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DOKUMENTACJA TECHNICZNA KOT£A
TYPU „DUO-PID”

Obs³uga kot³a Duo-Pid z mechanicznym dozowaniem paliwa Moc 16-36 kW

DEKLARACJA ZGODNOŒCI
nr 11/2016

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 „DUO-PID”
o parametrach: 230V, 50Hz, kl.I, 16kW-100kW

s¹ zgodne z postanowieniami rozporz¹dzeñ  

- Dyrektywy 2006/42/WE (Dz. U nr 199/2008, poz. 
1228) MAD Bezpieczeñstwo mazyn
- Dyrektywy 2006/95/WE (Dz. U. nr 155/2007, poz. 
1089) LVD Urz¹dzenia niskonapiêciowe
- Dyrektywy 97/23/WE (Dz. U. nr 263/2005, poz. 2200) 
PED Urz¹dzenia ciœnieniowe
- Dyrektywy 2004/108/WE (Dz. U. nr 82/2007, poz 556) 
EMC Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna
- Dyrektywy 89/106/WE (Dz. U. nr 92/2004, poz 881) 
CPD Wyroby budowlane

NORMY:
PN-EN 60204-1:2001
PN-EN 303-5:2002
PN-EN 12809:2002+A1:2006
PN-EN 60335-2-102:2006

Potwierdzeniem tego jest znak        umieszczony na urz¹dzeniu

W³aœciciel: Marek KuŸma

miejsce i data wydania: Oœwiêcim, 30-09-2016Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono 
oznaczenie CE: 05
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Szanowny Nabywco kot³a grzewczego DUO-PID, gratulujemy zakupu! Jest to doskona³y 
wybór!

Kocio³ DUO-PID posiada zdolnoœæ adaptacji do Twoich zmiennych potrzeb. Daje on 
mo¿liwoœæ korzystania z dwóch palenisk: najnowszej generacji ¿eliwnego palnika 
retortowego lub tradycyjnego paleniska ze sta³ym rusztem wodnym . Urz¹dzenie zosta³o 
wyposa¿one w nowatorskie rozwi¹zania konstrukcyjne oraz technologie redukuj¹ce 
zu¿ycie paliwa, obni¿aj¹c tym samym emisjê szkodliwych substancji. Kocio³ standardowo 
wyposa¿ony jest w sterownik z algorytmem PID i czujnikiem temperatury spalin, 
zapewniaj¹cy komfort i oszczêdnoœc do 25%. Obs³uguje on podajnik, nadmuchoraz 4 
pompy. Dodatkowo,urz¹dzenie to mo¿e wspó³pracowaæ z jednym zaworem.

UWAGA!

Przed przyst¹pieniem do monta¿u i eksploatacji kot³a u¿ytkownik powinien:
- sprawdziæ czy kocio³ nie zosta³ uszkodzony podczas transportu
- zapoznaæ siê z niniejsz¹ dokumentacj¹ techniczno - ruchow¹
- sprawdziæ czy dostarczone oprzyrz¹dowanie kot³a jest kompletne              
- zweryfikowaæ poprawnoœæ pod³¹czenia kot³a do instalacji C.O. i             

               komina

Dostawa

Kocio³ dostarczany jest w stanie zmontowanym. Aby u³atwiæ wniesienie kot³a do miejsca 
przeznaczenia, mo¿na zdemontowaæ zasobnik i podajnik œlimakowy. Przy ponownym monta¿u 
nale¿y je ponownie uszczelniæ silikonem odpornym na dzia³anie wysokiej temperatury (min. 
300 C) i przykrêciæ. Z³e uszczelnienie mo¿e powodowaæ zak³ócenia w pracy kot³a. Za 
zak³ócenia spowodowane nieodpowiednim zmontowaniem czêœci kot³a producent nie 
odpowiada. Usuniêcie takich usterek bêdzie wykonywane odp³atnie.

