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WSTĘP 
 

Drogi Kliencie İFYIL; 

 
İFYIL TERMO İKLİMLENDİRME SAN. Ve TİC. SP. Z O.O. ŞTİ. dla 
naszych klientów z najwyższą starannością produkujemy 
najbardziej wydajny kocioł CWU na pellet. Dlatego przed 
rozpoczęciem korzystania z naszego kotła należy dokładnie 
przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją by mogła 
służyć jako odniesienie. 

 

 

 
 

 

** Komora spalania / Misa spalania 

** Silnik Podajnika Pelletu / Silnik Zasilania Paliwem 

** Mechaniczny czujnik ciśnienia / Presostat 

Wyrażenia znajdujące się obok siebie mają takie samo znaczenie. 

Informacja 

Ten symbol wskazuje istotne szczegóły dotyczące prawidłowego 

użytkowania kotłów. Jeśli ostrzeżenia zostaną zignorowane, 

produkt nie będzie pełni poprawnie, co może skutkować 

niezadowoleniem klienta. 

Uwaga 

Ten symbol wskazuje poważne zagrożenia mogące wystąpić 

podczas użytkowania kotła. Dlatego przed użytkowaniem kotła 

należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi i zwrócić 

szczególną uwagę na ostrzeżenia. 
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1. WAŻNE INFORMACJE 

1.1. Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 

 

• Przed użyciem produktu przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. 

• Produkt powinien być zainstalowany zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w kraju, w którym będzie używany. Podczas 
montażu należy podjąć niezbędne środki bezpieczeństwa. W 
przeciwnym razie IFYIL nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

• Jest to kocioł przystosowany do zasilania pelletem, dlatego prosimy używać 

wyłącznie pelletu drzewnego jako paliwa. 
• Prosimy nie wlewać wody do kotła podczas jego pracy. 

• Należy zwróć uwagę na wartość ciśnienia roboczego kotła. Ciśnienie robocze 
kotła nie może przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia 
roboczego podanego na tabliczce znamionowej. 

• Nie należy odłączać urządzenia od zasilania podczas jego pracy, prosimy 
najpierw je wyłączyć, ta operacja jest bardzo istotna dla chłodzenia i 
wydajności kotła. 

• Konieczne jest użycie określonego paliwa, aby nie uszkodzić części 
elektronicznych i mechanicznych pracujących w urządzeniu. 

• Instalacja, podłączenie elektryczne, kontrola działania i 
konserwacja mogą być wykonywane wyłącznie przez upoważniony 
i wykwalifikowany personel. 

• Wszelkie zmiany w kotle powinny być wykonywane przez 

upoważnioną osobę lub firmę. 

• Niewłaściwe użytkowanie lub niewłaściwa konserwacja produktu 
może powodować problemy w komorze spalania. 

• Należy stosować wyłącznie części zamienne zalecane przez 
producenta. 

• Prosimy nie uruchamiać kotła przed wyczyszczeniem komory spalania. 

• Ten produkt powinien być używany przez osoby dorosłe. 

• W przypadku pojawienia się ognia w rurze spalinowej należy wygasić kocioł, 
odłączyć go od zasilania i nie otwierać drzwiczek. Następnie należy 
skontaktować się z właściwymi organami. 

• Produkt należy zainstalować w miejscu, które nie stwarza zagrożenia 
pożarowego i jest wyposażone w źródła zasilania dostęp powietrza oraz 
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odciągi dymu. 
• W przypadku nieprawidłowego działania układu zapłonowego nie należy 

wymuszać zapłonu za pomocą materiałów łatwopalnych. 

• Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy odłączyć 
produkt od źródła zasilania 230 V. 

• Jeśli produkt nie działa poprawnie, należy go wyłączyć. Następnie 
skontaktować się z autoryzowanym serwisem. 

• Okresowo należy sprawdzać kanały wylotowe dymu. 

• Urządzenie należy chronić przed mrozem. (Płyn przeciw zamarzaniu) 
• Aby zapobiec zamarzaniu, temperatura w kotle powinna być utrzymywana 

powyżej +10 oC. 
• Produkt należy stosować zgodnie z przeznaczeniem. Inne zastosowania mogą 

powodować zagrożenie. 

• Nie należy otwierać pokryw i sekcji, w których znajduje się sprzęt 
elektryczny, bez odłączania głównego zasilania systemu. 

• Urządzenia nie należy dotykać mokrymi dłońmi, ponieważ produkt jest 
urządzeniem elektrycznym. Przed wykonywaniem jakichkolwiek działań 
należy wyłączyć zasilanie. 

• Nie wolno uruchamiać kotła, jeśli komora spalania i drzwi komory popiołu są 
otwarte lub wizjer jest zbity. 

• Należy unikać bezpośredniego kontaktu z gorącymi powierzchniami. 

• Nie należy wkładać rąk do zbiornika na pellety i komory spalania podczas 
pracy kotła 

• Nie należy instalować kotła w otoczeniu z łatwopalnymi, wybuchowymi lub 
palnymi gazami i materiałami 

• Okresowo należy sprawdzać, czy kanały wylotowe dymu nie są zablokowane. 

• Kotłów na pellet nie należy instalować w części mieszkalnej. Nie powinno się 
długo przebywać w miejscu, w którym pracuje kocioł. 

• Kotłów grzewczych İfyıl  nie należy instalować w otwartych, wilgotnych 
obszarach oraz środowiskach mających bezpośredni kontakt ze środowiskiem 
zewnętrznym. 

• Nie należy wykonywać żadnych operacji na rurze spalin i / lub rurze wodnej 
podczas pracy kotła. 

• Zapobieganie przepływowi poprzez tworzenie systemów ciśnieniowych nie 
powinno być stosowane w kanałach kominowych i instalacjach wodnych. 

• Należy przestrzegać lokalnych przepisów lub norm dotyczących kominów 
pieców na paliwo stałe. Jeśli nie ma lokalnych norm, należy postępować 
zgodnie z EN 13384-1. 

• Kotły te nie mogą być używane bezpośrednio jako źródło wody pitnej lub 
urządzenia do wytwarzania gorącej wody spożywczej. Do tego rodzaju 
zastosowania należy zainstalować odpowiedni wymiennik ciepła. 
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1.2. Ostrzeżenia związane z użytkowaniem 

• Instalacje pieców na pellet, kominków i systemów kotłowych; należy 
wykonać zgodnie ze schematami połączeń elektrycznych i schematem 
instalacji 

• Należy sprawdzić zapotrzebowanie na ciepło miejsca do ogrzania, i  na tej 
podstawie dobrać odpowiedni kocioł. 

• Podczas długotrwałych przerw w zasilaniu należy stosować zasilanie 
alternatywne. 

• U układzie należy zastosować automatyczny oczyszczacz powietrza. 

• Podczas pracy kotła się pali, nie należy otwierać osłony popielnika. 

• Nie należy wkładać żadnych obcych materiałów do zbiornika paliwa. 

• Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z instalacją 
kotła w nieodpowiednich miejscach. 

• W przypadku korzystania z termostatu pokojowego należy go umieścić co 
najmniej 1,5 m od podłogi. Nie należy go umieszczać w miejscu, w którym 
temperatura zmienia się w sposób ciągły i obserwuje się utratę ciepła. 

• Miejsce, w którym ma być zainstalowany kocioł musi być wyposażone w: 

o Dostęp do energii elektrycznej 230 V 50 Hz. 

o Gniazda z uziemieniem. 

o Jeśli nie ma połączenia z uziemieniem, należy je zapewnić. 

o Dopływ świeżego powietrza z zewnątrz. 

o W przypadku fluktuacji napięcia należy użyć regulatora napięcia. 
• Palenisko, popielnik i wloty powietrza należy wyczyścić. 

• Złącze kotła i komina należy podłączyć do istniejącego komina lub 
zewnętrznego komina o podwójnych ścianach. Średnica wewnętrzna rury 
musi wynosić 100 mm. 

• Kocioł na pellet musi być zainstalowany jak najbliżej komina. (Połączenie z 
kominem musi być krótsze.) 

• Kocioł nie nadaje się do zastosowania z wspólnym systemem kominowym. 

• Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy 
wynikające z użytkowania kominów niezgodnych ze standardami rur 
kominowych. 

