – wysokość średnicy czopucha [mm] 635 635 635 
E – wysokośćkróćca zasilania [mm] 109 109 109 
F – wysokośćkróćca powrotu [mm] 791 791 791 
H – wysokośćkróćców pętli chłodzącej [mm] 238 238 238 
I – wysokośćgrzałki elektrycznej [mm] 173 173 173 
J – wysokośćzaworu opróżniania/napełniania [mm] 77 77 77 
Grubość ścianek wymiennika płomień/woda [mm] 5 5 5 
Grubość ścianek wymiennika woda [mm] 3 3 3 

 

 

 

Podstawowe patametry elektryczne i termiczne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR NAZWA JEDN.  
1 Napięcie zasilania V 230V/50Hz +/-10% 
2 Zużycie energii W 11 
3 Temperatura otoczenia °C 5 ÷ 50 
4 Prąd maks. pobierany przez pompę A 0,5 
5 Prąd maks. pobierany przez zawór 

mieszający 
A 0,5 

6 Prąd maks. pobierany przez wentylator A 0,6 
7 Zakres temperatury pracy °C 0 ÷ 90 
8 Dokładność pomiaru °C 1 
9 Zakres nastawy temperatury °C 45 ÷ 80 
10 Zakres czujnika temperatury °C -20 ÷ 90 
11 Zakres czujnika spalin °C -25 ÷ 480 
12 Zabezpieczenie elektryczne A 6,3 
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Opis elementów kotła: 

 
POZYCJA NAZWA ELEMENTU 

1 Wyłącznik główny 
2 Drzwiczki popielnika 
3 Klapa załadowcza 
4 Klapa czyszczenia 
5 Wentylator wyciągowy 
6 Sterownik 
7 Szafka elektryczna 
8 Regulacja powietrza dopalania 

9 Regulacja powietrza głównego 
palenia 

10 Uchwyt klapy wydechowej 
11 Otwór czyszczenia 
12 Wężownica chłodząca 
13 Króciec grzałki elektrycznej 
14 Dysza żarobetonowa 
15 Zawirowywacz spalin 
16 Klapa wydechowa 
17 Pokrywa czyszczenia 
18 Osłony komory ładunkowej 
19 Komora ładunkowa 
20 Komora spalania 
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Przednia część kotła: 

• Sterownik 
• Przysłona powietrza dopalania 
• Drzwiczki popielnika 

Lewa strona kotła: 
• Przysłona powietrza głównego 
• Uchwyt klapy wydechowej do ładowania paliwem 
• Pokrywa czyszczenia dolnej części kotła 

Tylna część kotła:  
• Króciec termometru wody grzewczej 
• Króciec bezpiecznika STB 
• Króciec wody zasilania instalacji 
• Czopuch 
• Czujnik temperatury spalin 
• Wentylator wyciągowy 
• Zasilanie/powrót wężownicy chłodzącej 
• Króciec czujnika wężownicy chłodzącej 
• Króciec powrotu c.o. 
• Króciec zaworu napełniania/spustu 

Prawa strona kotła: 
• Przysłona powietrza głównego 
• Pokrywa czyszczenia dolnej części kotła  
• Króciec montażu grzałki elektrycznej 

Górna część kotła: 
• Klapa załadunku 
• Pokrywa drzwiczek czyszczenia 
• Drzwiczki czyszczenia 
• Zaślepka pod drzwiczkami czyszczenia 
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5. KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 

Poniżej znajduje się kompletny spis części zamiennych – do wykorzystania przy zamówieniach lub wymianie.
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NR NR ZAMÓWIENIA NAZWA ILOŚĆ W KOTLE 
1 573369 Korpus kotła H4xx EKO-D 1 
2 7001728 Komplet prawej bocznej pokrywy 1 
3 7001729 Komplet lewej bocznej pokrywy 1 
4 7001731 Komplet drzwiczek do czyszczenia 1 
5 7001734 Komplet drzwiczek popelnika 1 
6 7001735 Przysłona do rozpalania 1 
7 7001770 Komplet zawirowywacza 1 
8 7001793 Komplet izolacji przestrzeni wymiennika 1 
9 7001875 Komplet przedniej pokrywy 1 

10 7001876 Komplet drzwiczek ładunkowych 1 
11 7001889 Szafka elektryczna H4EKO-D 1 
12 214366 Zaczep 1 
13 295616 Zaczep H4 Eko-D 1 
14 295864 Podkładka dystansowa 9 
15 3632502 Pokrywy otworów czyszczenia 2 
16 3632503 Pokrywa 1 
17 3632561 Dystans 6 
18 3632562 Zaczep 2 
19 3632629 Podkładka 6,4 9 
20 3651040 Uchwyt górny 4 
21 3653726 Tylna pokrywa 1 
22 3653813 Zawias drzwiczek popielnika 1 
23 3653829 Pokrywa ładowania paliwa I 2 
24 3653830 Pokrywa ładowania paliwa II 4 
25 3653839 Przysłona 1 
27 3653840 Przysłona I 1 
28 3653846 Osłona wentylatora wyciągowego 1 
29 3653850 Blacha dystansowa z przelotami powietrza 4 
30 3653851 Blacha dystansowa z przelotami powietrza 4 
31 3653912      Blacha pokrycia drzwiczek do czyszczenia 1 
32 3653933 Blacha montażu skrzynki elektrycznej 1 
33 3653945 Pokrywa komory załadowczej III 2 
34 3653946 Osłona wentylatora wyciągowego II 1 
35 K0154.510 Nakrętka z podkładką (VCT.50 B-M8-C2) 1 
36 K0053.10075_49 Komplet zamka drzwiczek do czyszczenia 1 
37 PT-303 Opaska kabli 1 
38 374224 Dysza 1 
39 577715 Tylna izolacja 1 
40 577701 Izolacja dolnej płyty 2 
41 577776     Szamot dolnej płyty 2 
42 577731 Szamot boczny 4 
43 577740 Szamot wsporczy drogi spalin 1 
44 577766 Izolacja przednia 2 
45 577771 Żaroizolacja drzwiczek 2 
46 577772 Izolacja wewnętrzna 1 
47 - Izolacja drzwiczek ładunkowych 20x10 (l=256mm) 1 
48 7001903 Komplet pokrywy ruchomej 1 
49 7001904 Rączka pokrywy-S 1 
50 7001905 Cięgno pokrywy 1 
51 7001906 Komplet obrotowej klamki 2 
52 Zatyczka B-6x35 ISO 2340 2 
53 Sterownik OPOP H4-D 1 
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6. MONTAŻ KOTŁA 

Kocioł na paliwo stałe Levada może być instalowany tylko przez firmę posiadającą ważne uprawnienia instalacyjne lub przez osobę 
upoważnioną przez firmę Levada. Projekt instalacji powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Lokalizacja kotła 

Kocioł musi być zainstalowany w oddzielnej kotłowni zgodnej z przepisami 
budowlanymi i pożarowymi. Pomieszczenie kotłowni musi mieć wystarczającą 
kubaturę oraz przestrzeń dla wykonywania prac instalacyjnych i konserwacji kotła. 
Należy zapewnić wystarczającą cyrkulację świeżego powietrza do spalania (napływ 
powietrza), wentylację, a konstrukcja komina musi zapewnić odpowiedni ciąg dla 
danego typu kotła i musi być zgodna z obowiązującymi przepisami. Nigdy nie 
instaluj kotła w otwartych przestrzeniach lub na balkonach w miejscach 
zamieszkałych przez ludzi takich jak kuchnia, salon, łazienka, sypialnia ani  
w miejscach, w których znajdują się materiały wybuchowe i łatwopalne. 

 

Kocioł powinien być umieszczony na betonowej lub innej ognioodpornej podstawie. 

 

Wokół kotła powinnna być zachowana wolna przestrzeń jak na rysunku. Podczas instalacji i eksploatacji kotła należy zachować 
bezpieczną odległość 200 mm od ścian o niskim stopniu palności. 
Dla substancji łatwopalnych o wysokim stopniu palności - tektura, deski asfaltowe i smołowe, drewno i płyta pilśniowa, 
tworzywa sztuczne, wykładziny podłogowe - odległość bezpieczeństwa podwaja się do 400 mm. 
 

Bezpieczna odległość musi również zostać podwojona, gdy nie ustalono stopnia palności materiału budowlanego. 

 
 

Podłączenie kotła 

Przy montażu kotła należy zachować wymagania przepisów budowlanych, przeciwpożarowych oraz norm, a w szczególności normy 
PL EN 303-5. 

 

Kocioł należy montować z wykorzystaniem zasobnika akumulacyjnego! 
 

Montaż zaworu spustu/napełniania 

W tylnej dolnej części jest przyspawany kruciec ½ ", do którego można zamontować zawór spustowy. Po napełnieniu układu wodą 
konieczne jest zamknięcie zaworu! 
 

Przyłączenia do komina 

Kocioł musi być podłączony do oddzielnego szachtu kominowego zgodnie z przepisami kominiarskimi i odebrany przez 
uprawnionego kominiarza 
 

Ciąg kominowy jest zawsze niższy w czasie wzrastającej wilgotności, mgły i przy szczycie komina nagrzanym przez 
operujące przez dłuższy czas słońce. 