O

Transport

Kocio³ mo¿e byæ transportowany wy³¹cznie w pozycji pionowej. Niedopuszczalne jest 
mocowanie, do elementów kot³a,lin, ³añcuchów, itp. Kocio³ powinien byæ zapiêty taœmami 
napinaj¹cymi za górne obramowanie drzwiczek oraz za górê zasobnika. Piec jest 
przymocowany do palety transportowej. Przed przyst¹pieniem do ustawiania i pod³¹czenia 
kot³a do instalacji centralnego ogrzewania oraz kana³u kominowego nale¿y sprawdziæ, czy 
wszystkie podzespo³y, s¹ sprawne i czy kocio³ posiada kompletne wyposa¿enie do obs³ugi i 
czyszczenia.
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A) Informacje ogólne, monta¿, pierwsze uruchamianie

1. Wstêp

Instrukcja obs³ugi zawiera niezbêdne dla instalatora i u¿ytkownika informacje o monta¿u, 
u¿ytkowaniu i konserwacji kot³a na paliwo sta³e „Duo-Pid”. Jest to nowoczesny kocio³ grzewczy 
z paleniskem retortowym z podajnikiem œlimakowym  i dodatkowym rusztem wodnym s³u¿¹cy 
do ogrzewania pomieszczeñ i wody u¿ytkowej.

2. Zasady bezpieczeñstwa przy obs³udze kot³a C.O.

Wszystkie prace zwi¹zane z obs³ug¹ kot³a podczas jego pracy (dotyczy tak¿e czyszczenia i 
konserwacji) powinny byæ przeprowadzone w odpowiednim ubraniu ochronnym oraz 
rêkawicach. Czynnoœci te, mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie przez osoby uprawnione i 
pe³noletnie, które zapozna³y siê z instrukcj¹ obs³ugi kot³a. Nale¿y pamiêtaæ równie¿ o 
podstawowych zasadach przy eksploatacji kot³a:

- nie nale¿y otwieraæ drzwiczek pieca podczas jego pracy
- nie dopuszczaæ do ca³kowitego opóŸnienia zasobnika a jego
  pokrywa powinna byæ zawsze szczelnie zamkniêta.

3. Paliwa

Paliwem podstawowym kot³a Duo-Pid  jest
- wêgiel kamienny sortyment: ekogroszek, groszek ogranulacji 10-32 mm.
Paliwem zastêpczym  ( przy u¿yciu  rusztu tradycyjnego) jest:
- wêgiel kamienny  (kostka, orzech) oraz drewno sezonowane minium 2 lata.
Wilgotnoœæ paliwa kopalnego powinna byæ mniejsza ni¿ 9%, zawartoœæ popio³u max 10%, 
zawartoœæ czêœci lotnych 28-40%. Niedobór ziarna mo¿e wynosiæ 5%. 
 W kotle Duo-Pid zabrania siê spalania odpadów i tworzyw sztucznych itp.

UWAGA!

Kocio³ Duo-Pid nie jest piecem do spalania œmieci, odpadków. Nie mog¹ byæ spalane w 
niem niedozwolone paliwa

UWAGA!

Opa³ wsypywany do podajnika powinien byæ suchy

UWAGA!

Nale¿y zachowaæ odpowiednio bezpieczn¹ odleg³oœæ kot³a od materia³ów ³atwopalnych. W 
pomieszczeniu, w którym znajduje siê kocio³ zabrania siê magazynowania materia³ów 
³atwopalnych
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Rys. 1 Przekrój kot³a

5. Czêœci kot³a

Korpus

Duo-Pid jako konstrukcja giêta i spawana, wyposa¿ony jest w wodny korpus wykonany z 
atestowanej blachy kot³owej o gruboœci 6mm. Konstrukcja jest tak zaprojektowana by przez 
giêcie blachy wyeliminowaæ iloœæ po³¹czeñ spawanych. Pomiêdzy obudow¹ a wymiennikiem 
kot³a zastosowany jest materia³ izolacyjny typu we³na mineralna. 

Palenisko:

Proces spalania nastêpuje dziêki automatycznemu przesuwaniu paliwa podajnikiem 
œlimakowym do ¿eliwnego palnika retortowego. Spalanie jest wspomagane wymuszonym 
nadmuchem powietrza. Kocio³ posiada ¿eliwny deflektor, który umieszczony jest tu¿ nad 
palnikiem. Jego p³aszczyzna pozwala dopaliæ gazy palne i rozprowadza równomiernie spaliny 
do wymiennika ciep³a. Wytworzony popió³ jest przesuwany na krawêdzie palnika po czym 
spada do popielnika. Paliwo jest automatycznie pobierane dziêki zamocowanemu na kotle 
sterownikowi.