• Produkt nie jest objęty gwarancją, jeśli nie jest używany zawór 
antykondensacyjny. 

 

 



8 
 

• Ładowanie paliwa należy wykonać z menu testu do zbiornika paliwa od linii 
podajnika śrubowego do komory spalania przy pierwszym uruchomieniu. 

• Pellet nie powinien być podawany ręcznie do paleniska. 

• Kocioł nie powinien być myty wodą 
• Z powodu zatkania otworów w komorze spalania mogą powstawać 

nieprawidłowe gazy i spalanie może być opóźnione. 

• Nie należy używać kanałów powietrznych, które nie spełniają wymagań 
instalacyjnych. 

• Dławik zatkany z powodu braku konserwacji utrudnia zapłon. 
• Zalecana wysokość napełnienia zbiornika paliwa kotła wynosi 5 cm 

poniżej najwyższego poziomu zbiornika. 

• Nieprawidłowa instalacja, użytkowanie i niewystarczająca konserwacja 
spowodują wzrost ilości awarii. 

• Jeśli zapłon nie nastąpi prawidłowo, kocioł musi zostać wyłączony, a 
komora spalania oczyszczona. 

• Produkt należy przechowywać w suchym miejscu i nie wystawiać na 
niekorzystne warunki pogodowe. 

• Jeśli kocioł nie będzie używany przez bardzo długi czas, należy spuścić 
z niego wodę. 

• Warstwa kamienia, która może tworzyć się w zalanych wodą częściach 
kotła, obniża wydajność kotła i powoduje jego przegrzewanie się. Dlatego 
należy podjąć niezbędne środki ostrożności mające na celu zapobieganie 
powstawaniu kamienia. (Środek do usuwania kamienia) 

 

 

2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
• To urządzenie należy zainstalować zgodnie z odpowiednimi 

przepisami i normami UE. 

EN 303-5 Kotły grzewcze na paliwa stałe, zasypywane ręcznie i 
automatycznie, nominalna moc cieplna do 500 kW - Terminologia, 
wymagania, badania i znakowanie 

2006/42 / WE - Dyrektywa maszynowa 

Klienci nieprzestrzegający powyższych wymagań i schematów nie 

mogą domagać się zadośćuczynienia za wystąpienie 

jakichkolwiek problemów. W razie potrzeby skontaktuj się ze 

sprzedawcą lub firmą IFYIL. 
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Specyfikacja techniczna 
 

Mierzone wartości 

Typ / model urządzenia; Kocioł na pellet GT-15 GT-25 

Klasa kotła (EN 303-5) Klasa 5 Klasa 5 

Wydajność 
Nominalna moc cieplna kW 15 25 

Zmniejszona moc cieplna kW 4,5 7,5 

Wydajność 
Nominalna moc cieplna % 91,53 91,7 

Zmniejszona moc cieplna % 91,64 92,4 

Specyfikacja paliwa mm 
Ø 6 / L: 30 

Pellet 

drzewny 

Ø 6 / L: 30 

Pellet drzewny 

Zużycie paliwa (min. - maks.) kg / h 1,05 -3,5 1,7-5,7 

Dopuszczalna 

temperatura 
robocza 

Maksymalna ⁰ C. 80 80 

Minimalna ⁰ C. 65 65 

Dopuszczalne maksymalne ciśnienie robocze bar 3 3 

Ciśnienie testowe bar 4,5 4,5 

Objętość wody w kotle L. 41 50 

Zalecany ciąg kominowy Pa 12 ± 2 12 ± 2 

Pojemność zbiornika na paliwo kg - lt 40 - 67 50- 83 

Waga kotła kg 231 280 

Wymiary (szerokość 

x głębokość x 

wysokość) 

 

kotła 

 

mm 

 

604x803x1257 

 

604x904x1387 

 

 

Złącza 

Rury zasilające  / 

powrotne 

Cale 1" 1" 

Złącze spustowe  cale 1/2" 1/2" 

Wlot powietrza do 

spalania 

mm Ø 60 Ø 60 

Średnica przyłącza 

kominowego 

(wewnętrzna) 

mm Ø 100 Ø 100 

Zużycie energii elektrycznej W 200 200 

Połączenia elektryczne Vac / Hz. 230/50 230/50 

Emisje CO dla 

%10 O2 

Nominalna moc cieplna mg/m3 126,95 128,3 

Zmniejszona moc cieplna mg/m3 211,88 176,95 

Temperatura 

spalin 

Nominalna moc cieplna ⁰ C. 100,36 148 

Zmniejszona moc cieplna ⁰ C. 77,21 81 
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3. PELLETY 

Pellety drewniane są wytwarzane przez wytłaczanie na gorąco 

sprasowanych trocin, które powstają podczas obróbki naturalnego suszonego 

drewna. Zwartość materiału pochodzi z ligniny zawartej w samym drewnie i 

pozwala na wytwarzanie pelletów bez użycia klejów lub spoiw. W zależności od 

odmian i mieszanek drewna granulat jest różny. 

Należy stosować paliwo pelletowe o jakości ENplus-A1 + A2. 
 

Definicje ENplus-A1 ENplus-A2 

Średnica 6 mm 6 mm 

Długość ≤ 30 mm ≤ 30 mm 

Wartosc kaloryczna netto 
> 16,5 MJ/kg 

> 3941 kcal/kg 

> 16,5 MJ/kg 

> 3941 kcal/kg 

Wlgotność < % 10 < % 10 

Zawartość popiołu < % 0,7 < % 1,5 

Gęstość > 600 kg/m3 > 600 kg/m3 

 

 

 

Przechowywanie pelletu 

Pellet należy przechowywać w suchym, niezbyt zimnym miejscu. 

Należy zachować ostrożność podczas przechowywania i transportu 

worków z pelletem. Należy unikać pękania paliwa pelletowego. 

 

Drogi użytkowniku; 

W przypadku korzystania z pelletu z substancjami chemicznymi, 

takimi jak MDF i płyta wiórowa, urządzenie nie będzie objęte 

gwarancją, ponieważ może zostać uszkodzone. 

Należy stosować określone paliwo, aby zapobiec uszkodzeniu 

części elektronicznych i mechanicznych działających wewnątrz 

urządzenia. 
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4. INSTALACJA 

4.1. Środowisko pracy 

 
• Jeśli kocioł ma zostać zamontowany na podłodze wykonanej z 

materiałów łatwopalnych, należy zastosować odpowiednie środki 
izolacyjne. 

• Jeśli kocioł zostanie umieszczony blisko ścian wykonanych z materiałów 
łatwopalnych, na ścianie należy zastosować izolację. 

• Miejsce, w którym urządzenie ma zostać umieszczone, powinno być w 
stanie unieść ciężar urządzenia i upewnić się, że warunki statyczne są 
odpowiednie. 

• Produkty łatwopalne muszą być przechowywane w bezpiecznej 
odległości od urządzenia. 

• Produkt należy zainstalować tak by nie stwarzał ryzyka powstania 
pożaru 

• Produkt powinien być umiejscowiony tak, aby spełniał wymagania 

dotyczące spalania. (Musi być zainstalowany w bezpiecznej odległości 

dla obiegu powietrza.) 
• Pojemność pomieszczenia  nie powinna być mniejsza niż 30 m³. 

• Aby zapobiec zamarzaniu, temperatura w pomieszczeniu gdzie znajduje 
się kocioł powinna być utrzymywana powyżej 
+10 oC. 

 

Minimalna bezpieczna odległość 
 

Ściany ognioodporne  

 

A: ≥600 mm B: ≥ 

600 m 

C: ≥1100 mm (obszar promieniowania)  

D: ≥1000 mm 

E: ≥600 mm 

Rysunek 3-1 - Bezpieczna minimalna odległość 
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• Materiałów wrażliwych na ciepło z kotła (łatwopalne, wybuchowe 

Itp.) nie należy trzymać w pobliżu kotła. 

4.2. Połączenia elektryczne 
Najpierw należy włożyć kabel zasilający do gniazda z tyłu 

kotła, a następnie wtyczkę kabla do gniazdka sieciowego. Aby 

uruchomić kocioł należy przełączyć przełącznik wł. / wył. 

znajdujący się z tyłu kotła. 