 

Elementy podłączenia czopucha muszą być solidnie zmontowane, aby zapobiec przypadkowemu lub samoczynnemu 
rozszczelnieniu. Zalecamy, aby rura spalinowa z kotła do komina nie była dłuższa niż 1 m, i aby wznosiła się w kierunku komina. 
Zalecane jej nachylenie to co najmniej 5% (3°). 

Zaleca się, by przyłącze nie zawierało więcej niż jedno kolano. Kotłownia i komin muszą spełniać przepisy przeciwpożarowe oraz 
budowlane. Podstawowe normy dotyczące kominów to: PN-B-10425:1989 93; PN-EN 297:2002; PN-EN 1443:2005; PN-EN 1856-
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1:2005/A1:2007; PN-EN 1856-2:2006; PN-EN 15287-1:2007. Kotły muszą być instalowane w bezpiecznej odległości 400 mm od 
materiałów palnych. Należy zachować bezpieczną odległość, nawet jeśli nie udowodniono stopnia palności materiału 
łatwopalnego. 

 

7. MONTAŻ WĘŻOWNICY CHŁODZĄCEJ 

Kocioł H4 EKO-D spełnia wymagania normy PL EN 303-5: 2013. Jest on wyposażony w wymiennik ciepła do usuwania nadmiaru 
ciepła, który musi zapewnić, że maksymalna temperatura wody w kotle, tj. 110°C, nie zostanie przekroczona. Ten wymiennik ciepła 
zaprojektowano jako przepływowy podgrzewacz wody, który jest sterowany przez zabezpieczający zawór spustowy na wlocie. 

 

Zasada działania wężownicy chłodzącej. 
 

Czujnik temperatury jest montowany w osłonie w bocznej górnej części kotła. Czujnik odczytuje temperaturę wody w górnej 
(najcieplejszej) części kotła sterujący zaworem napełniania wężownicy. Jeżeli temperatura kotła wzrośnie do 95°C (TS 130), 
kocioł otworzy zawór i dopływ wody do wbudowanego wymiennika ciepła, który odbierze ciepło z kotła, co zapobiega 
przegrzaniu kotła. Po schłodzeniu wody kotłowej zawór zamyka się automatycznie, aż całkowicie zatrzyma dopływ zimnej wody 
do wymiennika. Czynność ta może się powtórzyć kilkakrotnie, w zależności od ilości paliwa w komorze załadowczej aż do jego 
wypalenia. 

 
• Zawór napełniania musi zawsze być podłączony do wlotu wody do pętli chłodzącej, 

aby pętla chłodząca nie znajdowała się pod stałym ciśnieniem wody użytkowej. 
Jeżeli pętla chłodząca nie jest właściwie podłączona i znajduje się stale pod 
ciśnieniem, może dojść do jej rozszczelnienia i wycieku wody. 

• Aby zapewnić prawidłowe działanie pętli, musi ona być podłączona stale do źródła 
wody chłodzącej o wartości min. 2 bary. 

• Należy sprawdzać prawidłowość działania pętli chłodzącej co najmniej raz w roku. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. MONTAŻ GRZAŁKI  ELEKTRYCZNEJ 

Kocioł można wyposażyć w rezerwowe źródło ciepła – grzałkę elektryczną. Po lewej stronie kotła znajduje się osłona z gwintem 
G6 / 4“ do zamontowania elektrycznej nagrzewnicy. Grzałka powinna być wyposażona w termostat, która zapewni samoczynne 
utrzymanie określonej temperatury. W kotle zastosowano grzałkę Regulus 3kW, 1F z termostatem kontrolnym. Przewód zasilający 
może być podłączony wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka z ważnymi uprawnieniami. Szczegółowe informacje na temat 
instalacji znajdują się w instrukcji obsługi grzałki. 
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9. LISTWA POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH 
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10. SCHEMAT HYDRAULICZNY 

 
SCHEMAT Z JEDNYM OBIEGIEM GRZEWCZYM, ZAWOREM MIESZAJĄCYM, ZBIORNIKIEM AKUMULACYJNYM          

(BUFOROWYM), ZASOBNIKIEM CWU 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

NR ELEMENT OPIS ZACISK NR ZAMÓWIENIA 
1 Pompa c.o. Pompa obiegu głównego CH pump - 
2 Zawór mieszający 3 – lub 4 – drożny zawór mieszający Valve - 

3 Czujnik temperatury 
Czujnik 1. zaworu mieszającego Valve sens. 

345718000020 Czujnik temperatury c.w.u. DHW sens. 
Czujnik bufora ciepła - 

4 Pompa c.w.u. Pompa c.w.u. - - 

5 

Bezprzewodowe 
sterowanie 
głowicami 

grzejnikowymi 

Moduł wifi8 dla 1 strefy - 358120400020 
Czujni strefowy wifi8 dla 1 strefy - 358120400040 
Głowica zaworu - 358120400030 
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LEGENDA: 

 

 
 

SCHEMAT Z JEDNYM OBIEGIEM GRZEWCZYM, TERMOSTATYCZNYM ZAWOREM MIESZAJĄCYM, ZASOBNIKIEM 
CWU, ZBIORNIKIEM AKUMULACYJNYM (BUFOROWYM) 

 

 
 

 
NR ELEMENT OPIS ZACISK NR  ZAMÓWIENIA 
1 Pompa c.o. Pompa obiegu głównego CH pump - 

2 Zawór 
termostatyczny 

3 – drożny zawór termostatyczny - - 

3 Czujniki temperatury 
Czujnik 1. zaworu mieszającego Valve sens. 

345718000020 Czujnik temperatury c.w.u. DHW sens. 
Czujnik bufora ciepła - 

4 Pompa c.w.u. Pompa c.w.u.  - - 
5 Zawór mieszający 3 – lub 4 – drożny zawór mieszający Valve 1 - 
6 Pompa zaworu 1 Pompa Valve pump - 

7 

Bezprzewodowe 
sterowanie 
głowicami 

grzejnikowymi 

Moduł wifi8 dla 1 strefy - 358120400020 
Czujnik strefowy wifi8 dla 1 strefy - 358120400040 
Głowica zaworu - 358120400030 

 



11. JEDNOSTKA STERUJĄCA 

 
1. Ogrzewanie domu - wskaźnik rodzaju ogrzewania. Można go podzielić na następujące typy: 

i. ogrzewanie domu - aktywna jest tylko pompa CO, 

ii. priorytet CWU - aktywowana jest pompa CWU, po osiągnięciu zadanej temperatury w zasobniku 
pompa CWU zostaje wyłączona a pompa CO włączona, aby zapewnić cyrkulację wody w obiegu 
grzewczym, 

iii. równolegle - pompy CWU i CO pracują jednocześnie. Po osiągnięciu ustawionej temperatury w 
zasobniku pompa CWU zostaje wyłączona, a pompa CO nadal pracuje, aby zapewnić cyrkulację wody 
w obiegu pierwotnym, 

iv. tryb letni - aktywna jest tylko pompa CWU. 

2. Aktualna data, wskazanie termostatu pokojowego, temperatura spalin. 

3.  Wprowadzona i aktualna temperatura centralnego ogrzewania mierzona z tyłu kotła na rurze wodnej kotła. 

4. Wyświetlanie aktualnej prędkości wentylatora. 

5. Stan kotła. 

6. Wskazanie działania pompy CO. 

7. Wskazanie pracy pompy CWU. 

8. Wskazanie działania pompy pomocniczej. 

9. Wskazanie aktywacji głównego zaworu mieszającego. 

10. Wskazanie otwarcia zaworu mieszającego po podłączeniu i uruchomieniu. 

11. Klawisz nawigacyjny do wprowadzania i nawigacji w menu. 

12. Powrót. 

 

 

 

1 2 
3 4 

11 12 

5 6 7 8 9 10 
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12. PODSTAWOWE FUNKCJE STEROWNIKA 

Sterownik steruje pompą cyrkulacyjną (CO), pompą ciepłej wody użytkowej (CWU), pompą cyrkulacyjną obiegu wtórnego, 
zaworem mieszającym, ładowaniem bufora ciepła i wentylatorem wyciągowym. Możliwe jest również sterowanie dwoma 
dodatkowymi zaworami mieszającymi za pomocą modułów 431N. W tym typie sterownika prędkość obrotowa wentylatora jest 
dobierana na podstawie pomiaru temperatury kotła i temperatury spalin mierzonej na wylocie z kotła. Wentylator pracuje 
nieprzerwanie, a jego prędkość zależy bezpośrednio od rzeczywistej temperatury kotła, temperatury spalin i różnicy tych 
parametrów w stosunku do zadanej temperatury. 