UWAGA! Komora paleniskowa powinna byæ zawsze zamkniêta z wyj¹tkiem okresów 
rozpalania, za³adunku i usuwania odpadów paleniskowych.

Czopuch i przepustnica

Czopuch jest umieszczony pod k¹tem 45 stopni, pozwala to na swobodne odprowadzanie 
spalin, a przepustnic¹ reguluje siê ich przep³yw w przypadku zbyt du¿ego ci¹gu kominowego. 
Przy normalnym u¿ytkowanie w trybie automatycznym, przepustnica powinna byæ otwarta. W 
przypadku palenia na ruszcie rêcznym nale¿y wykrêciæ œrubkê zabezpieczaj¹c¹ klapkê. 
Po zakoñczeniu palenia rêcznego nale¿y podnieœæ klapkê i ponownie wkrêciæ œrubkê. 
Œrubka znajduje siê na obudowie wentylatora nadmuchowego i jest koloru czerwonego

Zasobnik paliwa

W zasobniku znajduje siê opa³/ paliwo potrzebne do automatycznego eksploatowania kot³a. 
Stan nape³nienia kontrolowaæ nale¿y co 24h. Nie nale¿y dopuszczaæ do ca³kowitego 
opró¿nienia zasobnika gdy¿ mo¿e to spowodowaæ cofniêcie siê ognia do zasobnika i

4. Budowa kot³a

Kocio³ zosta³ wybudowany o opracowany na podstawie najnowoczeœniejszych osi¹gniêæ 
technicznych. Spalanie wêgla nastêpuje na ruszcie retortowym lub na sta³ym ruszcie wodnym.

sterownik

drzwiczki
do czyszczenia

drzwiczki 

(palenisko na ruszcie 
wodnym)

drzwiczki
do paleniska
na ruszcie wodnym

drzwiczki 
do popielnika

podajnik
œlimakowy

wylot spalin
do komina

ruszt wodny

zasobnik paliwa

motoreduktor

dmuchawa

podajnik œlimakowy
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 uszkodzenie podajnika œlimakowego. Min poziom paliwa w podajniku to ok..30% objêtoœci 
zasobnika.

Podajnik œlimakowy
w

Poprzez otwór w dolnej czêœci zasobnika, ¿eliwny podajnik, pobiera opa³ i transportuje go do 
paleniska gdzie nastêpuje spalanie na ¿eliwnej retorcie.

Ruszt wodny

Ruszt wodny umo¿liwia spalanie ró¿nego rodzaju paliwa w kawa³kach wiêkszych od 4cm. 
Ruszt wodny umo¿liwia pracê kot³a w przypadku braku pr¹du pod warunkiem poprawnie 
wykonanejinstalacji C.O.

Popielnik

Znajduje siê w dolnej czêœci kot³a. Nagromadzony popió³ wyci¹gamy przez drzwiczki popielnika 
(patrz Rys. 1).

UWAGA!

Podczas palenia rêcznego, zasobnik musi byæ pusty!

UWAGA!

Drzwiczki popielnika powinny byæ zawsze zamkniête. Otwierane w okresie usuwania 
odpadów po procesie palenia

UWAGA!

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

6. Sterownik

Sterownik/ regulator temperatury  przeznaczony jest do kot³ów C.O. Jest to urz¹dzenie, dziêki 
któremu, mo¿na sterowaæ prac¹ podajnika, nadmuchu i pompy C.O., C.W.U., pomp¹ 
pod³ogow¹ i pomp¹ cyrkulacyjn¹. Posiada wbudowany modu³ steruj¹cy si³ownikiem zaworu. 
Dodatkowo, urz¹dzenie mo¿e wspó³pracowaæ z zaworami mieszaj¹cymi, regulatorem 
pokojowy, modu³em GSM i ETHERNET. Sterownik automatycznie dobiera iloœci paliwa oraz 
powietrza na podstawie temperatury kot³a i temperatury spalin. Ka¿dy sterownik nale¿y ustawiæ 
indywidualnie dla w³asnych potrzeb, w zale¿noœci od stosowanego opa³u, oraz mocy kot³a 
(instrukcja obs³ugi sterownika i DTR kot³a). Za nieprawid³owe ustawienia sterownika przez 
klienta, firma STALMARK nie odpowiada i nie bêdzie ponosiæ ¿adnych kosztów z tego tytu³u. W 
razie problemów nale¿y skontaktowaæ siê z serwisantem firmy lub instalatorem.