W miejscach gdzie występują skoki 

napięcia należy zastosować regulator napięcia. 

Brak regulatora napięcia może prowadzić do 

awarii elektroniki kotła, takie awarie nie są 

objęte gwarancją. 
 

4.3. Schemat hydrauliczny 
• Grzejnik o długości 120 cm i większej musi być podłączony do instalacji 

przy użyciu zaworu zwrotnego. 
• Podłączenia kotłów wodnych należy wykonać za pomocą stożkowego 

złącza żelaznego. 
• Montaż powinien zostać wykonany z zastosowaniem zaworu napełniająco-

spustowego. 
• Zawór bezpieczeństwa jest zainstalowany na korpusie. 

• Zawory bezpieczeństwa muszą znajdować się na wylocie wody. Zawór 
bezpieczeństwa jest zamontowany na korpusie. 

• Przy włączonym kotle ciśnienie wody powinno wynosić 1-1,5 bar. W 
przeciwnym razie należy sprawdzić zawór spustowy / napełniający. 

• Zaleca się zainstalowanie zaworu termostatycznego w grzejnikach, aby 
zapewnić utrzymanie pożądanego poziomu temperatury w pomieszczeniu 
i zapewnić wysoki komfort przy niskich kosztach. 

• Pompę obiegową ciepłej wody, złącze czterodrożne i zawór mieszający 
powinien dostarczyć użytkownik. Przy wyborze tych urządzeń należy 
przestrzegać normy TS 1258 „Zasady obliczania instalacji wodociągowej w 
budynku”. 

Zaleca się posiadanie gaśnicy, na wypadek wystąpienia 

pożaru. 

O - Wyłącz 

| - Włącz 

Do zasilania kotła należy wykorzystać gniazdko z uziemieniem. 



 

 
 
 

4.3.1 GT-15 Schemat hydrauliczny 
 
 
 
 

1- Wylot wody grzejników 
2- Wlot wody grzejników 
3- Zawór antykondensacyjny 
4- Zawór zasuwowy 
5- Pompa obiegowa 
ogrzewania 
6- Zawór mieszający 



 

 
 

4.3.2 GT-25 Schemat hydrauliczny 
 
 
 
 
 

 

1- Wylot wody grzejników 
2- Wlot wody grzejników 
3- Zawór antykondensacyjny 
4- Zawór zasuwowy 
5- Pompa obiegowa 
ogrzewania 
6- Zawór mieszający 
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4.3.3 Schemat podłączenia zaworu antykondensacyjnego 

Zawór antykondensacyjny; Automatycznie regulację temperatury wody 

wchodzącej do kotła do wartości wzorcowej (55 ⁰ C), co zapobiega kondensacji 

pary wodnej w dymie. 

 
Układ z zaworem antykondensacyjnym to system, w którym woda cyrkuluje, 

aby osiągnąć odpowiednią temperaturę. Aby sprawdzić temperaturę wody 

wpływającej do kotła na paliwo stałe podczas i po pierwszej fazie rozruchu, 

wykonuje ona operację mieszania wody wlotowej i wody wylotowej. 

4.3.1. GT15 i 4.3.2. Pokazano schemat instalacji hydraulicznej GT25 

 Pokazuje szczegóły podłączenia zaworu antykondensacyjnego. 

Lokalizacje połączeń; 

A - Przewód powrotny zimnej 

wody z grzejników B - 

Przewód wylotowy ciepłej 

wody z kotła 

AB - Linia powrotu zimnej wody do kotła 
 

 
 

 

 

Montaż i demontaż; należy to zawsze przeprowadzać, gdy 

system jest zimny i pozbawiony ciśnienia. 

Dostęp; dostęp do zaworów musi być zachowany w celu 

umożliwienia konserwacji zaworów lub wyposażenia. 

 

4.3.4 Pompa obiegowa ogrzewania 

Należy zastosować pompę obiegową ogrzewania o takich samych 

wartościach, jak wartości pompy obiegowej. 

Ostrzeżenie o gwarancji; 

Ponieważ stosowany jest zawór antykondensacyjny, 

konieczne jest użycie pompy obiegowej ogrzewania i 

zaworu zasuwnego. Produkt nie jest objęty gwarancją, jeśli 

nie jest zastosowany zawór antykondensacyjny. 
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4.3.5 Zwór zasuwowy 

Należy zastosować środki antykondensacyjne, aby zapobiec uszkodzeniu 
pompy obiegowej ogrzewania, gdy zawór jest zamknięty. 

 

4.3.6 Trójdrożny zawór mieszający 

Zawór mieszający jest zaworem, który doprowadza gorącą wodę z systemu 
grzewczego do pożądanej temperatury, mieszając ją z wodą chłodzącą w 
systemie grzewczym. 

Cechy; 

• Wartość Kv powinna wynosić co najmniej 30 m³ / h. 

• Strata ciśnienia 3-drogowego zaworu mieszającego musi wynosić maksymalnie 
0,1 mSS. 

• Średnica wylotu 3-drożnego zaworu mieszającego  musi wynosić 1 ¼ ”. 
 

 

 

Pompa obiegowa ogrzewania, zawór zasuwowy i 
zawór mieszający muszą być dostarczone przez 
użytkownika. 

 

4.3.7 Specyfikacje wody w kotle 

Właściwości, które powinna mieć woda w kotle; EN 12953-10 „Kotły płaszczowe 

- Część 10: Wymagania dotyczące jakości wody zasilającej i kotłowej ”muszą być 

zgodne z normą. W kotle i systemie grzewczym należy stosować wodę o jakości 

wody do picia, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez korozję. Nie 

powinno się stosować agresywnej wody ani innych dodatków chemicznych gdyż 

mogą one powodować korozję. Woda przeznaczona do napełniania kotła i 

instalacji nie może zawierać pozostałości, brudu i niepożądanych cząstek stałych. 

Tego typu osady i brud są wyjątkowo szkodliwe dla pompy obiegowej. Jeśli 

istnieje podejrzenie, że woda nie jest czysta, należy podjąć niezbędne środki 

ostrożności. 

Stosowana w systemie woda zwapniona tworzy na powierzchniach grzewczych 

kotła warstwę wapna i błota. Ta warstwa wapna i błota utrudnia cyrkulację wody 

i przenoszenie ciepła oraz deformuje kocioł. Uszkodzenia tego typu nie są objęte 

gwarancją. 
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4.4. Wentylacja i przepływ powietrza 

 
• W otoczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł, powinno być 

wystarczająco dużo powietrza, aby umożliwić regularne spalanie. 

• Do kotła powinien być zapewniony dostęp świeżego powietrza. 

• Zaleca się podłączenie kotła do środowiska zewnętrznego, z którego 

za pomocą hermetycznej rury ssącej poprzez, którą świeże powietrze 

może być stale dostarczane do kotła. 

• Dolny otwór 300 cm², górny otwór 200 cm². Kratki te nigdy nie 

powinny być zamknięte. Zamknięcie lub zablokowani ich może 

spowodować niebezpieczeństwo. 
• Należy unikać instalowania kotła w pobliżu następujących urządzeń: 

o Nagrzewnice gazowe typu B, wentylatory wyciągowe lub wyciągi bez 

wentylatora 

o Zbiorcze rury wentylacyjne. 

o Aspirator zamontowany w pobliżu kotła może zakłócać jego pracę. 

 
4.5. Instrukcje kominowe 

 
➢ Główne przyczyny pożaru komina; 

• Niewłaściwy dobór rury lub obecność w niej palnego pyłu  

• może spowodować pożar w kanałach dymowych. 

➢ Sposoby jego unikania; 

• Komin należy czyścić co najmniej 2 razy w roku, w zależności od 
jakości paliwa. 

• Należy dokonać właściwego doboru komina. 

• Należy upewnić się, że przewody kominowe są szczelne i odpowiednio 
izolowane 

• Kanały doprowadzające świeże powietrze o kotła działają bez 
zakłóceń a sam kocioł utrzymywany jest w dobrym stanie i 
czystości 

• Odległość komina od punktu szczytowego dachu lub innej przeszkody 
(kalenicy) musi wynosić co najmniej 80 cm. 
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•  Średnica wewnętrzna rury kominowej powinna wynosić 100 mm. 

