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Ja ni¿ej podpisany, reprezentuj¹cy producenta:

PPHU Stalmark
ul.Chemików 1, 32-600 Oœwiêcim

deklarujê z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹, ¿e produkowane przez nas
 

KOT£Y NA PALIWA STA£E TYPU „PID”
 10kW-40kW

s¹ zgodne z postanowieniami rozporz¹dzeñ  

- Dyrektywy 97/23/WE (Dz. U. nr 263/2005, poz. 2200) PED 
Urz¹dzenia ciœnieniowe
- Dyrektywy 89/106/WE (Dz. U. nr 92/2004, poz 881) CPD 
Wyroby budowlane

NORMY:
PN-EN 303-5:2012
PN-EN 12809:2002+A1:2006

Potwierdzeniem tego jest znak        umieszczony na urz¹dzeniu

W³aœciciel: Marek KuŸma

miejsce i data wydania: Oœwiêcim, 04-01-2016Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono 
oznaczenie CE: 05
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Wstêp

Niniejsza dokumentacja techniczno - ruchowa jest przeznaczona dla kot³ów typu Pid. 
Kot³y uniwersalne typu Pid s¹ ekologicznymi kot³ami wodnym, nowoczesnej 
konstrukcji o wyd³u¿onym obiegu spalin, wyposa¿onymi w najnowoczeœniejszy 
regulator mikroprocesorowy steruj¹cy moc¹ kot³a. 
Wszystkie kot³y, produkowane przez firmê STALMARK, s¹ oznakowane znakiem CE

Prosimy o dok³adne zapoznanie siê z t¹ dokumentacj¹, w celu prawid³owego i bezpiecznego 
u¿ytkowania kot³ów typu Pid.

Instrukcja obs³ugi ma a celu zapoznanie u¿ytkownika z budow¹, dzia³aniem oraz obs³ug¹ 
kot³ów. Zawiera ona zalecenia dotycz¹ce w³aœciwego obchodzenia siê z kot³ami i ich 
prawid³ow¹ eksploatacj¹. Nieprzestrzeganie przez u¿ytkownika przepisów i wskazówek 
zawartych w niniejszej instrukcji zwalnia producenta kot³a od wszelkich zobowi¹zañ. Przed 
przyst¹pieniem do instalowania kot³a nale¿y:

- sprawdziæ czy kocio³ nie uleg³ uszkodzeniu
- zapoznaæ siê z instrukcj¹
- sprawdziæ kompletnoœæ wyposa¿enia

Zastosowanie kot³a

Stalowe kot³y typu Pid przeznaczone s¹ do ogrzewania domów jednorodzinnych, pawilonów 
handlowych i us³ugowych, gara¿y, pomieszczeñ gospodarczych, itp..

Zalety kot³a

- pó³automatyczna praca kot³a
- wysoka sprawnoœæ i efektywnoœæ
- prosta i szybka obs³uga
- ekonomiczna eksploatacja
- mo¿liwoœæ pod³¹czenia pompy obiegowej CO
- mo¿liwoœæ pod³¹czenia urz¹dzenia ciep³ej wody u¿ytkowej
- uniwersalne drzwiczki (prawe/ lewe)
- niski poziom substancji szkodliwych w spalinach
- mo¿liwoœæ stosowania ró¿nych paliw
- czujnik wylotu spalin wymiennika ograniczaj¹cy zu¿ycie paliwa i temperaturê spalin 