UWAGA!

Tylko regulatory pokojowe dedykowane dla naszej firmy komunikuj¹ siê ze sterownikami 
naszych kot³ów.
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Tab. 1 Charakterystyka techniczna kot³ów DUO-PID

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

8. 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. Regulowane nó¿ki umo¿liwiaj¹ dok³adne 
wypoziomowanie kot³a. 
Kocio³ nale¿y usytuowaæ tak, aby zapewniæ bezproblemow¹ obs³ugê, czyszczenie i 
konserwacjê. Zalecane odleg³oœci minimalne:
- od strony podajnika  1,0 m
- od œciany tylnej i bocznej 0,4 m
- przed kot³em min 1,5 m

9.Wentylacja

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 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

Tab. 1 Charakterystyka techniczna kot³ów Duo-Pid

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

7. Dane techniczne
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Rys. 2 Schemat pod³¹czenia kot³a

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. 

10. Instalacja grzewcza- monta¿ kot³a

Monta¿u kot³a mog¹ dokonywaæ osoby z odpowiednimi uprawnieniami, które zapozna³y siê z 
dokumentacj¹ techniczno ruchow¹ kot³a. Obowi¹zkiem u¿ytkownika jest dopilnowaæ by 
monta¿ kot³a odbywa³ siê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Firma montuj¹ca powinna 
wystawiæ gwarancjê na wykonywane prace.
Klient powinien posiadaæ oœwiadczenie kominiarza odnoœnie dro¿noœci i ci¹gu przewodu 
kominowego do którego pod³¹czony bêdzie kocio³. Piec Duo-Pid mo¿na montowaæ w systemie 
otwartym (Rys. 2), czyli z naczyniem wyrównawczym lub w systemie zamkniêtym pod 
warunkiem zainstalowania urz¹dzenia do odprowadzania nadmiaru ciep³a.Producent zaleca 
monta¿ w instalacji:

- zaworu trójdro¿nego lub czterodro¿nego,
- zaworów termostatycznych na grzejnikach.

Monta¿ tych zaworów jest konieczny, poniewa¿ min. temperatura na sterowniku wynosi 45 C i 
w budynku mog³oby byæ zbyt ciep³o. Zawory te umo¿liwiaj¹ obni¿enie temperatury w 
pomieszczeniach.

Producent wymaga monta¿u w instalacji zaworu bezpieczeñstwa na zasilaniu oraz na powrocie 
(o max. ciœnieniu roboczym 1,5 bara) przed wszelkimi innymi zaworami.

Piec nale¿y wypoziomowaæ i ustawiæ tak, aby po³¹czenie pomiêdzy kroæcem spalinowym, a 
kana³em kominowym by³o jak najkrótsze, bezpieczne i wygodne przy obs³udze i konserwacji 
kot³a. Przewód odprowadzaj¹cy spaliny powinien zostaæ wyprowadzony do przy³¹cza 
kominowego rur¹ stalow¹ (gruboœæ min. 2 mm) z odpowiedni¹ œrednic¹ i min. 5% wzrostem do 
góry. Niedozwolone jest przyspawanie przewodu kominowego do kroæca spalinowego kot³a, 
oraz zabrania siê redukowania œrednicy czopucha. Producent nie udziela gwarancji na 
przewody kominowe. Wyposa¿enie kot³a zawiera komplet czujników temperatury`

O
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UWAGA!

Pierwsze uruchamianie mo¿e byæ przeprowadzone tylko przez osoby upowa¿nione, które 
wczeœniej zapozna³y siê z DTR kot³a. Przed ka¿dym uruchomieniem kot³a, nale¿y 
sprawdziæ nastêpuj¹ce rzeczy:

- stan wody w kotle i instalacji grzewczej

- stan przy³¹czy i zabezpieczeñ elektrycznych

- zabrudzenie popielnika, paleniska, kana³ów spalinowych, komina

- dro¿noœæ zaworu bezpieczeñstwa

UWAGA!

Nape³nianie opa³em, czyszczenie kot³a, opró¿nianie i wk³adanie pojemnika na popió³ mo¿e 
nast¹piæ tylko przy wy³¹czonym nadmuchu

12. Rozpalenie dla paleniska z podajnikiem automatycznym

13. Rozpalenie dla paleniska na ruszcie wodnym

UWAGA!