•  Test połączeń kominowych należy wykonać przed uruchomieniem 
urządzenia. Dopiero po upewnieniu się, że przewody kominowe 
działają właściwie można uruchomić kocioł. 

•  Rura kotła podłączona do poziomej rury spalinowej nie może być 
dłuższa niż 2 m. W przewodach kominowych zaleca się użycie  2 kolan 
45 ⁰ zamiast jednego kolana 90 ⁰. (Wybór miejsca dla kotłów 
powinien być określony przez najbliższy punkt, w którym jest możliwe 
podłączenie go do przewodów kominowych.) 

• W przypadku ponownego zapłonu po dłuższym czasie przestoju należy 
sprawdzić stan przewodów kominowych. 

• Aby uniknąć turbulencji wokół komina jego wylot powinien być 
oddalony o co najmniej 10 m od przeszkód (wysokie budynki, 
drzewa itp.) . 

• Kocioł na pellet powinien być zamontowany jak najbliżej komina 
(połączenie z kominem powinno być krótkie). 

• Należy stosować daszek kominowy, aby zapobiec wpływowi 
niekorzystnych warunków pogodowych (deszcz, wiatr, śnieg) na 
pracę komina. 

• Na bloki betonowe mają wpływ zmiany temperatury, betonowy płaski 
dach, który ma bezpośredni kontakt z powietrzem, musi być dobrze 
izolowany. 

• Niezbędny jest dokładny i wystarczający system odprowadzania spalin. 

• Należy podjąć niezbędne środki ostrożności, aby zapobiec 
przedostawaniu się kondensatu z komina do kotła. 

• Zatkanie lub zamknięcie wylotu spalin stanowi duże niebezpieczeństwo. 
 

Kotły muszą być podłączone do kanału kominowego, 

którym dym może przesuwać się pionowo na zewnątrz 

budynku lub do najwyższego punktu budynku. 

Dym przechodzący przez kanały kominowe ze względu 

na temperaturę może spowodować oparzenia lub 

pozostawiać ślady na ścianach budynku.  
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4.6. Instrukcje dotyczące rur dymowych 

 
• Poziomy przewód kominowy i pionowe połączenia rurowe z 

kominem są bardzo ważne, dlatego należy je wykonywać ze 

szczególną uwagą. Połączenie przewodu dymowego powinno być 

odpowiednio wykonane. 

• Minimalne szczeliny bezpieczeństwa na powierzchni powinny 

wynosić 15%. Nachylenie odcinka poziomego rury powinno 

wynosić 3-5%. (3-5 cm na metr). Poziomy odcinek przewodu 

kominowego nie powinien być dłuższy niż 2 m. 
• Wewnętrzna Średnica rury kominowej powinna wynosić 100 mm. 

• Przewód kominowy poziomy i pionowy powinny być wykonane z 

materiałów odpornych na ciepło, korozję i kondensację. 

• Prosimy zwrócić uwagę na podane wymiary rur, za problemy 

związane z użyciem niestandardowych rozmiarów producent nie 

ponosi odpowiedzialności. 
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4.7. Odpowiednie kształty komina 

 
Pozostały odcinek komina na zewnątrz domu musi być zaizolowany. 

Powinien być on tak skonstruowany by być w stanie odprowadzić dym 

w razie awarii kotła. 
 

Rysunek 3 - Odpowiednie kształty komina 
 
 
 
 

 
 

Rysunek 4 - Nieprawidłowe kształty komina 

** produkty pokazane na zdjęciach odpowiednie i nieodpowiednie kształty 
kominów stanowią przykłady reprezentatywne. (Zdjęcie 3 - Zdjęcie 4) 
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Zdjęcie 5 - Rodzaje połączeń kominowych 
 

DOMY I BIURA NIE SPEŁNIAJĄCE POWYŻSZYCH STANDARDÓW SĄ 

ZAGROŻONE POŻAREM I WYDZIELANIEM SIĘ TLENKU WĘGLA (CO). 

PROSIMY O WYKONYWANIE POWYŻSZYCH INSTRUKCJI! 

PONADTO KLIENT POWINIEN PRZYJĄĆ DO WIADOMOŚCI, IŻ W 

PRZYPADKACH GDY INSTALACJA NIE SPEŁNIA POWYŻSZYCH 

PRZEDSTAWIONYCH  NA SCHEMATACH WYMOGÓW, PRODUCENT NIE 

PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI A KLIENT NIE MOŻE ZGŁASZAĆ 

ROSZCZEŃ DOT. NAPRAW LUB ODSZKODOWAŃ. 
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5. OBSŁUGA 

5.1. Pierwsze uruchomienie 

 
• Jeśli podczas pierwszego odpalenia zbiornik na pellet nie będzie 

pełen podajnik może nie podawać wystarczającej ilości pelletu do 

kotła. Należy również upewnić się, że pellet jest pobierany przez 

podajnik. 

• Jeśli zapłon nie dojdzie do skutku, należy upewnić się, że 

ustawienia kotła są prawidłowe. 

• Należy upewnić się, że palenisko jest usadowione prawidłowo a 

końcówki urządzenia zapłonowego znajdują się w odpowiednich 

otworach. 

• Należy sprawdzić, czy pellety i / lub pozostałości po poprzednim 

spalaniu nie stanowią przeszkody w zapłonie nowego paliwa. Jeśli 

po sprawdzeniu ponownie zostanie stwierdzona nieprawidłowość, 

może ona być spowodowana 

 

problemami z komponentami kotła lub nieprawidłową instalacją. 
 

 

 

W przypadku naklejek ostrzegawczych umieszczonych na kotle, 

należy je usunąć przed odpaleniem kotła. Podczas pierwszego 

odpalania kotła należy zapewnić dostęp świeżego powietrza do 

pomieszczenia. 

Dym i zapach wypalanej farby ochronnej którą pomalowany jest 

kocioł podczas pierwszego spalania jest krótkotrwały, w 

przypadku wystąpienia tych objawów należy przewietrzyć 

pomieszczenie. 
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6. KALIBRACJA PALIWA 

Kalibrację należy przeprowadzić podczas uruchamiania produktu oraz w 
przypadku zmiany używanego rodzaju pelletu. Pierwszy proces kalibracji 
(podczas instalacji) musi wykonać serwis. Procedurę kalibracji należy wykonać, 
gdy kocioł jest zimny i nie pracuje. 

Przed rozpoczęciem procesu kalibracji należy w punkcie zrzutu pelletu umieść 
pojemnik, w którym można go zważyć. (Jeśli na ślimaku podającym nie ma 
pelletu, naciśnij przycisk „Set”. W menu Ładowanie należy przełączyć stan na 
pozycję włączony (ON). Po umieszczeniu pelletu w pojemniku, status w menu 
ładowania można przełączyć stan na pozycję wyłączony (OFF). 

Naciśnij przycisk „Set”. Przejdź do menu Ładowanie i ustaw stan z „wyłączony 
(OFF)” na „włączony (ON)”. Następnie uruchomi się podajnik pelletów, będą 
one podawane nieprzerwanie przez 3 minuty. Pod koniec tego okresu należy 
ponownie przeprowadzić ładowanie. Po zakończeniu 6-minutowego ładowania 
należy zważyć ilość podanego pelletu. Porównaj wynik tego ważenia w 
gramach. Zmień wartości parametrów P05 i T03, wybierając najbliższą wartość. 

 

 
Zmiany można wprowadzić, wykonując poniższe czynności. 

Aby zmienić parametr P05; należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „Set” przez 3 
sekundy. Następnie z menu, które się pojawi wybrać 

 „System ”. Wyświetlony zostanie monit o podanie hasła. Należy skontaktować 
się z usługodawcą w celu uzyskania hasła. Następnie wybrać menu podajnika 
śrubowego „(Auger)”. Wartość parametru P05 można zmienić za pomocą 
klawiszy strzałek w górę / w dół. 

Aby zmienić parametr P03; należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „Set” przez 3 
sekundy. Następnie z menu, które się pojawi wybrać 

„System ”. Wyświetlony zostanie monit o podanie hasła. Należy skontaktować 
się z serwisem w celu uzyskania hasła. Następnie wybrać menu timera. 
Wartość parametru P03 można zmienić za pomocą klawiszy strzałek w górę / 
w dół. 