1. Paliwa

Paliwem podstawowym kot³a Pid jest:
- wêgiel kamienny sortyment:  kostka I/II, orzech I/II, groszek I/II, mia³ I/II
Paliwem zastêpczym jest:
-wêgiel brunatny, drewno, brykiet z wêgla kamiennego oraz brykiet drzewny.
Przy zastosowaniu paliw zastêpczych nale¿y liczyæ siê ze zmian¹ wydajnoœci cieplnej kot³a, w 
przybli¿eniu proporcjonalnym do zmiany wartoœci opa³owej (w stosunku do paliwa 
podstawowego). Sta³e stosowanie nadmiernie mokrych paliw, prowadzi do przyspieszonego 
zu¿ycia kot³a, korozji blach paleniskowych oraz blach zewnêtrznyych pod czopuchem. 
Spowodowane jest to wydzielaniem siê produktów spalania takich jak: woda, tlenki azotu i 
siarki, które powoduj¹ korodowanie elementów stalowych kot³a.
Zabranie siê palenia mokrym, niesezonowanym drewnem. Awarie i problemy techniczne 
wynikaj¹ce z niestosowania siê do zaleceñ, skutkuj¹ utrat¹ gwarancji.
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2. Dane techniczne

Tab. 1 Charakterystyka techniczna kot³ów Pid

Powy¿sze parametry s¹ wartoœciami przybli¿onymi i mog¹ nieznacznie ulec zmianie z powodu 
zmian technologicznych.

Tab. 2 Wykaz wyposa¿enia

UWAGA! 
sterownikami naszych kot³ów.

UWAGA! Temperatura wskazywana na termometrze tarczowym jest wartoœci¹ pogl¹dow¹ i 
mo¿e ró¿niæ siê od temperatury wyœwietlanej na sterowniku. 

Tylko regulatory pokojowe dedykowane dla naszej firmy komunikuj¹ siê ze 

Dane techniczne kot³ów typu PID

MODEL KOT£A J.m.
PID
10

PID
15

PID
20

PID
25

PID
30

PID
35

PID
40

Moc nominalna kW 10 15 20 25 30 35 40

Zakres mocy kW 4-10 5-15 6-20 8-25 9-30 14-35 18-40

Powierzchnia grzewcza m2 1,1 1,6 2,1 2,6 3,2 3,7 4,3

Pow. ogrzewanych pomieszczeñ m2 do 100 do 130 do 200 do 250 do 300 do 350 do 400

Maks. dop. ciœnienie robocze MPa 0,15

Wymagany ci¹g spalin Pa 20 24 26 26 26 28 28

Wymiary komory paleniska awaryjnego

 

(szer x g³ x wys)
mm

250x325 x
320

300x375x
360

300x475x

 

400
350x525x

400
400x525x

455
500x525x

455
500x625x

450

Wym. otworu za³adunkowego (szer x wys) mm 250 x 168 300 x 188 300 x 188 350x208 400 x 208 500 x 208 500 x 208

Temp. wody na zasilaniu [min/max.] OC 55/90

Masa kot³a kg 241 283 316 368 440 470 510

Pojemnoœæ wodna kot³a l 42 50 58 76 95 120 145

Minimalna wysokoœæ komina m 6 7 8 8 9 9 10

Sprawnoœæ kot³a % ~83

Wymiary czopucha ø lub mm 180

Œrednica zasilania i powrotu 
(mufy z gwintem wewnêtrznym)

in 6/4” 

Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50

Pobór mocy sterownika W 4

Pobór mocy wentylatora W 34
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3. Budowa kot³a

Rys. 1 Przekrój kot³a

4. Instrukcja monta¿u kot³a

Kot³y dostarczone s¹ w stanie zmontowanym. Przed przyst¹pieniem do ustawiania i 
pod³¹czenia do instalacji centralnego ogrzewania i kana³u kominowego, nale¿y sprawdziæ, czy 
wszystkie podzespo³y s¹ sprawne i czy kocio³ posiada kompletne wyposa¿enie do obs³ugi i 
czyszczenia, zgodne z wykazem z Tab. 2.