Odkrêciæ œrubkê na wentylatorze, aby przepustnica mog³a siê zamkn¹æ

1. Na sterowniku przejœæ w Menu instalatora, wy³¹czyæ podajnik w trybie automatycznym, 
aby paliwo nie mog³o byæ podawane

2. Za pomoc¹ drewna rozpaliæ w komorze paleniskowej

3. Na³o¿yæ niewielk¹ iloœæ paliwa podstawowego

4. W³¹czyæ sterownik i nadmuch

5. Wsypaæ do komory paleniskowej ¿¹dan¹ iloœæ paliwa

6. Przy uruchomieniu zaleca siê rozpalenie przy zadanej temperaturze 60 C

Po zakoñczeniu palenia na ruszcie wodnym nale¿y podnieœæ przepustnicê wentylatora i 
zabezpieczyæ j¹ œrubk¹

O

UWAGA!

Wszystkie czynnoœci przy kotle nale¿y wykonywaæ w rêkawicach ¿aroodpornych. Nale¿y 
zachowaæ ostro¿noœæ.

1. Zasobnik wype³niæ opa³em

2. Otworzyæ drzwi paleniska

3. W³¹czyæ sterownik

4. Uruchomiæ podajnik w pracy rêcznej, tak d³ugo, a¿ opa³ wype³ni retortê do równa z jej gór¹

5. Na³o¿yæ  na  retortê papier, drewno i podpaliæ

6. W³¹czyæ nadmuch w pracy rêcznej

7. Gdy kawa³ki drewna pal¹ siê, przy³o¿yæ niewielk¹ iloœæ paliwa podstawowego i zamkn¹æ 
drzwiczki

8. Po rozpaleniu opa³u podstawowego, przejœæ w tryb automatyczny

11. Kontrola przed rozruchem
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14. Praca kot³a w szczególnych warunkach

Przy niekorzystnych warunkach dla ci¹gu kominowego lub niekorzystnych warunkach 
pogodowych trzeba upewniæ siê czy komin jest dro¿ny. Czy nie jest pod³¹czone do niego inne 
urz¹dzenie. Czy przekrój i wysokoœæ komina s¹ odpowiednie. Nale¿y zapewniæ odpowiednie 
warunki wentylacyjne w kot³owni.
W przypadku planowania d³u¿szego przestoju pieca, w sezonie zimowym, kiedy temperatura 
spadnie poni¿ej 0 C, nale¿y wypuœciæ ca³¹ wodê z instalacji CO i pieca. W przeciwnym razie 
woda w instalacji zamarznie, a to mo¿e spowodowaæ rozszczelnienie lub rozerwanie rur, pieca, 
grzejników, za które producent nie odpowiada. 

15. Podtrzymanie

Gdy kocio³ osi¹gnie temperaturê zadan¹, dmuchawa siê wy³¹cza. Funkcja „podtrzymanie” w 
sterowniku sprawia, ¿e przy d³u¿szej przerwie dmuchawy i podajnika, ¿ar nie wygasa. Po 
ustawionej „przerwie podtrzymania”, dmuchawa jest automatycznie w³¹czana i dzia³a wg 
ustawieñ nawet gdy temperatura zadana jest osi¹gniêta.(Zbyt czêste ustawienie tej funkcji 
mo¿e spowodowaæ nadmierny wzrost temperatury)

16. Zabezpieczenia

16.1 Alarmy

Elektroniczny sterownik kontroluje przebieg pracy. W nastêpuj¹cych przypadkach odcina 
zasilanie i pokazuje na ekranie nastêpuj¹ce komunikaty:- temperatura nie roœnie. W przypadku 
alarmu „temperatura nie roœnie” konieczna jest te¿ kontrola zabezpieczenia œlimaka. W 
przypadku zerwanego zabezpieczenia nale¿y je wymieniæ

16.1.1. Wymiana œruby zabepieczaj¹cej w podajniku œlimakowym

Wymianê œruby zabezpieczaj¹cej dokonuje u¿ytkownik wg punktów podanych poni¿ej.