Należy zrobić to tylko wtedy, gdy zmieniany jest rodzaj 

pelletu, który był używany w trakcie pierwszego serwisu 

i został zauważony spadek wydajności. 
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Zaleca się, aby wszystkie te operacje były wykonywane przez serwis. 

 

Model : GT-15 

gr/6 dk P05 T03  gr/6 dk P05 T03 

540 6,9 250  840 10,8 158 

570 7,3 236  870 11,1 152 

600 7,7 224  900 11,5 147 

630 8,1 213  930 11,9 143 

660 8,4 202  960 12,3 138 

690 8,9 193  990 12,7 134 

720 9,2 185  1020 13,1 130 

750 9,6 177  1050 13,5 126 

780 10,0 170  1080 13,8 123 

810 10,4 164     

 

Model : GT-25 

gr/6 dk P05 T03  gr/6 dk P05 T03 

540 7 293  840 10,8 186 

570 7,3 278  870 11,2 179 

600 7,7 263  900 11,5 173 

630 8,1 250  930 11,9 168 

660 8,5 238  960 12,3 163 

690 8,9 227  990 12,7 158 

720 9,2 217  1020 13,1 153 

750 9,6 208  1050 13,5 149 

780 10 200  1080 13,9 144 

810 10,4 193     

W procesie kalibracji użytkownik nie może oprócz tych 

dwóch parametrów zmieniać żadnych  innych 

parametrów. 

W przeciwnym razie będzie odpowiedzialny za utratę 

wydajności. 
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7. PANEL STEROWANIA 

Model : GT 15 – GT 25 
 

 
Główna ramka pokazuje: 

data i godzina, aktywacja zegara, moc i receptura spalania, stan działania, kod błędu, 

temperatura główna, główny termostat, tryb lato / zima. 
Przycis

k 
Funkcja 

P1 Wyjdź z menu / podmenu 

P2 
Zapłon i gaszenie (nacisnąć przez 3 sekundy), resetowanie błędów (nacisnąć 
przez 3 sekundy), włączyć / wyłączyć zegar 

P3 
Wejdź w Menu użytkownika 1 / podmenu, Wejdź w Menu użytkownika 2 

(naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy), Zapisz dane 
P4 Wejdź w menu Wizualizacje, Zwiększ 

P5 Aktywacja pasma czasowego zegara 

P6 Wejdź w menu Wizualizacje, Zmniejsz 

Led Funkcja 

L1 Silnik zasilania paliwem 
włączony 

L11 Podłączono termostat pokojowy 

L2 Czyszczenie turbulatora 
WŁĄCZONE (ON) 

  

L3 Zapłon włączony   

L4 Pompa włączona   

L5 
Komora spalania Czyszczenie 

silnika WŁĄCZONE 
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1.1 Menu informacyjne 
 

Wyświetlane Opis 

Temperatura spalin [° C] 103 Temperatura spalin 

Temperatura pokojowa [° 

C] 

25 Lokalna temperatura pokojowa 

Prędkość wentylatora 

[obroty/min] 

1250 Prędkość obrotowa wentylatora wyciągowego 

Ślimak (Auger) [s] 1,2 Czas pracy ślimaka 

Receptura [nr] 2 Zestaw receptur spalania 

Kod produktu: 510 0000 Kod produktu 

1.2 Ekran menu użytkownika 
 

Zarządzanie 
spalaniem 

Moc 

W tym menu możliwa jest zmiana mocy grzewczej układu. Można ją 
ustawiać w trybie automatycznym lub ręcznym. W pierwszym przypadku 
system sam dobiera moc.  W drugim przypadku użytkownik wybiera żądaną 
moc. 
Po lewej stronie wyświetlacza sygnalizowana jest modalność spalania ( A 
= spalanie automatyczne, M = spalanie ręczne) i 
moc robocza układu. 

Receptura 

Menu, pozwalające wybrać żądaną recepturę. Maksymalna wartość to 

liczba receptur widocznych dla użytkownika. 

Kalibracja ślimaka 

Pozwala modyfikować ustawioną wartość w zależności od żądanej 

prędkości ślimaka lub czasów włączenia. Wartości mieszczą się w zakresie - 

7 † 7. Wartość początkowa wynosi 0. 

Kalibracja wentylatora 

Pozwala modyfikować ustawioną wartość prędkości wentylatora. Wartości 

mieszczą się w zakresie - 7 † 7. Wartość początkowa wynosi 0. 

Zarządzanie 
ogrzewaniem 

Termostat kotła 

Menu, pozwalające zmienić wartości dla termostatu kotła. 

Termostat pokojowy 

To menu pozwala modyfikować wartość dla termostatu pokojowego. Jest 

widoczny tylko po wybraniu czujnika temperatury otoczenia. 

Lato-Zima 

Menu umożliwiające wybór trybów Lato-Zima 

Ładowanie ręczne Procedura aktywuje ręczne ładowanie pelletu z aktywacją trybu ciągłego 
dla silnika podajnika ślimakowego. Ładowanie zatrzymuje się 
automatycznie po 600 sekundach. Aby aktywować funkcję 
system musi być WYŁĄCZONY (OFF) 
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Czyszczenie Reset Menu, pozwala zresetować funkcję „ Konserwacja układu 2 (System 

Maintenance 2)‟. 

Zdalna klawiatura Włączanie termostatu 

Pozwala włączyć / wyłączyć funkcję termostatu pokojowego. 

Termostat pokojowy 

Menu, pozwalające zmienić wartości dla termostatu pokojowego za 

pomocą zdalnej klawiatury. 

 
 

1.3 Kody błędów 
 

Opis 
Stan 
systemu 

Kod 

Błąd bezpieczeństwa, wysokie napięcie 1: sygnalizowane 

również przy wyłączonym systemie (termostat bezpieczeństwa) 
Blokada Er01 

Błąd mechanicznego przełącznika ciśnienia Blokada Er02 

Wygaszanie z powodu zbyt niskiej temperatury spalin Blokada Er03 

Wygaszanie z powodu zbyt wysokiej temperatury wody Blokada Er04 

Wygaszanie z powodu zbyt wysokiej temperatury spalin Blokada Er05 

Otwarty termostat pelletów (cofanie się płomienia) Blokada Er06 

Błąd encodera wentylatora: brak sygnału enkodera Blokada Er07 

Błąd enkodera wentylatora: Regulacja wentylatora spalania 

nie powiodła się 

Blokada Er08 

Data i godzina są ustawione nieprawidłowo z powodu 
przedłużającego się braku zasilania 

Blokada Er11 

Nieudany zapłon Blokada Er12 

Brak zasilania Blokada Er15 

Błąd komunikacji RS485 Blokada Er16 

Sonda kotła lub sonda zabezpieczająca otwarte Blokada Er23 

Błąd silnika czyszczenia  kotła Blokada Er25 

Błąd serwisowy. Informuje o osiągnięciu planowanych godzin 

funkcjonowania. Konieczne jest wezwanie serwisu. 
Blokada Serwis 
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1.4 Menu ustawień zegara 
 

R
e

g
u
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z
a
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w
y
 

To menu pozwala wybrać odpowiednie programy oraz 

Czasy zapłonu / gaszenia 

Modalność 

Pozwala wybrać żądaną modalność lub wyłączyć wszystkie 
ustawione programy. 

• Należy wejść w tryb modyfikacji przyciskiem P3 

• wybrać odpowiedni program (dzienny, 

tygodniowy lub weekendowy ) 
• włącz / wyłącz modalność zegara za pomocą 

klawiszy 

P2 
zapisz ustawienia przyciskiem P3 

 

 
Wyłącz  

dzienny, 

tygodniowy 

weekendowy 

Programowanie 

System obejmuje trzy rodzaje programów: dzienny, 

tygodniowy i weekendowy. Po wybraniu żądanego 

rodzaju programu: 

• Należy wybrać czas programowania za pomocą 
przycisków P4 / P6 . 

• Wcisnąć przycisk wyboru ustawień P3 (wybrana 

wartość czasu będzie migać). Możesz zmienić 

czas za pomocą przycisków P4 / P6 . 

• Użyj przycisku P3, aby zapisać wybrany program. 