Lp. Wyszczególnienie Iloœæ

1 Termometr cieczowy 1

2 Zgarniacz do popio³u 1

3 DTR kot³a 1

4 Karta gwarancyjna kot³a 1

drzwiczki 
do zaladunku paliwa

drzwiczki 
do czyszczenia

grzewczych

sterownik

dmuchawa

wylot spalin
do komina

ruszt wodny

drzwiczki 
do paleniska

drzwiczki 
do popielnika

kana³ów

p³aszcz wodny 

4.1 Usytuowanie kot³a

Pomieszczenie w którym montujemy kocio³ nie mo¿e byæ przeznaczone na sta³y oraz czasowy 
pobyt ludzi. W nowych budynkach minimalna wysokoœæ pomieszczenia wynosi 2,2 m,  a w 
istniej¹cych  1,9 m.
Kocio³ nale¿y ustawiæ na niepalnym pod³o¿u. Je¿eli kocio³ znajduje siê w piwnicy zalecane jest 
ustawienie go na minimum 50 mm podmurówce. 
Kocio³ nale¿y usytuowaæ tak, aby zapewniæ bezproblemow¹ obs³ugê, czyszczenie i 
konserwacjê. Zalecane odleg³oœci minimalne:
- od œcian bocznych 0,5 m,
- od œciany tylnej 0,5 m,
- przed kot³em min 1,5 m
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4.2 Wentylacja

Pomieszczenie, w którym ustawiono kocio³, powinno byæ zabezpieczone przed 
przedostawaniem siê wody gruntowej i zaopatrzone w odpowiedni¹ wentylacjê, zapewniaj¹c¹ 
swobodny dop³yw powietrza do spalania.
W kot³owniach o mocy do 25 kW, wentylacja nawiewna powinna odbywaæ siê za pomoc¹ 
niezamykanego otworu o powierzchni minimum 200 cm2, natomiast wywiewna w formie kratki 
wywiewnej  o minimalnym przekroju 14 x 14 cm. 
W kot³owniach o mocach od 25 - 2000 kW, powinien znajdowaæ siê  kana³ nawiewny o przekroju 
nie mniejszym ni¿  50% powierzchni przekroju komina, nie mniej jednak ni¿  20×20 cm. Otwór 
wylotowy z kana³u nawiewnego powinien znajdowaæ siê na wysokoœci do 1 m nad poziomem 
pod³ogi. Kot³ownia powinna posiadaæ równie¿ kana³  wywiewny o przekroju nie mniejszym ni¿  
25% powierzchni przekroju komina z otworem wlotowym pod sufitem kot³owni, wyprowadzony 
ponad dach i umieszczony, je¿eli to jest  mo¿liwe, obok komina. Przekrój poprzeczny tego 
kana³u nie powinien byæ  mniejszy ni¿  14×14 cm.
Minimalne wymiary przekroju komina dymowego wynosz¹ 20x20 cm.

4.3 Pod³¹czenie kot³a do komina

Czopuch nale¿y pod³¹czyæ do komina za pomoc¹ przy³¹cza kot³a wykonanego z blachy o 
gruboœci 3mm, które nale¿y nasadziæ na wylot czopucha, osadziæ w kominie i uszczelniæ. 
Przy³¹cze powinno wznosiæ siê lekko ku górze (min. 5 ). Istotny wp³yw na prawid³ow¹ pracê 
kot³a ma w³aœciwa wysokoœæ i przekrój komina. Przed pod³¹czeniem kot³a do komina nale¿y 
sprawdziæ, czy przekrój komina jest dostateczny , a komin jest wolny od innych pod³¹czeñ 
obiektów grzewczych. Stan techniczny komina, do którego pod³¹czony ma byæ kocio³, powinien 
oceniæ kominiarz. Dla zabezpieczenia przed podmuchami wiatru, komin powinien byæ 
wyprowadzony powy¿ej dachu, nie mniej ni¿ 1m. Kominy z rur stalowych powinny byæ wy¿sze o 
15-20% od kominów murowanych. Komin powinien byæ zbudowany tak, aby zapewniæ ci¹g 
kominowy, wymagany przez producenta w ca³ym zakresie pracy kot³a. 