1. Odkrêciæ os³onê  z wa³u œlimaka.

2. Usun¹æ pozosta³oœci zniszczonej œruby.

3. Ustawiæ wa³ œlimaka w pozycji umo¿liwiaj¹cej za³o¿enie  nowej œruby.

4. Za³o¿enie nowej œruby oraz zabezpieczenie jej nakrêtk¹

5. Za³o¿enie os³ony

O

œruba zabezpieczaj¹ca
(M5x50 klasa 8.8)

wa³ œlimaka

przycisk do regulacji 
obrotów silnika

os³ona wa³u œlimaka

Rys. 3. Widok z góry Rys. 4. Widok z boku
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Czyszczenie kot³a mo¿na przeprowadziæ po wypaleniu siê ¿aru i od³¹czenie od pr¹du 
sterownika. W dalszej kolejnoœci nale¿y zapewniæ dobry przep³yw powietrza w kot³owni. 
Czyszczenie kana³ów spalinowych trzeba przeprowadzaæ regularnie w zale¿noœci od stopnia 
zanieczyszczenia (ok. co 3 dni) . 
Czyszczenie komina powinno odbywaæ siê przynajmniej co kwarta³ przez osobê uprawnion¹. 
W przypadku niedro¿noœci przewodu kominowego nale¿y siê skontaktowaæ z serwisem 
kominiarskim.

18. D³u¿sze przestoje kot³a

Przed d³u¿szym postojem (ponad tydzieñ, np w okresie letnim), nale¿y usun¹æ pozosta³y opa³, 
oraz popió³, a kocio³ nale¿y dok³adnie wyczyœciæ skrobakiem (³¹cznie z pozosta³oœciami w 
palenisku i kana³ach spalinowych).Nale¿y zapewniæ równie¿ dobry dostêp powietrza (aby 
przewietrzyæ kocio³) i zabezpieczyæ go przed osadzaniem siê wilgoci pozostawiæ otwarte 
drzwiczki do popielnika. Wy³¹czenie kot³a na d³u¿szy okres nastêpuje poprzez wy³¹czenie 
sterownika z sieci. Przed wy³¹czeniem kot³a na d³u¿szy czas, np tydzieñ, nale¿y opró¿niæ 
zasobnik. Nastêpnie oczyœciæ palenisko z ¿aru. Zgarniamy grack¹ ¿ar do popielnika rêcznie. 
Nie nale¿y opró¿niaæ zasobnika przez podajnik, poniewa¿ przy d³ugiej ci¹g³ej pracy mo¿e ulec 
spaleniu silnika podajnika. Producent nie odpowiada za tego typu awarie.

19. Konserwacje

Konserwacji kot³a dokonujemy przy przestojach d³u¿szych ni¿ 1 tydzieñ.
1. Opró¿niæ zasobnik i podajnik z opa³u.
2. Dok³adnie wyczyœciæ skrobakiem wymiennik i palenisko.
3.  Co tydzieñ uruchomiæ podajnik min. na 5 minut.

UWAGA!

Poniewa¿ skrzynka popielnika znajduje siê wewn¹trz kot³a, mo¿e byæ gor¹ca, istnieje 
niebezpieczeñstwo poparzenia siê. Nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ. Popielnik mo¿na dytykaæ 
i wyci¹gaæ wy³¹cznie w ¿aroodpornych rêkawicach.

16.2 Ogranicznik bezpiecznika temperatury

Przy przekroczonej temperaturze 85 C ogranicznik temperaturowy wy³¹cza podajnik, 
nadmuch za³¹cza pompy CO i CWU. Na wyœwietlaczu sterownika pojawia siê alarm 
„temperatura za wysoka” i uruchamia siê sygna³ dŸwiêkowy. Nie nale¿y w tym czasie wy³¹czaæ 
zasilania sterownika poniewa¿ przestan¹ dzia³aæ pompy i temperatura zacznie ponownie 
wzrastaæ. Gdy temperatura spadnie do oko³o 40 C sterownik zostanie ponownie uruchomiony. 