• Aktywację (wyświetlane „V”) i dezaktywację („V” 

nie jest wyświetlane) można wykonać  za pomocą 

przycisku P5. 

Program dzienny 

W programie dziennym ustawiamy czasy zapłonu i 

wyłączenia zgodnie z dniami tygodnia. 

Program tygodniowy 

Ustawiony program jest taki sam dla 

wszystkich dni tygodnia. 

Weekendowy 

Można go wybrać jako zakres „od poniedziałku do 

piątku” i „od soboty do niedzieli”. Czasy zapłonu i 

wyłączenia są ustawione. 

poniedziałek 

Włącz Wyłącz 

09:30        11:15 √ 

00:00 00:00 

00:00 00:00 

 

 
Poniedziałek,  

wtorek, środa, 

czwartek, piątek 

 
 

pon.-pią.  

sob.-niedz. 
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8. GŁÓWNE CZĘŚCI I WYMIARY 

Model: GT-15 
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1. Przednia obudowa 

2. Pokrywa komory spalania 

3. Osłona popielnika 

4. Manometr 

5. Górna obudowa 

6. Pręty turbulatora 

7. Pokrywy zbiornika na pellet 

8. Wylot komina ø100 mm 

9. Pompa 

10. Obudowa interwencji serwisowej 

11. Pokrywa płyty głównej 

12. Przełącznik włącz / wyłącz 

13. Wylot ciepłej wody 

14. Podłączenie wymiennika ciepła 

A- Wlot pierwotnego powietrza do spalania ø60 mm 
 

** Ramiona turbulatorów w nr 6 nie są dostępne w urządzeniach do 

automatycznego czyszczenia turbulatorów. 

A 
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Model : GT-25 
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A 

  
 

1. Przednia obudowa 

2. Pokrywa komory spalania 

3. Osłona popielnika 

4. Manometr 

5. Górna obudowa 

6. Pręty turbulatora 

7. Pokrywy zbiornika na pellet 

8. Wylot komina ø100 mm 

9. Pompa 

10. Obudowa interwencji serwisowej 

11. Pokrywa płyty głównej 

12. Przełącznik włącz / wyłącz 

13. Wylot ciepłej wody 

14. Podłączenie wymiennika ciepła 

A- Wlot pierwotnego powietrza do spalania ø60 mm 

 
 

** Ramiona turbulatorów w nr 6 nie są dostępne w urządzeniach do 
automatycznego czyszczenia turbulatorów. 



 

 
 

 

9. SCHEMATY POŁĄCZEŃ 

9.1. Płyta główna 

Model : GT 15 – GT 25 
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9.2 Włącz / Wyłącz 
 

 

 

Model : GT 15 – GT 
25 

Termostat pokojowy 

Mostek umieszczony na wejściach 24–25 na płycie głównej 

(5) można usunąć i zamiast niego podłączyć termostat 

pokojowy. 
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10. LAMPKA OSTRZEGAWCZA POMPY 
 

KOLOR 
DIODY LED 

ZNAC
ZENIE 

SZCZEGÓŁO

WY OPIS 

 
Stałe zielone światło 

 

Normalne działanie Pompa pracuje 

normalnie. 

 
 

 

 
Migające zielone 

światło 

 
 

 

 
Powietrze wdmuchiwane 

Pompa jest w trybie gotowości 

(wersja PWM) 

Pompa będzie próbowała 

pobierać powietrze do układu 

przez 10 minut. Jeśli podczas 

tego procesu pompa nie 

będzie działać z maksymalną 

prędkością; użytkownik za 

pomocą przełącznika 

powinien ustawić żądaną 

wartość. Pompa znajduje się 

w trybie gotowości. (Wersja  

PWM) 

 

 
Migające czerwone / 

zielone światło 

 

 

Anormalna praca (pompa 

zatrzymana) 

Pompa zatrzymała się z 

powodu problemu. Po 

wyeliminowaniu problemu 

pompa  

sama podejmie pracę. 

 

 
Migające czerwone 

światło 

 

 

Pompa jest zatrzymana. 

Jeśli pompa się nie obraca 

należy uruchomić ponownie 

kocioł. Jeśli po ponownym 

uruchomieniu nadal miga 

czerwone światło należy 

wymienić pompę 

na nową 

 
Brak światła 

 

Brak zasilania Do pompy nie dochodzi 

zasilanie 

Zdjęcie 9-1 
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Rysunek - 11.1 

 

11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 
 

 

Model : GT 15 – GT 25 
 
 

 

 

  Rysunek - 11.2 

Wszystkie operacje związane z czyszczeniem kotła, należy 

przeprowadzać gdy kocioł nie jest odpalony (gdy obudowa jest zimna) 

a przełącznik zasilania ustawiony jest w pozycji wyłączonej. 
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Turbulator - czyszczenie rur dymowych 

a. Ręczne czyszczenie turbulatora 

• Podczas czyszczenia turbulatora pokrywa 1 musi być zamknięta rys. 11.2. 

• Należy otworzyć górną pokrywę nr 2 na rys. 11.2. Następnie należy 

przesuwać ramiona turbulatora 3 w górę i w dół, aż turbulator zostanie 

wyczyszczony. 

• Po czym otworzyć pokrywy 1 i 5 na rys. 11.1. 

• Wyjąć popielnik nr 6 na rys. 11.1 i wyczyść go. 

• Odkręć część nr 1 rys. 11.2. Wyczyścić popiół z turbulatora. 

• Następnie zamknąć komorę 1 rys. 11.2 

• Włożyć popielnik. 

 
b. Automatyczne czyszczenie turbulatora (opcjonalnie) 

W rurach dymowych czyszczenie cząstek powstałych na skutek procesu 

spalania odbywa się automatycznie. 

Za każdym razem, gdy kocioł jest wyłączany, system będzie 

uruchamiany w określonych odstępach czasu, aby wykonać 

automatyczne czyszczenie turbulatora. 

Automatyczne czyszczenie turbiny zostanie aktywowane między 08:00 a 

18:00 za każdym razem, gdy kocioł zostanie wyłączony / wyłączony. 

 
b.1. Przełącznik czasowy; 

Przełącznik czasowy steruje włączaniem i wyłączaniem obwodu w 

określonych odstępach czasu w  przedziałach 2 godziny przez 7 dni lub 15 

minut przez 24 godziny. 

Przełącznik czasowy pokazano na rysunku 11.3. 
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b.2. Przełączanie ręczne; 

Objaśnienie numeru 4 na rysunku - 11.3. 
 

W górę: ‟O ‟ - Włączony w sposób ciągły  

Środek:      ‟   ‟ - Program auto 

W dół : ‟I‟ -Wyłączony w sposób ciągły 
 

Przełącznik czasowy zostanie ustawiony dla użytkownika w trybie „‟ O ‟‟ - 

Włączony w sposób ciągły. Gdy kocioł dotrze do użytkownika, autoryzowany 

personel serwisowy aktywuje system, wybierając „‟ „‟ - Program auto. 

Użytkownik nie powinien zmieniać ustawień zegara. 

Rysunek - 11.3 Przełącznik 
czasowy 
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b.3. Schemat obwodu elektrycznego 

 

 
Rysunek 11.4: Schemat obwodu elektrycznego 

 

Elementy schematu obwodu elektrycznego są ponumerowane na 

rysunku 11.4. (1) Role czasowe 

(2) Płyta główna 

( 3 ). ........ Silnik 

( 4 ). ........ Skraplacz 



39 
 

 

 

Czyszczenie komory spalania 

Przed czyszczeniem komory spalania należy upewnić się, że jest ona wystudzona. 

Do jej czyszczenia można użyć odkurzacza. Komora spalania powinna być 

czyszczona codziennie. 

Czyszczenie popielnika 

Należy wyjąć popielnik (numer 6), jak pokazano na rysunku 11.1. Oczyścić i 

włożyć ponownie. Czynność tą można wykonywać raz w tygodniu. 

Codzienne i cotygodniowe czyszczenie; 

• Wyczyść szybę kotła wilgotną, miękką ściereczką i środkiem do czyszczenia 

powierzchni. 

• Do czyszczenia kotła nie należy stosować substancji, które są: łatwopalne, 
wybuchowe lub tym podobne. Nie należy używać chemikaliów, które mogą 
stanowić zagrożenie. 

