INSTRUKCJA OBSŁUGI
KOCIOŁ WODNY CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
TYPU

SWRW I SWRWN

1 IX.2011

Kotły wodne centralnego ogrzewania typu SWRW i
SWRWn są przeznaczone do stosowania w
otwartych systemach centralnego ogrzewania
zabezpieczonych zgodnie z PN-91 B-02413, w
których ciśnienie wody nie przekracza 1 bara
(wysokość słupa wody nie jest większa niż 10m).
ZABRANIA SIĘ ZASILANIA Z KOTŁA NA PALIWO
STAŁE INSTALACJI OGRZEWCZYCH WODNYCH
SYSTEMU ZAMKNIĘTEGO, WYPOSAŻONYCH W
PRZEPONOWE NACZYNIA WZBIORCZE (§133.7
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. z
dnia 15 czerwca 2002r. Nr 75, poz. 690)
Przed przystąpieniem do montażu, eksploatacji i
konserwacji kotła należy zapoznać się z niniejszą
instrukcją oraz (SWRWn) instrukcją sterownika
elektronicznego.
Kocioł przystosowany do spalania węgla kamiennego,
węgla kamiennego we współspalaniu z miałem węglowym
oraz drewna kawałkowego i brykietowanego.
Zabrania się wszelkich manipulacji przy urządzeniach
elektrycznych zamontowanych na kotle SWRWn podczas
gdy regulator kotła włączony jest do sieci zasilającej.
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1. Obowiązki użytkownika
Dla zapewnienia optymalnej pracy urządzenia użytkownik ma obowiązek przestrzegać
następujących wskazówek:
 Przeczytać i przestrzegać wszystkich wskazówek i zaleceń zawartych w niniejszej
instrukcji, instrukcji obsługi elektronicznego sterownika kotła (dostarczona wraz ze
sterownikiem), oraz zaleceń przekazanych przez instalatora podczas instalacji i
uruchomienia kotła
 Poniżej wyszczególnione prace muszą być wykonane przez uprawnionego instalatora
posiadającego niezbędną wiedzę z zakresu instalacji centralnego ogrzewania
udokumentowaną odpowiednimi certyfikatami:

Montaż zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami

Uruchomienie kotła

Naprawa
 Należy poprosić instalatora o instruktaż dotyczący obsługi i konserwacji kotła
 Niniejszą instrukcję oraz instrukcję sterownika elektronicznego należy przechowywać
w bezpiecznym miejscu zapewniającym szybki dostęp do nich podczas obsługi kotła.

2. Obowiązki producenta
Producent zobowiązuje się wykonać wyrób sprawny, wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi
normami, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek złego
użytkowania urządzenia, błędnej lub niedostatecznej konserwacji, wadliwej instalacji kotła,
nieodpowiedniego paliwa.

3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
3.1. Zagrożenie pożarowe
W razie zauważenia nieprawidłowości podczas eksploatacji (szczególnie płomienie lub iskry na
zewnątrz kotła) użytkownik winien niezwłocznie zasięgnąć porady instalatora, serwisanta lub
producenta kotła.
Kocioł należy eksploatować tylko przy zamkniętych wszystkich drzwiczkach i pokrywach
wyczystnych.
Nie wolno składować żadnych produktów palnych w pobliżu kotła.

3.2. Ryzyko zatrucia
W razie pojawienia się spalin w pomieszczeniu kotłowni należy:
a. Wyłączyć kocioł
b. Otworzyć okna
c. Opuścić pomieszczenie
d. Wezwać serwis lub kominiarza
Zabrania się zatykania lub ograniczania wlotów powietrza i otworów wentylacyjnych w
pomieszczeniu kotłowni.