1. Ekran startowy 

Podczas normalnej pracy sterownika na wyświetlaczu graficznym widoczny jest ekran startowy. W zależności od bieżącego 
trybu pracy wyświetlane są odpowiednie ekrany. Naciśnięcie przycisku głównego powoduje włączenie menu pierwszego 
poziomu. Na wyświetlaczu pojawią się pierwsze cztery opcje w tym menu. 
Aby wyświetlić następne opcje, obróć przycisk głowny. Aby wybrać funkcję, naciśnij przycisk. Podobnie, zmieniamy 
parametry. Aby zatwierdzić zmianę należy ją potwierdzić naciskając przycisk przy napisie POTWIERDŹ.  
Jeśli użytkownik nie chce wprowadzać żadnych zmian w nastawie, należy wybrać komendę ANULUJ. Aby wyjść z menu, użyj 
przycisku EXIT.  

OSTRZEŻENIE: Tryb gotowości nie wyłącza zasilania sterownika. 

2. Ciepło / eksploatacja 
Dzięki tej funkcji użytkownik może z łatwością rozpalać / wygasić kocioł. Po początkowym załadowaniu i zapłonie paliwa 
wybiera funkcję Rozpalanie, która automatycznie steruje wentylatorem. Po osiągnięciu optymalnej temperatury  
i temperatury wymiennika ciepła kocioł przechodzi w tryb pracy ciągły. Gdy kocioł wejdzie w tryb pracy napis Rozpalanie 
zmieni się na Praca. 
Od tej chwili przycisk pełni funkcję włączania / wyłączania wentylatora. Dzięki tej funkcji możemy włączyć / wyłączyć 
wentylator w dowolnym momencie. 

3. Główne ekrany wyświetlacza 
Dzięki tej funkcji użytkownik może wybrać jeden z czterech ekranów sterownika. 

• wyświetlanie panelu CO (wyświetla aktualny stan pracy kotła) 
• główny zawór (pokazujący główne parametry pracy zaworu) 
• zawór 1 (pokazuje parametry robocze dodatkowego zaworu 1) 
• zawór 2 (pokazuje parametry robocze dodatkowego zaworu 2). 
 
OSTRZEŻENIE: Aby ekrany z parametrami zaworów były aktywne, zawory te muszą być prawidłowo zainstalowane  
i skonfigurowane przez specjalistę. 

 

4. Nastawa temperatur 

Tutaj można wybrać żądaną temperaturę wody grzewczej "Temperatura CO" i wymaganą temperaturę bojlera CWU, o ile 
podgrzewanie CWU zostało aktywowane w menu "Tryby pracy". 

4.1 Ustawienie temperatury wody grzewczej CO 

Ta opcja umożliwia ustawienie temperatury kotła. Temperaturę kotła można zmienić od 45° C do 85°C Wprowadzoną temperaturę 
CO można również zmienić bezpośrednio na ekranie głównym sterownika poprzez obrócenie kontrolera impulsów. 

4.2 Ustawienie temperatury CWU 

Ta opcja umożliwia ustawienie zadanej temperatury ciepłej wody użytkowej. Użytkownik może zmienić tę temperaturę od 30°C 
do 60°C. 

5. Ustawienia ręczne 

Dla wygody użytkownika sterownik jest wyposażony w obsługę ręczną. W tej funkcji każde urządzenie operacyjne (wentylator, 
pompa CO, pompa CWU, pompa pomocnicza - cyrkulacyjna lub zaworu) jest włączane i wyłączane niezależnie od siebie, a każdy 
aktywny zawór mieszający może być zamknięty, otwarty lub zatrzymany w danej pozycji. 
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Naciśnięcie pokrętła głównego uruchamia napęd wybranego urządzenia. Urządzenie będzie pracować do kolejnego naciśnięcia 
pokrętła. 
Dodatkowo dostępna jest opcja Wydajność Wentylatora, w której użytkownik ma możliwość ręcznego ustawienia dowolnej 
prędkości wentylatora. 
 

6. Tryby pracy pomp 

W tej funkcji jeden z czterech trybów pracy kotła jest aktywowany zgodnie z potrzebami użytkownika. 

 
• Ogrzewanie domu - W tej opcji sterownik przechodzi w tryb ogrzewania cwu. Pompa zacznie pracować powyżej 

temperatury włączania pompy (fabrycznie ustawiona na 38°C). Poniżej tej temperatury (minus histereza 2°C) pompa 
przestaje działać. 

• Priorytet CWU - W tym trybie pompa kotła (CWU) jest najpierw włączana i działa do osiągnięcia zadanej temperatury 
CWU. Po osiągnięciu tego poziomu pompa zostaje wyłączona i aktywowana jest pompa obiegowa CO. Pompa CO pracuje 
tak długo, aż temperatura kotła spadnie poniżej ustawionej temperatury o wartość histerezy CWU. Następnie pompa CO 
wyłączy się i pompa CWU włączy się (pompy pracują naprzemiennie). W trybie podgrzewania CWU praca wentylatora 
jest ograniczona do temperatury kotła do 62°C, aby uniknąć przegrzania pojemnościowego podgrzewacza wody powyżej 
tej temperatury. Wentylator wyłącza się przy temperaturze kotła 62°C.  

Uwaga: Instalacja musi być wyposażona w zawory zwrotne obsługujące obiegi pomp CO i CWU. 
 

• Równoległa praca pomp 

W tym trybie obie pompy włączają się po osiągnięciu zadanej temperatury. Ta temperatura może być różna dla każdej 
pompy, w zależności od ustawienia przez użytkownika. Oznacza to, że jedna pompa może zostać włączona przed drugą, 
ale gdy obie te wartości zostaną przekroczone, pompy będą działać równolegle. Pompa CO pracuje ciągle, a pompa CWU 
wyłącza się po osiągnięciu określonej temperatury bojlera, a po spadku poniżej ustawionej temperatury pomniejszonej  
o ustawioną wartość histerezy cwu znowu się włączy. 

Letni tryb pracy 

• W tej opcji pompa CO jest wyłączona, a pompa CWU włączy się po opadnięciu  temperatury bojlera poniżej zadanej. 
Będzie działała nieprzerwanie do momentu, aż temperatura wzrościne  do temperatury wyłączania powiększonej  
o wartość histerezy CWU lub jeżeli zostanie spełniony warunek: (temperatura kotła + 2°C ≤ temperatura bojlera). 
 

• W trybie letnim ustawiana jest tylko ustawiona temperatura kotła, która jest również określoną temperaturą bojlera. 

 
 

7. Nastawienie zegara 

Ustaw aktualny czas, aby funkcje działające w bieżącym czasie działały poprawnie. 

 

8. Ustawienie daty 

Ustaw właściwą aktualną datę, aby funkcje działające z bieżącą datą działały poprawnie. 

 

9. Menu instalacyjne 

Tutaj wszystkie akcesoria podłączone do kotła są aktywowane i regulowane. Opis menu instalacyjnego znajduje się w następnym 
rozdziale tego podręcznika. 

 

10. Wybór języka 

Tutaj można ustawić wersję językową sterownika. 
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11. Ustawienia fabryczne 
Sterownik jest fabrycznie tak przygotowany, że po podłączeniu może pracować sterując normalnie kotłem. Konieczne jest jednak 
dostosowanie tych nastaw do konkretnych warunków i potrzeb. Zawsze możliwe jest przywrócenie ustawień fabrycznych. Po 
wybraniu ustawień fabrycznych ustawienia kotła wprowadzone przez użytkownika (wymienione w menu) są kasowane na rzecz 
ustawień określonych przez producenta kotła. Od tej pory użytkownik może teraz dostosowywać własne parametry. 

12. Informacje o programie 

Informuje o wersji produkcyjnej programu. 

13. Nastawy wyświetlacza 

Pozwala na ustawienie jasności wyświetlacza i opóźnienia jego przyciemnienia po użyciu. 
 
 

13. NASTAWY INSTALATORA 

1. Nastawa zaworów mieszających / zawór wbudowany 

Aktywacja i ustawienie zaworu mieszającego. Napięcie zasilania zaworu wynosi 230V. Podłączenie do zacisków "VALVE" listwy 
zaciskowej kotła. 

• Status zaworu, włączanie/wyłączanie - ta funkcja umożliwia tymczasowe wyłączenie zaworu. 

• Zadana temperatura dla zaworu - to ustawienie określa temperaturę w obiegu utrzymywaną przez zawór mieszający. 

• Kontrola temperatury - ten parametr określa częstotliwość pomiaru (kontroli) temperatury wody za zaworem w instalacji 
CO lub CWU. Jeśli czujnik wykryje zmianę temperatury (odchylenie od podanej), zawór trójdrożny otwiera się lub 
przymyka o potrzebny kąt, aby ponownie osiągnąć ustawioną temperaturę. 

• Czas otwarcia - ta funkcja ustawia czas pełnego otwarcia zaworu, tj. czas potrzebny do otwarcia zaworu od 0% do 100%. 
Czas ten musi zostać określony zgodnie z użytym siłownikiem zaworu (pokazanym na jego tabliczce znamionowej). 

• Typ zaworu - korzystając z tej opcji, użytkownik wybiera typ zaworu: grzejnikowy lub podłgowy. To ustawienie zmienia 
maksymalną możliwą temperaturę, którą można ustawić na zaworze. 