 

Monta¿u kot³a mog¹ dokonywaæ osoby z odpowiednimi uprawnieniami, które zapozna³y siê z  
dokumentacj¹ techniczno ruchow¹ kot³a. Obowi¹zkiem u¿ytkownika jest dopilnowaæ, aby 
monta¿ kot³a odbywa³ siê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Firma montuj¹ca powinna 
wystawiæ gwarancjê na wykonywane prace dokumentacj¹ techniczno ruchow¹ kot³a. 
Obowi¹zkiem u¿ytkownika jest dopilnowaæ, aby monta¿ kot³a odbywa³ siê zgodnie z 
obowi¹zuj¹cymi przepisami. Firma montuj¹ca powinna wystawiæ gwarancjê na wykonywane 
prace.

O

4.4. Pod³¹czenie kot³a do instalacji C.O.

Po usytuowaniu kot³a i pod³¹czeniu do komina nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce prace instalacyjne:
- przed pod³¹czeniem kot³a do starej instalacji C.O. nale¿y dokonaæ p³ukania w celu usuniêcia w 
grzejnikach i rurach, szlamu. 
- przy³¹czyæ kocio³ do instalacji C.O. przez skrêcenie za pomoc¹ z³¹cza gwintowego
- do jednej z muf powrotnych nale¿y wkrêciæ redukcjê oraz zawór spustowy

Zaleca siê stosowanie zaworu trojdro¿nego lub czterodro¿nego.
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Rys. 2 Schemat pod³¹czenia kot³a

UWAGA!
Zamontowana instalacji powinna odpowiadaæ wymaganiom Polskiej Normy PN-91/B-
02413, dotycz¹cej zabezpieczenia urz¹dzeñ ogrzewañ wodnych systemu otwartego.

4.5. Zasilanie kot³a C.O. wod¹

Zasilanie wod¹ mo¿e byæ dokonywane  z sieci wodoci¹gowej (przez kurek spustowy kot³a), za 
pomoc¹ wê¿a elastycznego, który po nape³nieniu instalacji i zamkniêciu kurka spustowego 
nale¿y od kot³a od³¹czyæ.

Informacje dotycz¹ce wa¿niejszych warunków instalacji objêtych norm¹ 
PN-91/B-02413:
- z instalacji grzewczych, w których ogrzewana woda jest u¿ywana do celów grzejnych, nie 
mo¿na pobieraæ wody z uk³adu grzejnego do innych celów, a ciœnienie robocze nie mo¿e byæ 
wiêksze od ciœnienia dopuszczalnego dla stosowanych urz¹dzeñ i elementów instalacji
- zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego powinno sk³adaæ siê z 
urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych podstawowych i uzupe³niaj¹cych oraz osprzêtu zgodnie z PN-
91/B-02413
- wewnêtrzna œrednica rury przelewowej nie powinna byæ mniejsza ni¿ wewnêtrzna œrednica 
rury wzbiorczej i bezpieczeñstwa
- wewnêtrzna œrednica rury bezpieczeñstwa powinna wynosiæ min. 25mm
- wewnêtrzna œrednica rury wzbiorczej powinna wynosiæ min. 25mm
- wewnêtrzna œrednica rury odpowietrzaj¹cej i sygnalizacyjnej powinna wynosiæ min. 17mm

UWAGA!
Na rurach bezpieczeñstwa, wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzaj¹cej nie wolno 
umieszczaæ zaworów, ani urz¹dzeñ i armatury zmniejszaj¹cej pola ich przekroju 
wewnêtrznego

- Wyposa¿enie oraz umieszczenie naczynia wzbiorczego okreœla PN-91/B-02413 p..2.5.2.-
2.5.4
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Naczynie wzbiorcze, rury bezpieczeñstwa, rura wzbiorcza, sygnalizacyjna i przelewowa musz¹ 
byæ umieszczone w przestrzeni, w której temperatura powietrza nie jest ni¿sza ni¿ 0 C.
W przypadku umieszczenia naczynia wzbiorczego w przestrzeni budynku, gdzie temperatura 
spada poni¿ej 0 C, nale¿y stosowaæ rury cyrkulacyjne i zawory bezpieczeñstwa, ³¹cz¹ce 
naczynie wzbiorcze z kot³em oraz izolacjê ciepln¹ zgodnie z PN-91/B-02413p.2.11. Izolacja 
cieplna urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ma za zadanie ochraniaæ je przed zamarzniêciem tylko w 
czasie krótkotrwa³ych przerw w dzia³aniu kot³a.