3.3. Ryzyko oparzenia
 Temperatura spalin może przekroczyć 220ºC
 Temperatura wody grzewczej może osiągnąć 95 ºC
 Uwaga na drzwiczki, klamki i pokrywy wyczystne kotła – mogą się nagrzewać podczas
eksploatacji kotła
 Zabrania się uzupełniania poziomu wody w instalacji podczas pracy kotła
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3.4. Ryzyko powstania szkód
W pobliżu kotła nie przechowywać żadnych produktów palnych.
Kocioł należy zainstalować w miejscu chronionym przed zamarznięciem.
Przeprowadzać okresową konserwację kotła zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji i
przekazywanymi przez instalatora w trakcie instalacji.
Zlecać przeprowadzanie okresowych przeglądów uprawnionemu instalatorowi lub
przedstawicielowi producenta.

3.5. Zalecenia
Okresowe przeglądy kotła powinny być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowanego
instalatora lub przedstawiciela producenta.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy odłączyć kocioł od zasilania elektrycznego.
Sprawdzać regularnie, czy instalacja napełniona jest wodą i poziom wody w instalacji jest
odpowiedni.
Zawsze należy zapewnić swobodny dostęp do kotła.
Należy unikać opróżniania instalacji i kotła z wody. Zabrania się także uzupełniania poziomu
wody w instalacji podczas pracy kotła; grozi to jego zniszczeniem i zalaniem pomieszczeń
kotłowni a także niesie ze sobą ryzyko oparzenia.
Instalacja musi być wykonana według obowiązujących przepisów, zgodnie z zasadami techniki i
zaleceniami zawartymi w tej instrukcji.
Pierwsze uruchomienie musi być wykonane przez autoryzowanego instalatora.
Prace przy instalacji elektrycznej muszą być wykonane tylko przez osobę wykwalifikowaną,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody i usterki powstałe na skutek nie
przestrzegania niniejszej instrukcji i instrukcji sterownika kotła.
Dla niezawodnej i bezpiecznej pracy kotła konieczna jest regularna i staranna jego konserwacja.

4. Opis
Kocioł SWRW i SWRWn przeznaczony jest do celów:
 centralnego ogrzewania przy zastosowaniu grzejników, ogrzewania podłogowego lub
nagrzewnic woda-powietrze
 jako kocioł centralnego ogrzewania i do pośredniego przygotowywania ciepłej wody
użytkowej za pomocą bojlera

Wymiennik ciepła wykonany jest ze stali. Grubość materiału na wszystkich
powierzchniach kotła stykających się z płomieniem i spalinami wynosi 5 i 6 mm.
Pozostałe elementy wymiennika są wykonane z blachy stalowej o grubości 4 mm. Ruszt
wodny kotła dla zapewnienia dużej powierzchni wymiany ciepła, dokładnego spalania i
łatwiejszego dostępu do czyszczenia od góry i od dołu jest zbudowany z rur stalowych o
przekroju trójkątnym. Drzwiczki górne (o zwiększonym rozmiarze dla ułatwienia
załadowania dużych kęsów węgla lub grubych polan drzewnych) oraz dolne drzwiczki
paleniskowo-popielnikowe są odlewane z żeliwa. Wszystkie drzwiczki posiadają ekrany
zabezpieczające przed zbytnim nagrzaniem, a dodatkowo drzwiczki paleniskowe
posiagają tzw.: ruszt pionowy odgradzający je od komory spalania. W dolnych
drzwiczkach (paleniskowo-popielnikowych) – wersja kotła bez dmuchawy: SWRW znajduje się klapka powietrza pierwotnego. Na czopuchu jest umiejscowiona dźwignia
regulacji ciągu kominowego. Poprzez odpowiednie ustawienie tych elementów
regulacyjnych możemy w znaczny sposób wpływać na przebieg procesu spalania i jego
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ekonomiczność wg. zasady: im bardziej otwarte wszystkie elementy regulacyjne – tym
szybszy proces spalania i większa porcja energii dostarczona w stałym czasie do układu
C.O. Klapką powietrza pierwotnego steruje miarkownik ciągu. Na górnej ściance kotła
pod obudową znajduje się wyczystka pionowych kanałów konwekcyjnych. Na skutek
spalania paliw gorszych gatunkowo lub pracy kotła przy niskiej temperaturze
(przewymiarowanie kotła) wytrąca się sadza i smoła – górna wyczystka daje możliwość
wyczyszczenia kanałów konwekcyjnych z niepożądanych narośli i przez to poprawienie
ekonomiczności spalania. Usunięta z kanałów sadza i smoła spada na dół kotła, skąd
może być wybrana boczną wyczystką (na życzenie klienta z prawej lub lewej strony
kotła). Do połączenia kotła z instalacją C.O. służą króćce zasilania i powrotu z instalacji
z gwintem zewnętrznym 2”. Do napełniania i opróżniania kotła czynnikiem grzewczym
służy otwór z gwintem wewnętrznym 3/4” zamontowany na ściankach bocznych lub
tylnej. Dodatkowo kocioł jest wyposażony w otwór 1/2” umiejscowiony na górnej
ściance kotła po prawej lub lewej stronie służący do zamontowania manometru. Cały
kocioł jest izolowany przed stratami ciepła wełną mineralną i posiada obudowę z blachy
stalowej ocynkowanej i polakierowanej lakierem nawierzchniowym.