• Skok jednostkowy - ta funkcja określa procentowy skok jednostkowy otwarcia zaworu, tj. maksymalnie jeden procent 
zaworu może zostać jednorazowo otwarty lub zamknięty (maksymalny ruch zaworu w jednym cyklu pomiarowym). 

• Minimalne otwarcie - ta funkcja ustawia minimalną wartość otwarcia zaworu. Poniżej tej wartości zawór nie może się 
otworzyć. 

• Regulacja pogodowa - ta funkcja wymaga instalacji czujnika zewnętrznego. Czujnik należy ustawić tak, aby nie był 
wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i innych niepożądanych wpływów atmosferycznych. Aby 
zawór działał prawidłowo, temperaturę za zaworem nastawia się dla czterech możliwych temperatur zewnętrznych. 

• Zabezpieczenie temperatury powrotu - zawór może utrzymywać temperaturę powrotnej wody w kotle powyżej 
określonego limitu. Dopóki temperatura powrotu nie spadnie poniżej zadanej, zawór jest zamknięty. Po osiągnięciu 
minimalnej temperatury wody powrotnej zawór otwiera się i dostosowuje swoją pozycję zgodnie z ustawioną 
temperaturą. 

• Ochrona kotła - jeśli temperatura CO przekroczy ustawioną granicę, zawór mieszający otwiera się i odprowadza 
przegrzaną wodę do systemu grzewczego, aby chronić kocioł przed wysoką temperaturą. 

• Kierunek otwierania - wybierz kierunek otwierania zaworu zgodnie z połączeniem elektrycznym. 

• Ustawienie pompy zaworowej - ta funkcja umożliwia wybór trybu pracy pompy. Pompa włącza się: 

o praca ciągła – pompa pracuje stale, 

o powyżej temperatury granicznej - (pompa włącza się powyżej temperatury zadanej). Jeżeli pompa ma być 
włączona powyżej temperatury granicznej, konieczne jest ustawienie temperatury włączenia pompy 
(temperatura kotła mierzona przy czujniku CO). 
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• Ochrona powrotu - ta funkcja umożliwia zabezpieczenie kotła przed zbyt chłodną wodą powracającą z instalacji, co może 
powodować niskotemperaturową korozję kotła. Ochrona powrotu działa w taki sposób, że jeśli temperatura wody 
powrotnej jest za niska, zawór zostanie przymknięty, dopóki krótki obieg kotła nie osiągnie odpowiedniej temperatury. 
Funkcja chroni również kocioł przed niebezpiecznie wysoką temperaturą powrotu, zapobiegając wrzeniu wody. Po 
włączeniu tej funkcji użytkownik ustawia minimalne i maksymalne dopuszczalne temperatury powrotu. 

• Regulacja temp. pomieszczenia - ta funkcja jest aktywna tylko w połączeniu z regulatorem pokojowym (standard lub 
RT10). Gdy regulator pokojowy odczyta osiągnięcie ustawionej temperatury w pomieszczeniu  zawór zostaje przymknięty, 
aż do uzyskania odpowiedniego spadku temp. wody grzewczej. 

2. Praca regulatora OPOP RT10 - ta opcja jest aktywowana tylko w połączeniu z regulatorem pokojowym OPOP RT10 i umożliwia 
wybór wariantu współpracy regulatora z zaworem mieszającym: 

o obniżenie temperatury - w tym trybie regulator pokojowy RT10, po ogrzaniu mieszkania do ustawionej 
temperatury, zmniejsza temperaturę ustawioną dla zaworu o wartość zadanego obniżenia temperatury 
pomieszczenia, 

o zmiany dynamiczne - w tym trybie regulator pokojowy RT10 po ogrzaniu mieszkania do określonej temperatury 
działa w następujący sposób: 

• zmiana zadanej temperatury zaworu - to ustawienie określa, jak bardzo temperatura zaworu spadnie lub wzrośnie po 
zmianie temperatury mieszkania. Funkcja jest ściśle związana z nastawą: różnica temperatury w pomieszczeniu, 

• kontrola temperatury - jak często jest zmieniana pozycja zaworu na podstawie zmiany temperatury, odczytannej przez 
jego czujnik. 

o kalibracja - skalibruj zawór, aby sterownik wykrył zmianę położenia zaworu. Zawór otwiera się i zamyka 
automatycznie. Zaczekaj, aż kalibracja się zakończy, a następnie kontynuuj ustawianie wszelkich dodatkowych 
funkcji zaworu, 

o różnica temperatury w pomieszczeniu - to ustawienie określa zmianę jednostkową bieżącej temperatury 
pomieszczenia (z dokładnością do 0,1°C), przy której nastąpi wyżej opisana określona zmiana temperatury 
zaworu. 

 Przykład: 
 nastawa: różnica temperatur w pomieszczeniu 0,5°C 
 nastawa: zmiana zadanej temperatury zaworu 1°C 
 nastawa: zadana temperatura zaworu 40°C 
 nastawa: zadana temperatura regulatora pokojowego 23°C 

 Przypadek1: o ile temperatura pomieszczenia wzrośnie na 23,5°C (o 0,5°C), zawór się przymknie na 
zadaną temperaturę 39°C (o 1°C). 

 Przypadek2: o ile temperatura pomieszczenia wzrośnie na 22°C (o 1°C), ), zawór się otworzy na zadaną 
temperaturę 42°C (o 2°C). 

3. Nastawy zaworów 1 i 2 - ta funkcja umożliwia wybór ustawień działania dodatkowego zaworu mieszającego. Aby zawór działał 
prawidłowo i zgodnie z wymaganiami użytkownika, konieczne jest ustawienie odpowiednich parametrów i konfiguracji 
(podobnie jak zaworu głównego). Szczegółowe ustawienie dodatkowych zaworów znajduje się w instrukcji modułu 431N, 
który umożliwia sterowanie tymi dodatkowymi zaworami. 

4. Regulacja mocy kotła - jeśli termostat pokojowy jest aktywny, można nastawić wartość obniżenia zadanej temperatury CO, 
aby zmniejszyć moc kotła - dezaktywować wentylator, by osiągnąć tę obniżoną temperaturę CO. 

5. Moduł GSM - to opcjonalne urządzenie współpracujące ze sterownikiem kotła umożliwiając zdalne sterowanie pracą kotła za 
pomocą telefonu komórkowego. Użytkownik jest powiadamiany o ewentualnym alarmie sterownika kotła za pomocą 
wiadomości SMS, a wysyłając odpowiedni SMS, jest on informowany zwrotnie o aktualnej temperaturze wszystkich czujników. 
Po wprowadzeniu kodu autoryzacji możliwa jest również zdalna zmiana wprowadzonych temperatur. 
Szczegółowe instrukcje znajdują się w instrukcji modułu GSM. 

6. Moduł internetowy – do sterownika można dołączyć dodatkowy modułu sterujący S-500, który nie jest częścią 
standardowego wyposażenia sterownika. Moduł internetowy to urządzenie umożliwiające zdalną kontrolę pracy kotła przez 
Internet lub sieć lokalną. Użytkownik sprawdza stan wszystkich elementów układu grzewczego na monitorze komputera 
domowego. Aktywność każdego urządzenia przedstawiona jest w formie animacji. Szczegółowe informacje na ten temat 
można znaleźć w instrukcji modułu S-500. 
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7. Termostat pokojowy - w tej funkcji użytkownik może wybrać odpowiedni typ sterownika pokojowego. Wybór pomiędzy 
sterownikiem standardowym (włącz-wyłącz) a sterownikiem OPOP / TECH (RT10). 
Po podłączeniu sterownika OPOP/TECH użytkownik może kontrolować i zmieniać określone temperatury CO, CWU  
i temperatury mieszacza. Wyświetlane są również wszystkie alarmy sterownika kotła. Podczas pracy z zaworem mieszającym 
użytkownik ma podgląd aktualnej temperatury zewnętrznej na panelu wyświetlacza z parametrami zaworu. 

OSTRZEŻENIE: Do wyjść sterownika pokojowego nie wolno podłączać napięcia zewnętrznego. W przeciwnym razie 
sterownik może zostać zniszczony. 

8. Algorytm roboczy - aby aktywować lub dezaktywować tryb PID. W trybie PID kocioł moduluje prędkość wentylatora. Im 
bardziej temperatura kotła jest bliższa nastawionej temperatury CO, tym niższa jest prędkość wentylatora. Jeśli tryb PID jest 
wyłączony, wentylator pracuje ze stałą prędkością bez modulacji. Po osiągnięciu temperatury CO wentylator zostaje 
dezaktywowany. 

9. Parametry bufora ciepła – ogrzewanie bufora jest sterowane za pomocą czujnika temperatury umieszczonego w zbiorniku. 
Aby aktywować pracę z buforem, należy podłączyć odpowiedni czujnik temperatury, w przeciwnym razie pojawi się komunikat 
alarmowy 

a. ustaw temperaturę - wprowadź żądaną temperaturę w buforze, 

b. funkcja CWU - jeżeli zasobnik CWU jest podłączony do systemu i jest on ładowany przez pompę CWU podłączoną do 
sterownika kotła, można wybrać czy zasobnik będzie ogrzewany bezpośrednio z kotła czy też ciepłem z bufora. 