UWAGA! Przed ponownym uruchomieniempieca problem musi zostaæ znaleziony i 
usuniêty. W razie powtórzenia siê sytuacji konieczny jest kontakt z serwisem

B) Obs³uga, czyszczenie, konserwacja

17. Uzupe³nienie paliwa - czyszczenie

 Zasobnik powinien byæ nape³niany co 1-3 dni w zale¿noœci od zu¿ycia opa³u. Stan wype³nienia 
zasobnika nale¿y kontrolowaæ min. co 12h. Minimalny poziom paliwa w podajniku to ok.30% 
objêtoœci komory.Nale¿y pamiêtaæ o dok³adnym zamkniêciu zasobnika po jego 
nape³nieniu.Przed otwarciem klapy do nape³nienia  zasobnika, nale¿y upewniæ siê, ¿e 
dmuchawa i podajnik s¹ wy³¹czone. Nastêpnie po uzupe³nieniu nale¿y szczelnie zamkn¹æ 
klapê. Kiedy popielnik zape³ni siê popio³em, nale¿y go wyci¹gn¹æ i opró¿niæ

O

O
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20. 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.

21. Awarie w pracy kot³a

W czasie awarii na sterowniku wyœwietli siê sygna³ Alarmu, z komunikatem, czego dotyczy 
awaria. Nale¿y odczytaæ alarm, a nastêpnie wy³¹czyæ sterownik kot³a (WYJ¥TEK 
TEMPERATURA ZA WYSOKA). Wszystkie drzwiczki musz¹ pozostaæ zamkniête. Wszystkie 
typy alarmów, oraz  ich rozwi¹zywanie, s¹ opisane w instrukcji. W razie problemów z kot³em lub 
sterownikiem, nieuwzglêdnionych w instrukcji, nale¿y skontaktowaæ siê z serwisem.
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22. Usuwanie usterek

Awarie i 
problemy

Przyczyna Usuwanie

Alarm:
Temperatura za wysoka

- za krótki czas przerwy podajnika(gdy funkcja 
PID jest wy³¹czona
- zapowietrzona instalacja grzewcza
- zbyt czêste podtrzymanie

- zbyt ma³e obci¹¿enie kot³a
- przepe³niony popielnik

- zwiêkszyæ przerwê podajnika
- sprawdziæ stan napelnienia wody w 
instalacji i wypowietrzenie
- zwiêkszyæ czas podtrzymania
- zwiêkszyæ odbiór ciep³a
- opró¿niæ popielnik

Alarm:
Temperatura nie roœnie

- brak opalu w zasobniku
- mokry opa³
- za du¿a przerwa podawania(gdy funkcja PID 
jest wy³¹czona)
- zabrudzone kana³y spalinowe 
- brak dop³ywu œwie¿ego powietrza do kot³owni

- uzupe³niæ opa³ w zasobniku
- stosowaæ suchy opa³
- skróciæ przerwê w podawaniu
- wyczyœciæ kana³y spalinowe

- zainstalowaæ dop³yw œwie¿ego powietrza

Alarm:
Wyczyœæ podajnik

- zerwane zabezpieczenie motoreduktora
- uszkodzony kondensator silnika
- uszkodzony motoreduktor

- wymieniæ œrubê w wa³ku (M5x50 kl 8,8)
- wymieniæ kondensator
- kontakt z serwisem

Brak wody w kotle i 
instalacji

- nieszczelna instalacja - awaryjnie wysun¹æ ¿ar z kot³a i wy³¹czyæ 
piec

Zapalenie siê sadzy w 
kominie

- brak obs³ugi i przegl¹dów firmy kominiarskiej - zawiadomiæ stra¿ po¿arn¹

Nie spalone paliwo w 
popielniku

- za krótki czas przerwy podajnika(bez funkcji 
PID)
- mokry opa³
- z³a jakoœæ opa³u

- zwiêkszyæ przerwê podajnika
- stosowaæ suchy opal
- wyj¹æ i wyczyœciæ ruszt wiercony
- stosowaæ inny opa³
- podnieœæ wspó³czynnik wentylatora
- podnieœæ wspó³czynnik podajnika

Sterownik nic nie 
wyœwietla

- brak dop³ywu pr¹du
- awaria zabezpieczenia sterownika

- wymieniæ bezpiecznik (6,3 A), a w razie 
powtarzania siê awarii powiadomiæ serwis

Dym z drzwiczek - kocio³ jest brudny lub ci¹g kominowy jest zbyt 
ma³y
- sznur uszczelniaj¹cy jest wypalony

- wyczyœciæ kocio³ i przewody kominowe
- wymieniæ sznur (nie podlega gwarancji)
- sprawdziæ regulacjê docisku 