PARAMETR
Moc nominalna
Powierzchnia grzewcza
kotła
Maksymalna
temperatura wody
Maksymalne ciśnienie
robocze
Minimalny wymagany
przekrój komina
Średnica króćca
zasilania i powrotu
Wymiar A
Wymiar B
Wymiar C
Wymiar D

Jm
kW
m2

12
1,0

15
1,25

18
1,5

21
1,75

WIELKOŚĆ KOTŁA
24
27
30
35
2,0
2,25
2,5
3,0

°C

95

MPa

0,15

mm*
mm

150*140

150*150

150*160

40
3,5

45
4,0

55
5,0

150*
180

160*
180

170*
180

180*
180

200*
200

1200
890

850
600
1200 1300
890
990

900
650
1400
1090

900
700
1500
1170

2”
mm
mm
mm
mm

700
850
580

900
630

750
950
670

800
500
1000 1100 1150
720
810
860

6 IX.2011

Na początku eksploatacji kotła i w pierwszych dniach okresu grzewczego po wewnętrznych
ściankach może spływać woda dając wrażenie “przeciekania” kotła; jest to normalne zjawisko
tzw.: ”pocenia się kotła” i ustępuje zwykle po kilku – kilkunastu dniach użytkowania.
Kocioł powinien być napełniony wodą o twardości nie przekraczającej 2°n. Napełnienie i
uzupełnianie kotła i instalacji wodą o wyższej twardości spowoduje wytworzenie się kamienia
kotłowego i przepalenie rusztu wodnego i blach wymiennika.