10. Temperatura uruchomienia pomp - ta opcja służy do ustawiania temperatury włączenia pompy CO (jest to temperatura 
zmierzona na wylocie wody w kotle) i pompy CWU. Powyżej tej temperatury pompy są uruchamiane. Wyłączenie pompy 
następuje, gdy temperatura kotła spadnie poniżej temperatury włączenia (minus histereza 2°C). 

11. Histereza CWU - ta opcja służy do ustawiania histerezy temperatury zasobnika CWU. Jest to maksymalna różnica między 
zadaną temperaturą bojlera przy której wyłącza się pompa ładująca, a temperaturą przy której ta pompa ponownie zacznie 
ładować zasobnik. 

a. Przykład: 
Ustawiona temperatura wynosi 55°C, a histereza wynosi 5°C. 
Po osiągnięciu ustawionej temperatury 55°C pompa CWU wyłącza się, a pompa CO jest włączona. 
Gdy temperatura bojlera spadnie do 50°C, pompa CWU zostanie ponownie włączona. 

 
12. Dodatkowa pompa - użytkownik ma możliwość podłączenia pompy pomocniczej: cyrkulacyjnej pompy zaworowej.  

W zależności od wyboru typu pompy, należy poprawnie skonfigurować ustawienia. Użytkownik ustawia dzienny cykl  
w min. odcinkach czasu 30 minut. Aby uprościć ustawienie tych parametrów istnieje możliwość skopiowania wybranego 
przedziału czasu do innych dni. Po ustaleniu planu konieczne jest ustawienie czasu pracy i czasu wyłączenia pompy podczas 
działania w uprzednio wybranym przedziale czasowym. W razie potrzeby można również szybko usunąć bieżące ustawienia, 
a tym samym ułatwić ustawienie nowych przedziałów czasowych. 
 

13. Czułość pokrętła - za pomocą tego ustawienia możemy określić czułość sterowania przetwornicą impulsów, która reguluje 
prawidłową prędkość wentylatora i chroni go przed uszkodzeniem, na poziomach od 1 do 3. 

 
14. Kalibracja czujnika zewnętrznego - korekta zewnętrznego czujnika jest przeprowadzana podczas instalacji lub po dłuższym 

czasie pracy regulatora, jeśli wyświetlana temperatura różni się od rzeczywistej. Zakres kontrolny: od -10 do +10°C. 
 
15. Dezynfekcja kotła CWU - dezynfekcja termiczna polega na podniesieniu temperatury do wymaganej temperatury dezynfekcji, 

tj. co najmniej 60°C w całym obiegu CWU. Celem dezynfekcji CWU jest zniszczenie bakterii Legionella pneumophila, 
powodujących osłabienie odporności organizmu. 

• Po włączeniu tej funkcji (w trybie Priorytet kotła) kocioł jest podgrzewany do momentu osiągnięcia temperatury 
dezynfekcji określonej przez użytkownika. Parametr czasu dezynfekcji określa czas trwania dezynfekcji (np. 10 
minut). Następnie kocioł powraca do normalnego trybu pracy. 
Po włączeniu dezynfekcji należy osiągnąć wymaganą temperaturę dezynfekcji. W przeciwnym razie funkcja jest 
automatycznie dezaktywowana. 

 
16. Ustawienie fabryczne - zresetuj ustawienia menu do ustawień fabrycznych. 
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17. Tryb PID - po osiągnięciu ustawionej temperatury CO kocioł przechodzi w tak zwany tryb nadzoru. W tym trybie wentylator 
jest dezaktywowany, aby zapobiec wzrostowi mocy. Uwaga: Kocioł musi być zainstalowany ze zbiornikiem buforowym 
akumulacyjnym, aby nie przegrzać wody w systemie grzewczym i w kotle. 

18. Kontrast wyświetlacza – funkcja umożliwiająca zmianę kontrastu wyświetlacza. 

 

Przy uruchamianiu kotła należy ustawić właściwą moc kotła w menu serwisowym sterownika, co zapewnia dobranie właściwych 
obrotów wentylatora. 

Na wydajność kotła mają wpływ czynniki zewnętrzne, tj:, ciąg komina, ustawienia klapy pierwotnej i wtórnej, prędkość 
wentylatora, rodzaj paliwa, poprawny dobór kotła przez projektanta. Te czynniki mogą wpływać na przekroczenie 
zalecanej temperatury CO. Z tego powodu konieczne jest zainstalowanie w układzie bufora ciepła. 

 

19. Maksymalna temperatura CWU, jeśli włączone jest podgrzewanie zasobnika CWU, należy ustawić naciskając przycisk 
nawigacyjny w "Temperatura CWU" temperaturę w zasobniku. Podgrzewanie zasobnika CWU aktywuje się w "Tryby pracy 
pompy". Jeśli aktywujesz ogrzewanie CWU, upewnij się, że czujnik CWU jest podłączony, w przeciwnym razie rozlegnie się alarm. 

14. ROZPALENIE 

Drewno w kotle spala się w dół przez dyszę ogniotrwałą. Umieść małe kawałki drewna i wióry na 
dyszy tak, aby jej nie zablokować i płomień mógł przejść przez dyszę. Do rozpalenia używaj papieru 
lub rozpałki. W menu sterownika naciśnij "Rozpalanie" i włącz wentylator. Idealne prędkości 
wentylatora do rozpalania mieszczą się w zakresie od 20 do 40%. Wyższa prędkość wentylatora 
może spowodować nadmierny płomień. 

Teraz trzeba poczekać, aż drewno się rozpali, a następnie zamknąć drzwi. Kocioł automatycznie 
przełącza się w tryb "Praca" po zwiększeniu temperatury komina powyżej 45°C. Kiedy tak się stanie 
zatwierdź przełącznik na "Praca" za pomocą pokrętła nawigacyjnego. Kocioł będzie teraz pracował, 
aby osiągnąć ustawioną temperaturę CO, modulując prędkość wentylatora. 

15. PRACA 

Podczas pracy kocioł jest sterowany zgodnie z ustawioną temperaturą CO i temperaturą spalin. Jeśli temperatura spalin spadnie 
poniżej 45°C, na wyświetlaczu pojawi się żądanie uzupełnienia paliwa. 
Wentylator działa do osiągnięcia ustawionej temperatury CO. Następnie wentylator jest dezaktywowany. Temperatura kotła może 
nadal wzrastać, w zależności od ciągu kominowego i otwarcia klap dopływu powietrza pierwotnego. 
Prawidłowe ustawienie klapy powietrza pierwotnego i wtórnego jest oznaczone znakiem nad listwą klapy. To ustawienie zapewnia 
wymaganą moc kotła i idealną emisję spalin. Jeśli chcesz, aby paliwo w kotle spalało się wolniej można przymknąć klapki dopływu 
powietrza z boku kotła. 

Klapy nigdy nie mogą być zamknięte do 100%,  ponieważ spalanie paliwa wymaga co najmniej minimalnego dopływu 
powietrza. 

 
Podczas spalania gromadzą się opary w komorze spalania. Dlatego nigdy nie otwieraj drzwi do komory spalania  
w trakcie palenia. Zaczekaj, aż temperatura komina spadnie poniżej 45°C, pozostawiając jedynie gorący żar w palenisku, 
który tworzy najmniejszą ilość dymu. Potem możesz załadować kolejne paliwo. 
Klapy powietrza pierwotnego z boku kotła wpływają na moc kotła. Rysunek pokazuje 

ustawienie dla osiągnięcia pożądanej wydajności kotła. Zamykając klapy, zmniejszasz moc kotła  
i wydłużasz czas spalania. Położenie klapek musi być identyczne po obu stronach, w przeciwnym razie 
drewno w komorze spalania będzie się nierównomiernie palić.  

O – otwarta Z – zamknięta (stale dopływa minimalna ilość powietrza)  

 

Klapka przepustnicy powietrza wtórnego (dopalania) znajduje się z przodu kotła. Dostarcza powietrze bezpośrednio do dyszy 
i  poprawia jakość spalania paliwa i gazów. Właściwe położenie klapy jest pokazane linią nad uchwytem klapy. Podczas spalania 
nie ma potrzeby zmieniać pozycji klapy. Klapy powietrza pierwotnego i wtórnego należy ustawiać w takim samym miejscu więc 
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jeśli zamkniesz klapy pierwotne, możesz przymknąć klapę powietrza wtórnego w takim samym stopniu, aby jakość spalania była 
najlepsza. W położeniu zamkniętym, klapka powietrza wtórnego nadal pozwala na wtryskiwanie powietrza do dyszy. 

 

16. DOKŁADANIE PALIWA  

Paliwo najlepiej jest dokładać do kotła, gdy w palenisku zostaje tylko warstwa gorącego żaru. Poznaje się ten stan przy pomocy 
temperatury spalin w kominie, wyświetlanej w prawym górnym rogu wyświetlacza. Standardowa temperatura spalania wynosi 
powyżej 100°C. Gdy temperatura spalin spadnie poniżej 50°C, w kotle pozostaje tylko warstwa żaru i wtedy najlepiej załadować 
nowe paliwo. 