4.6. Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna i sterownicza kot³a przeznaczona jest do zasilania napiêciem sieciowym 
230V/50Hz. Pomieszczenie kot³owni, w której zainstalowany jest kocio³ winno byæ wyposa¿one 
w instalacjê elektryczn¹ 230V/50Hz wykonan¹ w TN-C lub TN-S (z przewodem ochronnym 
lubochronno- neutralnym) zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami. Gniazdo 
wtykowe instalacji elektrycznej musi byæ wyposa¿one w styk ochronny. Stosowanie gniazda 
bez pod³¹czonego zacisku grozi pora¿eniem pr¹dem elektrycznym. Kocio³ Co jest 
urz¹dzeniem zamontowanym na sta³e, dlatego wskazane jest, aby do jego zasilania 
poprowadzony by³ odrêbny obwód instalacji elektrycznej. Gniazdo wtykowe powinno byæ 
zlokalizowane w bezpiecznej odleg³oœci.

5. Uruchamianie kot³a

Przed przyst¹pieniem do rozpalenia ognia w kotle, nale¿y instalacjê wraz z kot³em, nape³niæ 
wod¹ zgodnie z instrukcj¹ wykonawcy instalacji. Sprawdziæ czy w naczyniu zbiorczym 
umieszczonym w najwy¿szym punkcie instalacji, znajduje siê woda. Sprawdzenia nale¿y 
dokonaæ przez okres kilku sekund, aby mieæ pewnoœæ, ¿e woda wyp³ywa z naczynia.

5.1.  Pod³¹czenie pompy obiegowej oraz pompy ciep³ej wody u¿ytkowej

Wykonaæ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obs³ugi sterownika. Czynnoœci te winien 
wykonaæ elektryk posiadaj¹cy stosowne uprawnienia.

5.2 Temperatura eksploatacji kot³a

Podczas eksploatacji kot³a przy temperaturze wody zasilaj¹cej instalacjê C.O. poni¿ej 55 C, 
para wodna zawarta w spalinach, skrapla siê na œciankach kot³a. W pocz¹tkowym okresie 
u¿ytkowania mo¿e to nawet prowadziæ do wycieków z kot³a.D³u¿sze u¿ytkowanie w niskich 
temperaturach, mo¿e spowodowaæ korozjê, a co za tym idzie, skrócenie ¿ywotnoœci kot³a. 
Dlatego nie zalecana jest eksploatacja kot³a przy temperaturze wody zasilaj¹cej instalacjê 
poni¿ej 55 C.
Eksploatacja kot³a przy temperaturze wody zasilaj¹cej C.O. poni¿ej 55 C spowoduje tak¿e 
intensywne wytr¹cenia substancji smolistych ze spalonego paliwa, powoduj¹ce zarastanie 
wymiennika kot³a i przewodu kominowego z³ogami smo³y, w skutek czego mo¿e nast¹piæ 
niebezpieczny zap³on sadzy w kominie.
Najwy¿sza temperatura wody w kotle nie mo¿e przekroczyæ 90 C. Kot³y Pid nale¿¹ do kot³ów 
wodnych niskotemperaturowych i nie podlegaj¹ rejestracji w Rejonowym Urzêdzie Dozoru 
Technicznego. Kot³y te przeznaczone s¹ do pracy w instalacjach wodnych centralnego 
ogrzewania grawitacyjnego lub z obiegiem wymuszonym systemu otwartego posiadaj¹cych 
zabezpieczenia zgodne z norm¹.

O

O

O

O

O

O

UWAGA!
Stwierdzenie braku izolacji cieplnej oraz usytuowanie naczynia wzbiorczego niezgodnie z 
norm¹ 
gwarancyjnych na przecieki w okresie spadku temperatury poni¿ej 0 C, mo¿e byæ 
podstaw¹ do nie uznania reklamacji i odmowy wykonania naprawy lub wymiany kot³a.