5. Instalowanie kotła
1.

Kocioł może być zamontowany i eksploatowany wyłącznie w otwartym systemie
centralnego ogrzewania. Zainstalowanie kotła w systemie zamkniętym (z naczyniem
wzbiorczym przeponowym) powoduje automatycznie utratę gwarancji i stanowi
niebezpieczeństwo dla obsługi i domowników.
2. Instalacja C.O. musi odpowiadać przepisom zawartym w PN-91/B02413 dotyczącej
wymagań co do zabezpieczeń urządzeń ogrzewania systemu otwartego.
3. Maksymalna temperatura wody wynosi 95°C.
4. Maksymalna wysokość słupa wody w instalacji wynosi 10m.
5. Podłączenie kotła do instalacji centralnego ogrzewania powinien wykonać upoważniony
instalator.
6. Po zakończeniu instalacji i dokonaniu prób instalator winien potwierdzić ten fakt w książce
gwarancyjnej własnoręcznym podpisem i pieczątką firmową.
7. Czopuch kotła należy podłączyć do komina o odpowiednim przekroju (nie mniejszym niż
przekrój czopucha) i wysokości. Dla zabezpieczenia przed podmuchami wiatru komin
powinien być wystawiony ponad kalenicę dachu minimum 1,0m. Komin musi być wolny od
innych połączeń. Należy zwrócić uwagę na szczelne połączenie czopucha z kominem;
nieszczelności w tym miejscu powodują gorszą jakość spalania. Zbyt mała wysokość,
powierzchnia przekroju, nieszczelności a także dodatkowe kolana, przedłużki itp. na
przewodzie kominowym powodują gorszą jakość spalania objawiającą się cofaniem spalin
na kotłownię i osadzaniem sadzy i smoły na ściankach kotła.
8. Sprawność komina i wielkość ciągu powinien ocenić kominiarz.
9. Pomieszczenie w którym instaluje się kocioł należy zaopatrzyć w naturalną (grawitacyjną)
wentylację oraz w kanał nawiewowy o przekroju nie mniejszym niż 200 cm 2 zapewniający
swobodny dostęp powietrza do spalania.
10. Zabrania się montowania kotła w pomieszczeniach narażonych na podchodzenie wód
gruntowych. W przypadku dostania się wody do silnika dmuchawy istnieje
niebezpieczeństwo porażenia prądem a także nieodwracalne uszkodzenie tego silnika i
regulatora. Awarie takie nie będą usuwane w ramach gwarancji.
11. Regulator LUKSUS steruje silnikami dmuchawy i pompy. Do jego podłączenia potrzebne
jest gniazdo 230V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym (wyłącznikiem różnicowoprądowym). Należy zwrócić uwagę, że zbyt duże wahania napięcia zasilającego (np. podczas
pracy spawarki) mogą spowodować nieprawidłową pracę sterownika a także jego
uszkodzenie.
12. Po podłączeniu kotła do instalacji centralnego ogrzewania należy napełnić instalację wodą
oraz przeprowadzić kontrolę szczelności połączeń. Każda nieszczelność powodować będzie
konieczność częstego uzupełniania poziomu wody w instalacji, a wraz z nową porcją wody
dostarczać będziemy do kotła nową porcję kamienia kotłowego, który po pewnym czasie
uniemożliwi nam ekonomiczne użytkowanie kotła i instalacji, może też spowodować
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przepalenie ścian kotła. Dlatego zalecamy, aby instalację opróżniać z wody tylko w wypadku
absolutnej konieczności.
13. Należy zadbać o odpowiednią izolację cieplną otwartego naczynia wzbiorczego oraz rur
dolotowej i przelewowej jeśli miejsce, w którym są zainstalowane jest narażone na spadki
temperatury poniżej 0C. Zamarznięta woda w naczyniu wzbiorczym lub rurach z
pewnością spowoduje pęknięcie ścianek kotła. Awaria taka nie będzie naprawiona w ramach
gwarancji.

6. Pierwsze uruchomienie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Włączyć przycisk zasilania na I – wyświetli się aktualna temperatura czynnika
grzewczego w kotle
Otworzyć przepustnicę ciągu na czopuchu kotła
Ułożyć na ruszcie podpałkę a na niej kilka drewienek i podpalić
Po rozpaleniu drewna nasypać łopatką nieco paliwa węglowego i czekać aż się rozpali.
Zamknąć wszystkie drzwiczki kotła
Przyciskiem „START „ rozpocząć pracę dmuchawy.

W przypadku uruchamiania kotła SWRW (bez sterownika i dmuchawy)
pominąć punkty 1 i 6 oraz ustalić zadaną temperaturę na miarkowniku ciągu.