 

Przed otwarciem klapy załadowczej należy przesunąć cięgno oddymiania w położenie otwarte i odczekać 20 
sekund. Otwarcie klapy oddymiania zapewnia, że dym znad paleniska jest zasysany bezpośrednio do komina. 
Następnie można uchylić klapę, sprawdzić, czy cały dym jest usunięty, a następnie otworzyć całkiem klapę. 

• ułóż nowe drewno na warstwie żaru, 
• załaduj nowe paliwo do gorącej warstwy, 
• używaj rękawic, 
• po załadowaniu drewna zamknij drzwi i nie zapomnij przesunąć klapy ssącej do pozycji zamkniętej. 

 

Nigdy nie pozostawiaj klapy oddymiania w pozycji otwartej podczas pracy kotła. W przeciwnym 
razie paliwo w szybie zbiorczym będzie się palić w górę, a nie przez dyszę. Może to spowodować 
uszkodzenie metalowych części komory spalania. 

17. WYGASZANIE 

Wygaszanie kotła następuje, gdy temperatura spalin spadnie poniżej 45°C, a użytkownik nie doda więcej paliwa. Wentylator 
pozostaje dezaktywowany, na wyświetlaczu wyświetlany jest komunikat „Wygaszony“. 

Możesz ręcznie wygasić kocioł , uruchamiając w menu funkcję "Wygaszanie". Spowoduje to dezaktywację wentylatora, jednakże 
zachowaj ostrożność, jeśli w komorze nadal znajduje się paliwo, które nadal będzie palić się zgodnie z naturalnym ciągiem 
kominowym. Podobnie, produkty spalania będą nadal gromadzić się w palenisku. Dlatego nawet po zgaszeniu podczas otwierania 
drzwi należy postępować zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Dokładanie paliwa“. Jeśli szybko otworzysz klapę załadowczą bez 
otwarcia klapy oddymiania, dym ucieknie do pomieszczenia. 

 

18. UTRZYMANIE 

Kocioł, jego komora spalania i wymiennik ciepła muszą być regularnie czyszczone. Postępuj zgodnie z poniższymi 
instrukcjami, aby utrzymać kocioł w jak najlepszym stanie. 

 

Komora spalania: otwórz dolne drzwi i wygarnij cały popiół z komory spalania. Przed zamknięciem sprawdź prawidłowe 
położenie wszystkich cegieł szamotowych, aby zapobiec przedostawaniu się spalin z komory spalania do wymiennika kotła. 

1. Wymiennik kotła: wyjmij drzwi czyszczące w górze kotła. Pod nimi znajdziesz klapę osłonową, którą również należy wyjąć. 
Teraz można oczyścić ściany wymiennika kotła za pomocą skrobaka i szczotek dostarczonych wraz z kotłem. Pozostały popiół 
spada na dno wymiennika ciepła pod przegrodami kotła. Ten popiół można usunąć odkurzaczem. 

2. Otwór wyczystki: w dole kotła (po lewej i po prawej stronie) znajduje się mała zaślepka 
służąca do usuwania popiołu, który spadł pod wymiennik kotła. Zdejmij osłonę najpierw na 
bocznej obudowie kotła, a następnie odkręć 2 sztuki nakrętek motylkowych, aby wyjąć 
zaślepkę. Za pomocą zmiotki wymieć popiół na śmietniczkę lub użyj odkurzacza. 

3. Wentylator wyciągowy: przed sezonem zaleca się odkręcenie wentylatora wyciągowego  
i usunięcie popiołu nagromadzonego za wentylatorem w komorze zawirowującej. Użyj 
szczotki, aby ostrożnie oczyścić wentylator i sprawdź czy jest dobrze zamocowany. Jeśli nie 
jest mocno przymocowany, dokręć nakrętkę blokującą śrubę napędową na wale wentylatora. Otwór wyczystki z boków kotła 
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Po czyszczeniu należy przywrócić kocioł do pierwotnego stanu. Zamknij wszystkie drzwi, przykręć klapkę wyczystki, 
szczelnie zamocuj wentylator, upewnij się, że wszystkie elementy (szamotki, pokrywy zasobnika paliwa, turbulatory, 
klapy osłony) znajdują się we właściwym miejscu. 

 

19. ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA 

Ryzyka i im zapobieganie. Zagrożenia wynikające z eksploatacji kotła w przewidywalnym użytkowaniu i możliwym do przewidzenia 
niewłaściwym użytkowaniu zostały zminimalizowane za pomocą dostępnych środków technicznych. Pomimo wdrożonych 
środków konstrukcyjnych i technicznych, pewne szczątkowe ryzyko wynikające z analizy ryzyka jaką daje proces technologiczny 
podczas różnych faz eksploatacji zakładu, pozostaje w działaniu kotła. 

Obejmują one w szczególności ryzyko nieumiejętnej obsługi kotła i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pracy. Aby 
jeszcze bardziej ograniczyć ryzyko i zapewnić większą skuteczność w zakresie bezpieczeństwa, zwracamy uwagę na możliwe 
pojawienie się pewnych ryzyk szczątkowych, których nie można wyeliminować za pomocą żadnego rozwiązania technicznego. 
 

Ryzyka termiczne 
Kocioł nie może być obciążony większym ciśnieniem od dopuszczalnego  
Zabrania się przegrzewania kotła 
Kocioł musi być zabezpieczony przed korozją niskotemperaturową poprzez zabezpieczenie temperatury powrotu 
W kotle można spalać jedynie drewno w kawałkach o odpowiednich wymiarach , odpowiednio wysuszone  
Zabrania się składować substancji łatwopalnych w pobliżu kotła 

Ryzyka związane z paliwem 

Przy obsłudze paliwa może dochodzić do urazów. Należy używać odpowiedniej odzieży ochronnej i obuwia 
Należy przestrzegać przepisów p.poż. oraz wyposażyć kotłownię / skład paliwa w gaśnicę 

Ergonomia 

Kocioł musi być zamontowany na poziomej powierzchni oraz mieć zapewniony dostęp dla załadowania, czyszczenia, 
obsługi, przeglądów 
Podczas palenia wszelkie pokrywy, przysłony i klapy muszą być pozamykane. 
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20. KOMUNIKATY AWARII 

 
KOMUNIKAT OPIS 
Uszkodzony czujnik spalin Sprawdzić połączenie czujnika spalin i jeśli połączenie jest  

w porządku, wymienić czujnik. 
Uszkodzony czujnik bufora ciepła Zasobnik ciepła kontroluje czujnik typu KTY. Sprawdź połączenia 

czujnika. Uważaj przy przedłużaniu kabla tego czujnika. 
Standardowa oporniość w temperaturze pokojowej wynosi 2kΩ. 
Jeśli kabel czujnika zostanie nadmiernie przedłużony, zmieni się 
charakterystyka rezystancji i wystąpi komunikat alarmu. Jeśli 
wystąpi alarm a rezystancja jest prawidłowa - wymienić czujnik. 

Uszkodzony czujnik CO Czujnik kotła jest typu KTY. Sprawdź połączenia elektryczne. Jeśli 
wystąpi alarm a złącza są właściwe, wymień czujnik na nowy. 

Uszkodzony czujnik CWU Czujnik CWU jest typu KTY. Sprawdź podłączenie czujnika CWU. 
Standardowa rezystancja w temperaturze pokojowej wynosi 2kΩ. 
Jeśli kabel czujnika zostanie nadmiernie przedłużony, zmieni się 
oporność i wystąpi komunikat alarmu. Jeśli wystąpi alarm  
a rezystancja jest prawidłowa, wymienić czujnik. 

Uszkodzony czujnik MOSFET 1 
Zbyt wysoka temperatura MOSFET 

Tranzystor MOSFET odpowiada za zmianę prędkości wentylatora 
wyciągowego. Standardowa temperatura tego elementu nie 
przekracza 50°C. Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, pojawi się 
komunikat alarmowy. Sprawdź działanie wentylatora 
wyciągowego, wyjmij go, wyczyść i spróbuj ponownie. 
Ewentualnie zadzwoń do serwisu Levada. 

Uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej 

 

Po podłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej możliwe jest 
sterowanie zaworem mieszającym w funkcji „pogodowej“. Ustaw 
temperaturę na zaworze zgodnie z temperaturą zewnętrzną. 
Przed aktywacją tej funkcji upewnij się, że czujnik zewnętrzny jest 
prawidłowo podłączony. W przeciwnym razie pojawi się 
komunikat alarmowy. Zbyt długi kabel czujnika może spowodować 
zmianę charakterystyki rezystancji i komunikat alarmowy.  

Uszkodzony czujnik powrotu mieszacza  Czujnik powrotu jest typu KTY. Sprawdź podłączenie czujnika 
CWU. Sprawdź prawidłowość połączeń czujnika. Uważaj przy 
przedłużaniu kabla tego czujnika. Standardowa rezystancja  
w temperaturze pokojowej wynosi 2kΩ. Jeśli kabel czujnika 
zostanie nadmiernie przedłużony, zmieni się charakterystyka 
rezystancji i wystąpi komunikat alarmu. Jeśli rezystancja jest 
prawidłowa, wymienić czujnik. 