PN-91/B-0241 C3, monta¿ zaworów na rurze przelewowej przy reklamacjach O

O
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UWAGA!
W trakcie przegarniania nale¿y wy³¹czyæ sterownik przyciskiem. Nie dosypywaæ paliwa w 
trakcie cyklu spalania. Podczas otwierania drzwiczek nie nale¿y nigdy staæ na wprost kot³a! 
Mo¿e to groziæ poparzeniem. Przed otworzeniem drzwiczek w celu unikniêcia poparzenia, 
nale¿y najpierw otworzyæ popielnik i odczekaæ kilka minut. Wszystkie czynnoœci nale¿y 
wykonywaæ ze szczególn¹ ostro¿noœci¹ i zachowaniem bezpieczeñstwa

5.3 Rozpalanie, regulacja, uruchamianie kot³a

1) Kolejnoœæ czynnoœci wykonywanych podczas rozpalania kot³a z do³u na ruszcie

- za pomoc¹ drzewa rozpaliæ w komorze paleniskowej
- po rozpaleniu drewna nale¿y na³o¿yæ niewielk¹ iloœæ paliwa podstawowego
- w³¹czyæ sterownik
- wsypaæ do komory paleniska ¿¹dan¹ iloœæ paliwa
- przy uruchomieniu zaleca siê rozpalanie przy zadanej temperaturze 60 C
- aby proces spalania przebiega³ z max efektywnoœci¹, nale¿y okresowo wyrównaæ pok³ad 
paliwa (po stwierdzeniu tworzenia siê nierównomiernych przedmuchów)

2) Kolejnoœæ czynnoœci podczas rozpalania od góry

- wsypaæ do komory paleniska ¿¹dan¹ iloœæ paliwa
- za pomoc¹ drzewa rozpaliæ w komorze paleniskowej
- po rozpaleniu drewna na³o¿yæ niewielk¹ iloœæ paliwa podstawowego
- w³¹czyæ sterownik

O

5.4.  Czyszczenie

W celu uzyskania poprawnej efektywnoœci spalania, nale¿y utrzymywaæ kana³y spalinowe, 
otwory nawiewowe oraz blachy wewn¹trz paleniska w nale¿ytej czystoœci. Sadza, py³ i popió³, 
powsta³e ze spalania powoduj¹ obni¿enie efektywnoœci i sprawnoœci procesu spalania. Kana³y 
spalinowe i blachy paleniska oczyœciæ za pomoc¹ zgarniacza. Popió³ i pozosta³oœci spalania 
usun¹æ poprzez drzwiczki popielnika.

UWAGA! 
Wszystkie czynnoœci zwi¹zane z bie¿¹cym utrzymaniem i czyszczeniem, nale¿y dokonywaæ po 
od³¹czeniu zasilania poprzez wyjêcie wtyczki zasilaj¹cej z gniazda sieciowego

6. Zatrzymanie kot³a

Po zakoñczeniu sezonu grzewczego lub w przypadku d³u¿szej przerwy w ogrzewaniu nale¿y 
kocio³ starannie oczyœciæ i wygarn¹æ z kot³a wszelkie pozosta³oœci po paleniu. Oczyœciæ 
skrobakiem œcianki kot³a, pó³ki i pozostawiæ otwarte drzwiczki celem przewietrzenia kot³a. Nie 
spuszczaæ wody z kot³a i instalacji na czas okresu letniego.

7. Instrukcja postêpowania w stanach awaryjnych

W przypadku przekroczenia max. temperatury zadzia³a mechaniczny ogranicznik temperatury 
wy³¹czaj¹c wentylator. Jeœli mimo to, temperatura w kotle dalej roœnie, nale¿y:
- sprawdziæ czy wentylator nie pracuje i czy przepustnica wentylatora zosta³a zamkniêta 
odcinaj¹c dop³yw powietrza do paleniska kot³a
- skontrolowaæ czy wszystkie drzwiczki s¹ zamkniête i czy czêstotliwoœæ funkcji przedmuchu nie 
jest zbyt czêsto ustawiona
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Jeœli opisane wy¿ej czynnoœci nie spowoduj¹ spadku temperatury nale¿y zachowuj¹c 
szczególn¹ ostro¿noœæ, oraz u¿ywaj¹c œrodków ochrony osobistej, wygarn¹æ zawartoœæ 
popielnika do metalowego niepalnego pojemnika.