 

 

 

12.  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA  

 
1. Przełącznik włącz / wyłącz 

2. Zamknięty zbiornik wyrównawczy 

3. Czujnik temperatury w kominie 

4. Czujnik temperatury w zbiorniku 
paliwa 

5. Czujnik temperatury wody w kotle 

6. Termostat bezpieczeństwa 
kotła 

7. Mechaniczny czujnik 
ciśnienia 

8. Zawór bezpieczeństwa 

9. Oczyszczacz powietrza 

• Po 200 godzinach pracy należy skontaktować się z serwisem 

technicznym w sprawie konserwacji pieca. 

• Nie należy rozpylać środka czyszczącego na pomalowane części lub 
uszczelki przeciwpożarowe. 

Po 200 godzinach na wyświetlaczu wyświetlany jest komunikat „ Wyczyść 

(clean)”, a system okresowo wydaje sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć 

sygnalizację należy wejść w menu „Resetowanie czyszczenia (Cleaning 

Reset)”. Aby uzyskać dostęp do tego menu; należy jeden raz nacisnąć 

przycisk Set ( P3 ). Aby wejść do menu należy użyć klawiszy strzałek ( P4 / 

P6 ) z menu,  „ Resetowanie czyszczenia (Cleaning reset)” za pomocą 

przycisku set ( P3 ). Ustaw status na „ włączony (on) ‟. T jego jest możliwe 

tylko gdy kocioł jest wyłączony. 



 

 

13. PROBLEMY, PRZYCZYNY I ROZWIĄZANIA 
 

PROBLEMY MOŻLIWE PRZYCZYNY ROZWIĄZANIA 

 
 

 
Kocioł nie uruchamia się. 

Brak zasilania. Sprawdź położenie głównego przełącznika „I”. 

Wypalony bezpiecznik. Sprawdź bezpiecznik. 

Zablokowany czujnik pelletu. Sprawdź czujnik pelletu. 

Uszkodzony przełącznik ciśnieniowy Sprawdź ciśnienie wody 

Sonda temperatury wody Sprawdź sondę temperatury wody. 

 
Podczas pracy kotła temperatura nie rośnie. 

Ustawienia spalania Sprawdź parametry. 

Kocioł może być brudny. Oczyścić kocioł. 

Jakość pelletu Użyj pelletu wysokiej jakości. 

 

Kocioł kondensuje 
Ustawienie temperatury Zwiększ temperaturę kotła 

Niewystarczające zużycie paliwa Sprawdź parametry. 

 
 

Grzejniki się nie nagrzewają. 

Termostat pokojowy może być 
ustawiony na 
niską temperaturę. 

Zwiększ temperaturę na termostacie  
pokojowym. 

Pompa obiegowa nie działa. Sprawdź pompę obiegową 

Grzejniki są zapowietrzone. Usuń powietrze z grzejników. 

Granulki nie są wprowadzane do komory spalania 
lub ich ilość jest niewystarczająca 

Pusty zbiornik na pellet Napełnij zbiornik na pellet 

Trociny zablokowały podajnik 
ślimakowy 

Sprawdź podajnik 



 

 

 
 

 Wadliwa płytka drukowana  

Wezwij serwis 
Wadliwy silnik przekładniowy 

 
 
 
 

Kocioł wyłącza się automatycznie. 

Zbiornik na pellet może być pusty Napełnij zbiornik do odpowiedniego poziomu 

Pokrywa popielnika może być 
otwarta 

Sprawdź pokrywę popielnika 

Zła jakość pelletu Należy użyć pelletu wysokiej jakości 

Przepływ pelletu może być niski Sprawdź przepływ pelletu 

Komora spalania może być brudna Wyczyść komorę spalania 

Awaria pompy obiegowej Wezwij serwis 

 
 

Kocioł pracuje przez kilka minut, a 
następnie wyłącza się 

Rozruch nie został ukończony Uruchom ponownie program rozruchowy 

Odcięcie prądu Poczekaj na automatyczny start 

Dym wydobywa się z kanału 
dymowego 

Wyczyść kanał dymowy. 

Problem z czujnikiem temperatury Sprawdź czujnik temperatury 

 

 
Silnik odsysania dymu nie działa 

Uszkodzony silnik wentylatora  

Wezwij serwis Uszkodzona płyta główna 

Uszkodzony panel kontrolny 

Kocioł nie jest zasilany Sprawdź bezpiecznik. 

 

W trybie automatycznym kocioł pracuje z pełną 
mocą. 

Błąd czujnika temperatury. Sprawdź czujnik temperatury. 

Problem z sondą temperatury Sprawdź czujnik temperatury. 



 

 
 Sprawdź ustawienie temperatury na 

termostacie 
Ustaw właściwą temperaturę 

 
 

 
Kocioł nie działa. 

Awaria elektryczna lub brak zasilania 
Upewnij się, że główny przełącznik  
Jest w pozycji włączony 

Przepalił się bezpiecznik. Zmień bezpiecznik 

Zepsuty przełącznik ciśnieniowy Zmień przełącznik ciśnieniowy 

Przepływ dymu do kanału 
powietrznego lub Zablokowany 
kanał doprowadzający powietrze 

Oczyść wylot dymu i / lub kanał dymowy. 

 
 
 
 
 
 
 

Ogień w kotle samoczynnie gaśnie i / lub kocioł 
zatrzymuje się automatycznie. 

Podajnik paliwa jest pusty Napełnij podajnik. 

Podajnik paliwa nie działa. 
Sprawdź i w razie potrzeby wezwij serwis w 
celu wymiany silnika . 

Czujnik temperatury paliwa  
Nie działa prawidłowo 

Sprawdź i w razie potrzeby wezwij serwis w 
celu wymiany czujnika . 

Drzwiczki nie są całkowicie 
zamknięte 

Zamknij drzwiczki lub wymień na oryginalną 
część zapasową. 

Niewłaściwy rodzaj pelletu. 
Zmień na pellet zalecany przez producenta. 

Niski stosunek paliwa 
Czy stosunek paliwa był sprawdzany przez 
serwis? 

Brudna komora spalania. 
Wyczyścić komorę spalania zgodnie ze 
wskazówkami. 

Wylot dymu jest zablokowany Sprawdź, czy kanał dymowy nie jest 
zablokowany. 

Przełącznik ciśnieniowy odłącza 
układ. 

Wezwij serwis 



 

 

 
 

 Uszkodzony silnik oddymiania. Wyczyść kanał dymowy. 

 
 
 

 
Kocioł pracuje przez kilka minut, a następnie 
wyłącza się 

Cykl zapłonu nie został zakończony. Uruchom ponownie cykl zapłonu (wyłącz i 
włącz kocioł). 

Może wystąpić tymczasowa awaria 
zasilania. 

Sprawdź warunki kocioł. 

Czujniki temperatury  nie działają 
prawidłowo 
lub są uszkodzone. 

Sprawdź i w razie potrzeby wezwij serwis w 
celu wymiany czujnika . 

Kanał dymowy jest zatkany Wyczyść kanał dymowy. 

Mogła wystąpić tymczasowa awaria  
zasilania. 

Sprawdź wtyczkę i wymień w razie potrzeby. 

 
 
 
 

Pellet jest układany w stos w komorze spalania, 
szybka wizjera bardzo szybko się brudzi, a 
płomienie palą się słabo. 

Niewystarczająca ilość powietrza do 
spalania 

Sprawdź, czy do kotłowni zapewniony jest 
stały dostęp świeżego powietrza. 

Niewłaściwy lub wilgotny  
pellet. 

Zmień rodzaj pelletu. 

Awaria wentylatora wyciągowego 
Sprawdź działanie wentylatora W razie 
potrzeby skontaktuj się z serwisem 
technicznym  
Wymień silnik wentylatora spalin 

Powinna zostać przeprowadzona 
kalibracja wentylatora i podajnika. 

Menu> Zarządzanie spalaniem> Wentylator 
Kalibracja wentylatora i podajnika śrubowego 

Zbyt niska wartość próżni 
by zapewnić dostęp świeżego 
powietrza do spalania. 