G³oœna praca dmuchawy - wirnik napêdzaj¹cy jest brudny
- awaria lub zu¿ycie ³o¿yska dmuchawy

- zdemontowaæ dmuchawê i wyczyœciæ wirnik
- zawiadomiæ serwis

Brak transportu paliwa - uszkodzony silnik lub kondensator silnika
- brak opa³u w zasobniku
- mokry opa³
- zerwanie zabezpieczenia motoredukora
- uszkodzona przek³adnia

- zawiadomiæ serwis
- uzupe³niæ paliwo
- stosowaæ suchy opa³
- wymieniæ œrubê w wa³ku (M5x5 klasa 8,8)
- zawiadomiæ serwis

Przy wszystkich awariach, w których wystêpuj¹ trudnoœci z ich usuniêciem, nale¿y zawiadomiæ 
producenta lub instalatora, który montowa³ kocio³
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23. ZDJÊCIA

Dodatkowe palenisko

¯eliwny podajnik
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C) Wyposa¿enie dodatkowe 

24. System gaszenia „STRA¯AK”

24.1. Sk³ad zestawu

W sk³ad zestawu wchodz¹:

- termostatyczny zawór ch³odz¹cy BVTS,

- zbiornik na wodê o pojemnoœci 10l,

- blaszka do mocowania zbiornika,

- metalowe opaski zaciskowe  do mocowania czujnika temperatury zaworu.

24.2. Opis produktu oraz jego zastosowanie
Urz¹dzenie Stra¿ak s³u¿y do zabezpieczenia przed zap³onem opa³u znajdujacego siê w 
zasobniku kot³a z podajnikiem. W przypadku cofniêcia lub przedostania siê do ¿aru do rury 
podajnika, czujnik temperatury zaworu powoduje otwarcie zaworu i zalanie ¿aru. Zawór otwiera 
siê przy przekroczeniu temperatury 95 stopni. Po zadzia³aniu zawór zamyka siê, aby 
zminimalizowaæ  koniecznoœæ dalszego czyszczenia i konserwacji. 
Zawór termostatyczny BVTS dzia³a w sposób niezawodny niezale¿nie od temperatury 
otoczenia, a jego funkcjonowanie nie wymaga dostarczenie energii z zewn¹trz.

24.3. Monta¿
1. Wykrêciæ korek z mufki podajnika

2. Koñcówkê wê¿a ze z³¹czk¹ wkrêciæ do mufki podajnika. 

3. Czujnik temperatury zamocowaæ za pomoc¹ opasek zaciskowych do rury podajnika. 

4. Przykrêciæ blaszkê mocuj¹c¹, a nastepnie zamontowaæ na nim zbiornik.  Zbiornik nale¿y 
zamonotowaæ na wysokoœci umo¿liwiaj¹cej swobodny sp³yw wody z wê¿a. 

5. Nape³niæ zbiornik i sprawdziæ szczelnoœæ po³¹czeñ. 

Rys. 5. Czujnik temperatury zamocowany 
za pomoc¹ opasek zaciskowych

Rys. 6. W¹¿ ze z³¹czk¹ wkrêcony do 
mufki w podajniku

Rys. 7. System gaszenia Stra¿ak ze 
zbiornikiem zamontowanym na zasobniku. 

blaszka mocuj¹cablaszka mocuj¹cablaszka mocuj¹ca

zbiornik na wodêzbiornik na wodê

zawór BVTS

czujnik temperatury

UWAGA!
Nale¿y codziennie sprawdzaæ iloœæ wody w zbiorniku, a jej braki niezw³ocznie uzupe³niæ.
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Karta gwarancyjna

1. Producent udziela gwarancji na kocio³ grzewczy typu Duo-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 elektromechaniczny tj (podajnik, motoreduktor, sterownik, 

silnik, kosz), lecz nie d³u¿ej ni¿ 30 miesiêcy od daty produkcji
- 12 miesiêcy na czujnik wylotu spalin, os³onê drzwiczek paleniska i ¿eliwny deflektor

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 i nie 
konserwowania œrodkami zapobiegaj¹cymi korozji

- nie czyszczenia kot³a wg instrukcji
- przekroczenia temperatury maksymalnej 95 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 powierzchnie ocynkowane, zawiasy, sznur 
uszczelniaj¹cy, skrzynka popielnika, 
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
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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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