ZABRANIA SIÊ DOPUSZCZANIA ZIMNEJ WODY DO ROZGRZANEGO KOT£A ORAZ 
WYGASZANIA KOT£A WOD¥!!!

8. Przegl¹dy i konserwacje

Przegl¹dów i konserwacji nale¿y dokonywaæ na bie¿¹co. Dla dokonania przegl¹du kot³a i 
ustalenia zakresu ewentualnych napraw, nale¿y kocio³ dok³adnie oczyœciæ z pozosta³oœci po 
paleniu od strony ogniowej. Po sezonie grzewczym przy prawid³owej eksploatacji mo¿e zajœæ 
koniecznoœæ usuniêcia drobnych usterek, co mo¿na wykonaæ we w³asnym zakresie. 
Powa¿niejsze naprawy kot³a wynik³e z wadliwej eksploatacji, zaistnia³ych awarii lub uszkodzeñ 
mechanicznych lub naturalnego zu¿ycia powinny byæ wykonywane po ich stwierdzeniu przez 
rzemieœlnika z kwalifikacjami. Wszystkie naprawy i remonty podzespo³ów wchodz¹cych w 
sk³ad instalacji elektrycznej kot³a, mo¿e prowadziæ jedynie elektryk posiadaj¹cy odpowiednie 
kwalifikacje. Naprawy i remonty kot³a powinny byæ wykonywane po uprzednim od³¹czeniu 
zasilania poprzez wyjêcie wtyczki z gniazda sieciowego.

9. Transport

Kocio³ dostarczany jest w stanie zmontowanym. Kocio³ nale¿y transportowaæ w pozycji 
pionowej. Nie nale¿y mocowaæ lin, pasów i ³añcuchów do obudowy kot³a oraz jego elementów, 
poniewa¿ mo¿e to doprowadziæ do jego uszkodzenia. Kocio³ powinien byæ zapiêty taœmami 
napinaj¹cymi za górne obramowanie drzwiczek oraz za czopuch.

10. Uwagi

Kocio³ mog¹ obs³ugiwaæ tylko osoby doros³e zaznajomione z powy¿sz¹ instrukcj¹. Zabranie siê 
przebywania dzieci w pobli¿u kot³a bez obecnoœci doros³ych. Do rozpalania paliwa nie wolno 
u¿ywaæ cieczy ³atwopalnych. Nale¿y stosowaæ paliwo sta³e, drewno ¿ywiczne, papier itp. Na 
kocio³ lub w jego pobli¿u nie wolno k³aœæ materia³ów ³atwopalnych. Nale¿y stosowaæ paliwo 
zalecane prze producenta od koncesjonowanych dostawców (najlepiej z atestem). Przewód 
zasilaj¹cy i przy³¹czeniowy do pompy i ciep³ej wody u¿ytkowej prowadziæ z dala od Ÿróde³ ciep³a 
(drzwiczki, czopuch kot³a). Jakakolwiek ingerencja w czêœci elektrycznej lub konstrukcyjnej jest 
zabroniona.

11. Plan postêpowania na wypadek zapalenia siê sadzy w przewodzie 
kominowym

W przypadku zapalenia siê sadzy w przewodzie kominowym niezw³ocznie powiadom stra¿ 
po¿arn¹. Nale¿y ostrzec osoby przebywaj¹ce w pomieszczeniach ogrzewanych budynku, 
przygotowaæ do natychmiastowej ewakuacji. Nale¿y zablokowaæ wszystkie otwory nawiewowe 
do pieca. Podczas oczekiwania na stra¿ po¿arn¹ nale¿y obserwowaæ (w miarê mo¿liwoœci) czy 
ogieñ nie rozprzestrzeni³ siê na przedmioty palne od ¿aru, iskier czy przegrzanej rury 
kominowej.