7. Regulacja spalania (dotyczy kotła SWRWn)
Przyciskiem „►” wybieramy poszczególne parametry do ich ustawienia:
Po wybraniu przyciskiem „►” konkretnego parametru np.: „[1] TEMPERATURA
ZADANA” naciskamy przycisk „▲” lub ”▼” czym zwiększamy lub zmniejszamy
nastawę wybranego parametru.
Opis parametrów:
[1] TEMPERATURA ZADANA – oznacza temperaturę, jaką chcemy utrzymywać na kotle.
Zalecamy utrzymywanie temperatury wyższej niż 60 ºC ze względu na przyspieszoną korozję
kotła przy utrzymywaniu niższych temperatur.
[2] CZAS PRZEDMUCHU – oznacza czas, przez który działać będzie dmuchawa podczas
postoju kotła po osiągnięciu zadanej temperatury.
Zalecamy ustawienie na ok. 30 sek.
[3] PRZERWA PRZEDMUCHU – oznacza czas postoju dmuchawy po osiągnięciu przez kocioł
temperatury zadanej. Parametry 2 i 3 ustalają czasy pracy dmuchawy do usuwania z kotła
zebranych w nim gazów spalinowych.
Zalecamy ustawienia na ok. 5-15 min.
[4] ZAKRES PRACY CIĄGŁEJ – oznacza, na ile stopni przed osiągnięciem temperatury
zadanej dmuchawa rozpoczyna zwalnianie swego biegu. Przeciwdziała to nadmiernemu
przegrzaniu kotła.
Zalecamy ustawienie na 2ºC.
[5] MOC DMUCHAWY x10[%] – oznacza wydajność dmuchawy w %. UWAGA: nastawioną
liczbę mnożymy przez 10 i otrzymujemy aktualnie ustaloną moc dmuchawy.
Zalecamy ustawienia na 20-70% - im mniejszy kocioł tym mniejsza nastawa.

7.1. Ważniejsze parametry trybu instalatora (dotyczy kotła SWRWn)
Aby uruchomić sterownik w trybie instalatora należy wyłącznikiem wyłączyć sterownik i
ponownie go włączyć trzymając wciśnięty przycisk „▲”. W tym trybie dostępne są dodatkowe
parametry. Szczegółowy opis parametrów w instrukcji sterownika LUKSUS.
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8. Obsługa eksploatacyjna kotła
Obsługa kotła sprowadza się do okresowego uzupełniania paliwa (o wymaganych parametrach)
oraz usuwania popiołu z komory popielnikowej.
Rozpalenia w kotle dokonujemy po upewnieniu się, że wszystkie podłączenia zostały wykonane
prawidłowo, instalacja jest napełniona czynnikiem grzewczym i czy nie nastąpiło zamarznięcie
czynnika grzewczego w instalacji. Zamykamy górne drzwiczki (zasypowe), otwieramy
przepustnicę ciągu kominowego, dolne drzwiczki paleniskowo-popielnikowe oraz ruszt pionowy,
na ruszcie wodnym układamy podpałkę i zapalamy ją. Po rozpaleniu zamykamy ruszt pionowy,
dolne drzwiczki paleniskowo-popielnikowe (wyłączyć dmuchawę w kotłach z nadmuchem) i
dopiero wtedy możemy otworzyć górne drzwiczki zasypowe i zasypać paliwo. Należy unikać
otwierania górnych drzwiczek kiedy dolne również są otwarte lub działa dmuchawa. Może to
spowodować tzw. cofanie się spalin i możliwość oparzenia obsługującego. Nie wolno dopełniać
instalacji zimną wodą podczas pracy kotła; spowodować to może rozległe skutki awaryjne –
nawet zniszczenie kotła. Jeżeli stwierdzimy zbyt niski stan wody w instalacji należy bezzwłocznie
kocioł wygasić i wygarnąć z niego paliwo; dopiero po jego ostudzeniu możemy uzupełnić wodę
w instalacji C.O.
W kotłach z zainstalowaną dmuchawą jej praca powoduje przenoszenie popiołu i sadzy z
popielnika do kanałów konwekcyjnych dlatego co najmniej 2 razy w miesiącu należy otworzyć
dolną wyczystkę i za pomocą łopatki wygarnąć zalegający popiół i sadzę. W przypadku
niewykonania takiej czynności przez dłuższy okres zalegający popiół może uniemożliwić
normalną eksploatację kotła.
Po zakończeniu sezonu grzewczego należy kocioł bardzo starannie oczyścić z sadzy, popiołu i
nagarów a następnie przesmarować olejem jego wewnętrzne powierzchnie i elementy ruchome.
Wyłączyć regulator z sieci elektrycznej. Nie spuszczać wody z instalacji. Drzwiczki kotła
pozostawić w położeniu zamkniętym.