Uszkodzony czujnik mieszacza Przed aktywowaniem mieszacza należy podłączyć jego czujnik 
temperatury. 

Nieudane rozpalanie Maksymalny czas rozpalania wynosi 30 minut. Jeżeli temperatura 
spalin nie przekracza 80°C lub temperatura CO nie przekracza 
40°C, zostanie wygenerowany komunikat alarmowy. 

Nie znaleziono modułu Jeśli kocioł jest podłączony do internetu przez emodul.eu, może 
się zdarzyć, że link do routera nie zostanie wykryty podczas 
rejestracji. W takim przypadku upewnij się, że połączenie kablowe 
z internetem jest prawidłowe, że rejestrujesz się zgodnie  
z instrukcją obsługi. Jeśli problemy będą się utrzymywać, poproś 
dostawcę internetu, aby odblokował port komunikacyjny 2000 na 
routerze lub zadzwoń do serwisu Levada. 

Temperatura kotła nie wzrasta  Jeśli kocioł pracuje w trybie pracy przez ponad 30 minut,  
a temperatura CO nie przekroczyła minimalnego limitu dla tego 
czasu, zostanie wygenerowany komunikat alarmowy. Upewnij się, 
że w kotle znajduje się woda, czy czujnik CO jest prawidłowo 
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umieszczony w gnieździe znajdującym się z tyłu kotła. Ewentualnie 
wezwij serwis Levada. 

Zbyt wysoka temperatura podłogówki Jeśli aktywujesz pompę pomocniczą, jedną z funkcji tej pompy jest 
ogrzewanie podłogowe. Przed aktywacją pompy pomocniczej 
należy najpierw podłączyć czujnik. Czujnik jest typu KTY. Uważaj, 
jeśli przedłużasz kabel tego czujnika. Standardowa rezystancja  
w temperaturze pokojowej wynosi 2kΩ. Jeśli czujnik zostanie zbyt 
przedłużony, zmieni się charakterystyka rezystancji i będzie 
komunikat alarmu. 

Rozłączony termostrat bezpieczeństwa Jeśli termostat pokojowy jest aktywny i nie jest fizycznie 
podłączony, ten stan błędu zostanie ogłoszony. Upewnij się, że 
termostat jest prawidłowo podłączony, że jest sprawny  
i podłączony do źródła zasilania. 

Niesprawny wentylator 

Uszkodzone łożysko wentylatora 

Wentylator: niedrożny kanał powietrzny 

Jeśli na wentylatorze zostanie wygenerowany wyższy pobór 
prądu, może pojawić się ten komunikat o błędzie. Sprawdź, czy 
wentylator jest czysty i popraw zamocowanie wirnika. Wirnik nie 
może być zdeformowany. Sprawdź komorę zawirowującą za 
wentylatorem wyciągowym, która musi być czysta bez osadzania 
się popiołu. Należy również sprawdzić działanie wentylatora pod 
kątem hałasu (warczenie, zgrzyty) Jeśli problem się utrzymuje, 
zadzwoń do serwisu Levada. 

Brak komunikacji z internetem 

Brak komunikacji GSM 

Brak komunikacji z termostatem 
 

Jeśli którekolwiek z tych akcesoriów zostanie aktywowane, ale nie 
zostanie fizycznie połączone, pojawi się komunikat o błędzie. 
Zapewnij prawidłowe połączenia i ustawienia akcesoriów. 
Ewentualnie skontaktuj się z serwisem Levada. 

Niski poziom paliwa Komunikat wyświetlany w przypadku spadku temperatury spalin 
poniżej 48°C w trybie Praca. W tej chwili możliwe jest dodanie 
nowego paliwa do gorącej warstwy. Jeśli temperatura spadnie 
jeszcze bardziej, poniżej 35°C, zostanie uruchomione wygaszanie, 
a kocioł (wentylator) wyłączy się. 

Zbyt wysoka temperatura. zawór 1 Jeśli temperatura na zaworze mieszającym przekracza 85°C, 
rozlegnie się komunikat alarmowy. Upewnij się, że kocioł jest 
prawidłowo podłączony, a jego moc odpowiada stratom ciepła  
w budynku. Kocioł musi być eksploatowany z buforem 
akumulacyjnym przejmującym nadmiar ciepła. 

Zbyt wysoka temperatura CO Maksymalna temperatura CO jest kontrolowana przez dwa 
czujniki - czujnik CO (typ KTY) i czujnik STB (czujnik 
bezpieczeństwa). Oba czujniki znajdują się z tyłu kotła. Jeśli 
temperatura CO przekroczy 85°C, będzie wyświetlony komunikat 
alarmu. Jeśli temperatura CO wzrasta, zasilanie wentylatora przez 
czujnik bezpieczeństwa STB jest odłączone przy CO powyżej 90°C. 
W takim przypadku po ochłodzeniu kotła należy nacisnąć przycisk 
na czujniku STB z tyłu kotła, aby kocioł został ponownie 
uruchomiony. 
Upewnić się, że system i kocioł są zasilane wodą oraz że jest 
prawidłowy odbiór ciepła do bufora. Jeśli potrzeba wezwij serwis 
Levada. 

 
• Ze względu na bezpieczeństwo i ekonomikę użytkowania kocioł należy obsługiwać w sposób opisany w tej instrukcji. 
• Kocioł może być pozostawiony bez nadzoru, pod warunkiem, że moc jest ustawiona tak, aby nie przegrzał się układ (praca 

tłumiona) lub jeśli jest wyposażony w wyregulowny i sprawny regulator powietrza do spalania, ale musi być poddawany 
okresowym przeglądom operatora. 
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Podczas pracy niektóre części kotła (pokrywy, drzwiczki, kanał dymowy) mogą być podgrzewane do wyższej temperatury 
i mogą być przyczyną oparzenia po dotknięciu. Dlatego używaj rękawicy ochronnej dołączonej jako akcesorium.  

 

• Kocioł może być obsługiwany wyłącznie przez osoby dorosłe, zaznajomione z tą instrukcją. Pozostawienie dzieci bez 
nadzoru z dostępem do kotła jest niedopuszczalne. 

• Użytkownik może przeprowadzać rutynową konserwację lub wymieniać części zamienne. Nie może zmieniać konstrukcji 
kotła, zmieniać jego funkcji ani pozostawiać uszkodzonego produktu przy pracy. 

Z pewnością podczas pierwszego, a także późniejszych rozpaleń może wystąpić nadmierne roszenie kotła; w popielniku może 
pojawić się ciemna ciecz. Jest to spowodowane niską temperaturą wody w kotle (poniżej punktu rosy 65°C) i niską temperaturą 
spalin. Roszenie ustąpi po częściowym osadzeniu produktów spalania na ścianach i po rozgrzaniu powyżej 65°C. W żadnym 
wypadku nie jest to wyciek z produktu. Każdy kocioł jest dokładnie testowany z nadciśnieniem, a możliwość wycieku jest 
praktycznie wyeliminowana. 

Zasmolenie kotła następuje: 
• przy niskim ciągu komina. Jeśli jest on trwale niski, można to usunąć tylko przez poprawę konstrukcji. Jeśli czasowo niski, 
wynika to z warunków pogodowych, 
• przy pracy z mokrym paliwem, 
• gdy praca z ograniczoną mocą przebiega w niskiej temperaturze poniżej punktu rosy spalin, tj. 65°C, 
• gdy kociół jest źle dobrany – przewymiarowany w stosunku do ciepła w ogrzewanym budynku, 
• przy rozpalaniu z zamkniętą klapą oddymiania, 
• w przypadku niewłaściwej obsługi. 
 

Podczas spalania mokrego lub wilgotnego paliwa, moc nominalna może nie zostać osiągnięta, kocioł staje się 
nadmiernie zanieczyszczony, zawilgocony i zasmolony. Powoduje to znaczne straty ekonomiczne, które znajdują 
odzwierciedlenie we wzroście zużycia paliwa i skróceniu żywotności kotła. Wzrasta też gwałtownie emisja 
zanieczyszczeń do atmosfery. 