12. Uwagi koñcowe

Zasadnicz¹ cech¹ kot³ów C.O. typu Pid jest konstrukcja gwarantuj¹ca wysok¹ sprawnoœæ 
kot³ów przy niskim zu¿yciu paliwa. Na kot³y wydajemy gwarancjê, której nale¿y za¿¹daæ w 
miejscu zakupu kot³a. W przypadku zg³oszeñ reklamacyjnych prosimy o podanie typu i numeru 
fabrycznego kot³a, oraz rok produkcji.
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1. Producent udziela gwarancji na kocio³ grzewczy typu PID  od daty sprzeda¿y na okres:
- 48 miesiêcy na szczelnoœæ wodn¹ wymiennika, lecz nie d³u¿ej ni¿ 54 miesi¹ce od 

daty produkcji
- 24 miesi¹ce na osprzêt elektroniczny (sterownik, wentylator)
- 12 miesiêcy na czujnik temperatury spalin i os³onê drzwiczek paleniska
2. Producent zapewnia bezp³atn¹ naprawê w terminie 14 dni od daty zg³oszenia 

usterki powsta³ej na skutek wadliwych czêœci lub z³ego wykonania i nie odpowiada za przerwê 
w ogrzewaniu i straty poniesione awari¹ kot³a.
3. Naprawy przez osoby nieupowa¿nione spowoduj¹ utratê gwarancji
4. Wszystkie uszkodzenia i awarie powsta³e na skutek:

- niew³aœciwego przechowywania, monta¿u w wilgotnej kot³owni, braku wentylacji
- nie czyszczenia kot³a wg instrukcji
- przekroczenia temperatury maksymalnej 90 C, oraz pracy kot³a poni¿ej temperatury 

minimalnej 55 C
- niew³aœciwego transportu, uszkodzeñ mechanicznych
- wy³adowañ atmosferycznych i braku uziemienia w instalacji elektrycznej
- innych przyczyn nie spowodowanych z winy producenta mog¹ zostaæ usuniête na 

koszt u¿ytkownika
5. Gwarancji nie podlegaj¹:

- Powierzchnie lakierowane i ocynkowane, zawiasy, sznur uszczelniaj¹cy, termometr
6. Karta gwarancyjna bez daty sprzeda¿y, pieczêci, podpisu sprzedawcy, jest niewa¿na.
7. W przypadku stwierdzenia nies³usznej reklamacji, koszt naprawy oraz delegacjê 
pracowników, pokrywa reklamuj¹cy
8. Gwarancja obejmuje kot³y sprzedane i zamontowane na terenie RP
9. Us³ugi serwisowe bêd¹ wykonywane tylko za wczeœniejszym przes³aniem kopii karty i 
dowodu zakupu.

moc kot³a..................   rok produkcji.....................   numer fabryczny.....................

..................................................              .......................................................
podpis i pieczêæ producenta podpis i pieczêæ Kontrolera Jakoœci

...................................       ................................... 
podpis i pieczêæ sprzedawcy      data sprzeda¿y

O

O

Karta gwarancyjna
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Przebieg napraw gwarancyjnych

Data 
zg³oszenia 
naprawy

Data 
wykonania 
naprawy

Szczegó³y naprawy Podpis i 
pieczêæ 
serwisanta

Uwagi:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Dane klienta:

..............................................................................................................



PPHU STALMARK

   ul. Chemików 1; 32-600 Oœwiêcim

 nip: 551-215-76-64

biuro@stalmark.pl 

www.stalmark.pl

Serwis naszych kot³ów pod numerem:
607 906 662

e-mail. serwis@stalmark.pl

Serwis dotycz¹cy sterowników
33/ 870 47 00

33/ 875 93 80

e-mail: serwis@techsterowniki.pl

33/ 875 93 80

e-mail: serwis@techsterowniki.pl
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