8.1 Ekonomiczność pracy kotła
Na ilość spalanego paliwa podczas eksploatacji kotła wpływ ma wiele czynników. Jednym z nich
jest oczywiście wartość opałowa użytego paliwa. Paliwa o małej wartości opałowej zużywa się
znacznie więcej niż paliwa o wysokiej wartości opałowej. Innym znaczącym czynnikiem jest
prawidłowe ustalenie głównych parametrów spalania zgodnie z pkt.7 niniejszej instrukcji. Duże
znaczenie ma rodzaj zastosowanego systemu regulacji obiegu grzewczego (obiegów grzewczych)
centralnego ogrzewania. Precyzyjna regulacja temperatury czynnika grzewczego płynącego do
grzejników lub układu ogrzewania podłogowego za pomocą zaworu mieszającego 4-drogowego
daje duże efekty w postaci zmniejszonego zużycia paliwa – szczególnie w okresie wiosennym i
jesiennym po znacznym zmniejszeniu temperatury czynnika grzewczego zaworem mieszającym w porównaniu z układem pozbawionym takiej regulacji. Dodatkowo zabezpiecza kocioł przed
korozją niskotemperaturową. Dlatego zalecamy zastosowanie choćby najprostszego układu
regulacji temperatury czynnika grzewczego np.: za pomocą zaworu mieszającego.

9. Trwałość kotła
Zasadniczy wpływ na trwałość wymiennika kotła ma sposób jego obsługi i eksploatacji. Nie
wykonywanie czyszczenia kanałów konwekcyjnych w kotle nie tylko powoduje zwiększone

9 IX.2011

zużycie paliwa (sadza i substancje smoliste są słabymi przewodnikami ciepła) ale także
przyspieszają korozję blach wewnętrznych wymiennika kotła. Niedopuszczalne jest
pozostawienie nie wyczyszczonego kotła na sezon letni ponieważ taki stan zmniejsza jego
trwałość dwukrotnie!
Podobnie zgubny wpływ na trwałość blach wewnętrznych ma korozja spowodowana niską
temperaturą utrzymywaną na kotle. Na wewnętrznych ściankach kotła następuje wtedy
kondensacja pary wodnej (szczególnie w pobliżu czopucha) co powoduje przyspieszone
rdzewienie blach. W takim przypadku całkowite zniszczenie ścianek wewnętrznych może
nastąpić nawet po trzech sezonach grzewczych. Temperatura wody powracającej do kotła nie
powinna być niższa niż 53°C. Aby to osiągnąć należy stosować zawory mieszające a
temperatura zadana na sterowniku nie powinna być niższa niż 60°C.
Dodatkowa zaleta zaworu mieszającego 4-drogowego to możliwość precyzyjnego ustalania
temperatury wody grzewczej zasilającej obieg grzewczy (grzejniki, ogrzewanie podłogowe) co
daje oszczędności w zużyciu paliwa i komfort cieplny w ogrzewanym obiekcie.

10. Elementy normalnie zużywające się
Podczas normalnej eksploatacji kotła podlegają normalnemu zużyciu następujące elementy kotła:
drzwiczki i pokrywy wyczystne, uszczelnienia drzwiczek i pokryw wyczystnych, ruszt pionowy.