Istnieje kilka ważnych zasad, których należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne i ekonomiczne funkcjonowanie kotła: 
• świadomość klienta, 
• odpowiedni ciąg kominowy, 
• czyszczenie kotła, 
• szczelny kocioł - prawidłowo zamontowane  
i uszczelnione drzwi do czyszczenia, do ładowania i do 
popielnika, 
• prawidłowe dobranie mocy kotła dla danego obiektu, 
• prawidłowo wysuszone paliwo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas 
schnięcia 

Drewno 
długie na 
wolnym 
powietrzu 

Drewno 
długie 
złożone pod 
zadaszenie 3 
miesiące po 
ścięciu 

Polana 50 cm 
dł. złożone 3 
miesiące po 
porąbaniu 
pod 
zadaszeniem 

Polana 50 cm 
dł. złożone 
od razu po 
porąbaniu 
pod 
zadaszeniem 

   G           K    G           K    G           K    G           K 
0*   75          78   76          78   75          78   73          76 

3 miesiące   48          62   48          61   44          61   36          40 
6 miesięcy   37          46   32          45   29          35   25          29 
9 miesięcy   33          38   27          37   26          28   23          28 

1 rok   36          35   26          33   25          27   24          27 
1,5 roku   18          27   18          21   17          17   15          16 

2 lata   16          24   16          17   16          14   14          13 
2,5 roku   15          24   15          18   15          14   13          13 

*Wilgotność początkowa G - ćwierci         K - okrąglaki  
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21. SPRAWNOŚĆ ENERGETYCZNA 

 

I. II. III. IV. V. VI. 

Nazwa Model Klasa 
energetyczna 

Moc 
nominalna kW 

Index 
energetyczny 

Sezonowa 
sprawność 

energetyczna 
% 

LEVADA OPOP H416 EKO-D A+ 16 115 78 

LEVADA OPOP H420 EKO-D A+ 20 115 78 

LEVADA OPOP H425 EKO-D A+ 25 115 78 

 

 

22. PRZEPISY I NORMY 

 

Wykaz podstawowych norm i przepisów według których kocioł wyprodukowano oraz  których należy przestrzegać podczas 
montażu i pracy kotła. Informacje te są przeznaczone dla firm montażowych 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 

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. 
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Kocioł spełnia 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 udostępniania 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 udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego 
do stosowania w określonych granicach napięcia. 

 

23. WARUNKI GWARANCJI   

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 zapewnienia bezproblemowej pracy kotła. 

1. Podłączenie kotła do systemu musi być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
2. Instalacja grzewcza musi być napełniona wodą spełniającą wymagania, a w szczególności jej twardość nie może 

przekraczać wymaganych parametrów. Stosowanie środka przeciw zamarzaniu nie jest zalecane przez producenta. 
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 w tedy, 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. 80 cm, ewentualnie należy umieścić paliwo w innym 

pomieszczeniu niż to gdzie znajduje się kocioł. 
13. Należy stosować paliwo o odpowiedniej jakości, gwarancyjne wyszczególnione w instrukcji kotła. 
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. 
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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  
(„zapalarka“ kotła ), sonda lambda, foto czujnik, zawleczki zabezpieczające, kondensatory silników elektrycznych, śruby, 
nakrętki, uchwyty, rączki, uszczelnienia (sznur, silikon, uszczelki), el. ceramiczne, powłoki lakiernicze, deflektor spalin, 
turbulatory (zawirowywacze) spalin.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 udzielenia 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 o odpowiednich parametrach zalecanych przez producenta, 
• wykonywanie okresowego czyszczenia kotła przez użytkownika. 

 

Okresy gwarancji na kotły produkowane pod znakiem fabrycznym LEVADA: 

7 lat – na szczelność wymiennika, pod warunkiem: 

• 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 cennika 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. 
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2 lata – na działanie wszystkich podzespołów oraz szczelność wymiennika pod warunkiem zapewnienia temperatury powrotu 
(pracy kotła) na poziomie minimum 55oC i wykonania przeglądu gwarancyjnego 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 przesłaniem do firmy LEVADA, 

• nie wykonano przeglądu rocznego z odpowiednim wpisem do Karty Gwarancyjnej oraz odesłaniem 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 Levada 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 ostatniej kartce nin. Instrukcji.  

Po przesłaniu tej karty i zalogowaniu kotła do serwera LEVADA: emodul.eu - w ciągu 7 dni zostanie on objęty opieką serwisową 
„online”  (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 

 

mailto:kotly@levada.pl
mailto:kotly@levada.pl
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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: ………………………………… Nr seryjny kotła: …………………………………………………………….. 

 

Czy kocioł został zainstalowany przez certyfikowaną firmę: …………. 

Czy ciśnienie w instalacji nie przekracza 2 bar: …………………. 

 

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 schładzający, zawór spustowy itp.)     

3 
Kontrola el. izolacyjnych i uszczelniających (uszczelki, 
sznur, silikon, drzwi kotłowe )     

4 
Kontrola części spalinowej kotła (dysza, el. ceramiczne,wymiennik, 
zawirowywacze)     

5 Brak oznak „pocenia” się kotła (kontrola temp. spalin)     

6 Kontrola pracy wentylatora     

 

 

Podpis i pieczątka serwisanta potwierdzająca przedłużenie gwarancji: ……………………………..  

 

Podpis użytkownika: ……………………………..  
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Przegląd gwarancyjny po drugim roku użytkowania. 

Adres instalacji, dane użytkownika: …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rodzaj i moc kotła: ………………………………… Nr seryjny kotła: …………………………………………………….. 

 

Czy kocioł został serwisowany przez certyfikowaną firmę: ………. 

Czy ciśnienie w instalacji nie przekracza 2 bar: …………………. 

 

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 schładzający,  zawór spustowy itp. )     

3 
Kontrola el. izolacyjnych i uszczelniających (uszczelki, sznur, silikon, drzwi 
kotłowe)     

4 
Kontrola części spalinowej kotła (dysza, el. ceramiczne, 
wymiennik, zawirowywacze)     

5 Brak oznak „pocenia” się kotła (kontrola temp. spalin)     

6 Kontrola pracy wentylatora     

 

 

Podpis i pieczątka serwisanta potwierdzająca przedłużenie gwarancji: ……………………………..  

 

Podpis użytkownika: ……………………………..  
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Przegląd gwarancyjny po czwartym roku użytkowania. 

Adres instalacji, dane użytkownika: …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rodzaj i moc kotła: ………………………………… Nr seryjny kotła: …………………………………………………….. 

 

Czy kocioł został serwisowany przez certyfikowaną firmę: ………. 

Czy ciśnienie w instalacji nie przekracza 2 bar: …………………. 

 

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 schładzający,  zawór spustowy itp.)     

3 
Kontrola el. izolacyjnych i uszczelniających (uszczelki, 
sznur, silikon, drzwi kotłowe)     

4 
Kontrola części spalinowej kotła (dysza, el. ceramiczne, 
wymiennik, zawirowywacze )     

5 Brak oznak „pocenia” się kotła (kontrola temp. spalin)     

6 Kontrola pracy wentylatora     

 

 

Podpis i pieczątka serwisanta potwierdzająca przedłużenie gwarancji: ……………………………..  

 

Podpis użytkownika: ……………………………..  
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Przegląd gwarancyjny po szóstym roku użytkowania. 

Adres instalacji, dane użytkownika: …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rodzaj i moc kotła: ………………………………… Nr seryjny kotła: …………………………………………………….. 

 

Czy kocioł został serwisowany przez certyfikowaną firmę: ………. 

Czy ciśnienie w instalacji nie przekracza 2 bar: …………………. 

 

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 schładzający, zawór spustowy itp.)     

3 
Kontrola el. izolacyjnych i uszczelniających (uszczelki, sznur, silikon, drzwi 
kotłowe)     

4 
Kontrola części spalinowej kotła (dysza, el. ceramiczne, wymiennik, 
zawirowywacze )     

5 Brak oznak „pocenia” się kotła (kontrola temp. spalin)     

6 Kontrola pracy wentylatora     

 

 

Podpis i pieczątka serwisanta potwierdzająca przedłużenie gwarancji: ……………………………..  

 

Podpis użytkownika: ……………………………..  
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
FIRMA LEVADA SP. Z O.O.  

30-087 KRAKÓW, UL. L. RYDLA 57/2 

 

DEKLARUJE Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŻE KOTŁY LEVADA H4 EKO-D SĄ 
SKONSTRUOWANE I PRODUKOWANE ZGODNIE WYMOGAMI NASTĘPUJĄCYCH 

AKTÓW NORMATYWNYCH: 
PN EN 12828   Systemy grzewcze w budynkach – Projektowanie i montaż 

PN EN 12809   Kotły grzewcze na paliwa stałe … do 50 kW do 300 k. 
 
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 udostępniania 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 udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w 
określonych granicach napięcia. 

 Rozporządzenia nr 305/2011 zastępującego Dyrektywę 89/106/EWG – o wyrobach budowlanych. 
 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiegoi Rady 

2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. 
 

Członek Zarządu Levada Sp. z o.o. 

mgr inż. Hubert Sokołowski 
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Karta pierwszego uruchomienia kotła na paliwa stałe. 

 

Nazwa kotła: ………………………. Nr seryjny: ……………………… Rodzaj sterowania: ………………………….. 

        Rodzaj termostatu: ………………………….. 

Adres instalacji: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Czy instalacja została wykonana wg jednego ze schematów hydraulicznych producenta: ⃝ 

Ochrona powrotu:   ⃝   Typ armatury: ……………… , Temp.: ………˚C,   Siłownik: ………………………. 

Zapewnienie układu bezpieczeństwa kotła :  ⃝     Kontrola szczelności systemu: ⃝ 

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

Zabezpieczenie instalacji przed przegrzaniem : Zawór schładzający  ⃝  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: ……………… 

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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