11. Najczęstsze usterki i sposób ich usunięcia
Rodzaj usterki
Brak
wyświetlania na
sterowniku
elektronicznym
Nie kręci się
dmuchawa

Kocioł nie
osiąga zadanej
temperatury lub
osiąga ją
bardzo powoli
Komin za
bardzo się
rozgrzewa

Prawdopodobna
przyczyna
Brak sieci 230V,
sterownik nie
włączony do sieci,
uszkodzony
bezpiecznik
-nie podłączona
dmuchawa do
sterownika
-uszkodzony
kondensator w silniku
dmuchawy
-za mała kaloryczność
paliwa
-za mała moc
dmuchawy
-silnie zabrudzony
kocioł
-zbyt duża moc
dmuchawy

Sposób rozwiązania
Włączyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego,
sprawdzić czy w gniazdku jest napięcie, wymienić
bezpiecznik w sterowniku

-sprawdzić podłączenie wtyku dmuchawy do
odpowiedniego gniazda w sterowniku
-wymienić kondensator w dmuchawie

-zmienić paliwo na inne o większej kaloryczności
-zwiększyć moc dmuchawy (parametr na
sterowniku [5] „IMOC DMUCHAWY”)
-wyczyścić kocioł

-zmniejszyć na sterowniku parametr [5] „MOC
DMUCHAWY”
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Gwarancja
II.06
Zakład Kotlarsko-Ślusarski Ryszard Wojciechowski zwany dalej “producentem”
udziela:
• 3 letniej gwarancji od daty produkcji na szczelność wymiennika kotła
• 2 letniej gwarancji od daty zakupu na trwałość i właściwe działanie pozostałych
elementów kotła nie dłużej jednak niż 36 miesięcy od daty produkcji pod
warunkiem stosowania się do zaleceń tej instrukcji (szczególnie rozdziału
„Trwałość kotła”) oraz niżej wymienionych kryteriów:
1. Nabywca zamontuje kocioł w otwartym systemie centralnego ogrzewania.
2. Instalacji kotła dokona uprawniony instalator co potwierdzi własnoręcznym
podpisem i pieczątką pod niniejszą gwarancją.
3. Przekrój i wysokość komina, do którego podłączony jest kocioł spełnia wymagania
wymienione w tej instrukcji.
4. Kocioł zamontowany będzie w suchym miejscu (korozja kotła spowodowana lejącą
się na kocioł wodą lub ustawieniem kotła w wodzie stojącej na dnie kotłowni nie
będzie podlegać reklamacji).
5. Nabywca do napełniania i uzupełniania instalacji będzie używał wody o twardości
nie przekraczającej 2n
6. Gwarancja nie obejmuje czyszczenia kotła – nabywca ma obowiązek utrzymywania
kanałów konwekcyjnych w należytym stanie. Czyszczenia kanałów konwekcyjnych
i kotła należy dokonywać co najmniej 2 razy w sezonie grzewczym oraz po
zakończonym sezonie grzewczym pod rygorem utraty gwarancji.
7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych kotła i jego elementów w
transporcie i instalowaniu oraz elementów wyszczególnionych w punkcie 10 –
Elementy normalnie zużywające się.
8. W przypadku reklamacji nabywca zawiadamia producenta osobiście, telefonicznie
lub listownie o zaistniałej sytuacji. Producent zobowiązuje się do bezpłatnego
usunięcia wad objętych gwarancją w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia.
9. Nabywca, który zgłosił nieuzasadnioną reklamację (np.: zgłoszenie nieszczelności
kotła podczas gdy wystąpiło zjawisko “pocenia się kotła”) poniesie koszty dojazdu
przedstawiciela producenta.
Pieczęć i podpis instalatora; data instalacji

.......................................................................
Data produkcji
Data sprzedaży

.................201.......r.

.................201......r.
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Pieczęć i podpis
punktu sprzedaży
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