Sprawdź knoty, kanały powietrzne i pokrywę. 
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14. ISTOTNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE 

EFEKTYWNEGO STOSOWANIA 

• Należy wyczyścić popiół przed uruchomieniem kotła. 
• Należy wyczyścić wnętrze oszklonych modeli za pomocą 

środka czyszczącego i na zewnątrz za pomocą czystej tkaniny. 
• Do korzystania z kotła zaleca się izolowane środowisko. 

• Do komory spalania i do zbiornika nie należy wlewać innego 
rodzaju paliwa lub stosować innego niż zalecany rodzaju pelletu. 

• Zalecanym typem paliwa jest 6 mm pellet drzewny. 

• Ustawienia inne niż te dostępne dla użytkownika (menu 

techniczne) muszą być wykonywane przez serwis. 

• W celu wyłączenia kotła należy nacisnąć przycisk wyłączania. 

Nie należy wyłączać kotła poprzez odłączanie zasilania (np. 

wyciągnięcie wtyczki). 

• Jeśli poziom pelletu będzie znajdował się 20 cm poniżej 

poziomu oznaczonego na zbiorniku paliwa należy ponownie 

uzupełnić jego poziom. 

• Zbiornik paliwa nie powinien być całkowicie załadowany, 

należy od góry pozostawić 5 cm wolnej przestrzeni. 
• Instalacja kominowa musi zostać wykonana zgodnie z instrukcją. 

• Co roczna konserwacja wydłuży żywotność kotła. 

• Ustawienia za wyjątkiem ustawień dostępnych dla użytkownika 

powinny być zmieniane wyłącznie przez serwis. 
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15. SUGESTIE i OPINIE 
• Przeczytaj uważnie schemat instalacji i instrukcję obsługi. 

• Używaj pelletu drzewnego jako paliwa. 

• Raz w roku kocioł powinien być sprawdzany przez autoryzowany serwis. 

• Nie uruchamiaj kotła, gdy drzwiczki kotła są otwarte. 

• W przypadku pożaru należy wyłączyć kocioł i odłączyć wtyczkę, 

przewietrzyć pomieszczenie i wezwać odpowiednie służby. 

• Używaj zalecanego typu pelletu drzewnego jako paliwa. 

• Postępuj zgodnie z instrukcjami dla użytkownika. 
 

İFYIL TERMO İKLİMLENDİRME SAN. Ve TİC. SP. Z 

O.O. ŞTİ. INFORMACJE KONTAKTOWE 

Telefon: +90 (362) 266 94 43 

Faks: +90 (362) 266 94 43 

E-mail: info@ifyil.com.tr 

Adres: Yeni Cami Mah. 3. Cad. Kavak OSB Kavak/ SAMSUN/TURCJA 

DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE PRODUKTU FYIL ...! 
 

 

* IFYIL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian we 

właściwościach, projekcie i materiałach swoich produktów. 

 

Numery serwisowe 

W sprawie wezwań serwisu technicznego odwiedź 
stronęwww.ifyil.com.tr 

 

Nie można dochodzić żadnych praw z powodu 

zmian lub modyfikacji lub niewłaściwego użycia 

części zamiennych. 

Przy każdej dozwolonej wymianie części zamiennej 

należy stosować oryginalne części zamienne IFYIL. 

mailto:info@ifyil.com.tr
http://www.ifyil.com.tr/


 

 



 

  
 

  CERTYFIKAT GWARANCJI  

 
Data wydania i numer dokumentu: 

Ważność dokumentu: 

Ministerstwo Ceł i Handlu z Generalną Dyrekcją Ochrony Konsumentów i Nadzoru 

Rynku zezwoliło na wykorzystanie tego dokumentu; Ustawa nr 6502 o ochronie konsumentów i 

zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad stosowania certyfikatu GWARANCYJNEGO. 
 

FIRMA PRODUCENTA 

Nazwa : İFYIL TERMO 

İKLİMLENDİRME 

SAN. TİC. SP. Z O.O. 

ŞTİ. 

Adres : Yeni Cami Mah. 3. Cad. 

Kavak OSB Kavak/ 

SAMSUN/TURCJA 
Telefon : +90 (362) 266 94 43 

Faks : +90 (362) 266 94 43 

E-mail : info@ifyil.com.tr 

Autoryzowany podpis i 

pieczęć 

PRODUKT 

Typ : Znak 

towarowy kotła na 

pellety : İFYIL 

Model : 

Banderola i numer seryjny : 

Data produkcji : 
Okres gwarancji : Dwa lata 

Maksymalny czas naprawy : Dwadzieścia dni 

roboczych 

IMPORTER / DEALER 

Nazwa : 

Adres : 
Telefon : 

Faks : 

E-mail : 

Data i numer faktury : 

Data i miejsce dostawy : 

Autoryzowany podpis : 

Autoryzowana pieczęć : 

KLIENT 

Imię Nazwisko 

: Adres : 

Telefon: Podpis 

: 

 

REPUBLIKA TURCJI 

 
MINISTERSTWO CEŁ I HANDLU 

(MINISTRY OF CUSTOMS AND 

TRADE) 

 

GENERALNA DYREKCJA 

OCHRONY KONSUMENTÓW 

I  
NADZORU RYNKU 

 

mailto:info@ifyil.com.tr


 

  WARUNKI GWARANCJI  
1) Okres gwarancji rozpoczyna się od daty dostawy produktu i wynosi dwa (2) lata. 

2) Produkt objęty jest pełną gwarancją, z wyjątkiem elementów szklanych i odlewanych. 

3) W przypadku stwierdzenia, że produkt jest wadliwy, zastosowanie ma art. 11 ustawy nr 6502 
o ochronie konsumentów; 
a- Anulowanie umowy sprzedaży, 

b- Prośba o obniżenie ceny sprzedaży produktów,  

c- c- Prośba o bezpłatną naprawę, 
d- Prośba o wymianę produktów, na pozbawione wad, skorzystaj z jednego z tych praw. 

4) W przypadku wyboru przez konsumenta opcji naprawy produktu ; sprzedawca jest 
zobowiązany do naprawy całego produktu bez pobierania opłaty za zmianę, wymiany części lub 
jakichkolwiek kosztów związanych z naprawą. Konsument może skorzystać z tego prawa 
przeciwko producentowi lub importerowi produktów. Sprzedawca, producent i importer są 
wspólnie odpowiedzialni za jakość produktów. 

5) W przypadku wyboru przez konsumenta opcji darmowej naprawy produktu; 

- Jeśli produkty ulegną ponownemu uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym, gwarancja nadal 
obowiązuje, 

- Jeśli podany czas naprawy upłynął, 

- Jeżeli naprawa jest niemożliwa, a sytuację tę dowodzi serwis, sprzedawca, producent 
lub importer z pisemnym sprawozdaniem; 

Konsument ma pełne prawo do żądania zwrotu pieniędzy do wysokości ceny produktu, 
obniżenia ceny uszkodzonego produktu lub, jeśli to możliwe, zmiany produktu na 
nieuszkodzony . Sprzedawca nie ma prawa odmówić przyjęcia poniższego żądania, a w przypadku 
odmowy sprzedawca, producent i importer ponoszą wspólną odpowiedzialność. 

6) Okres naprawy nie może przekroczyć 20 dni roboczych . W przypadku okresu gwarancyjnego 
okres ten rozpoczyna się od przekazania przez klienta informacji do serwisu technicznego lub 
sprzedawcy. W przypadku gdy upłynął okresu gwarancji okres ten rozpoczyna się od momentu 
odbioru produktów do serwisu. Importer lub sprzedawca jest zobowiązany do wymiany 
produktów na inny do czasu zakończenia naprawy, jeśli okres naprawy przekracza 10 dni 
roboczych . Czas na naprawę zostanie doliczony do całkowitego czasu gwarancji w przypadku, gdy 
naprawa została wykonana w okresie ważności gwarancji. 

7) Gwarancja nie obejmuje żadnych szkód spowodowanych odcięciem energii w przypadku 
nieużywania zewnętrznego źródła zasilania. 

8) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez wysokie lub niskie napięcie. 

9) Gwarancja nie obejmuje żadnych szkód spowodowanych spalaniem pelletów z dodatkami 
chemicznymi lub pelletów zanieczyszczonych. 



 

10) Produkt przestanie być objęty gwarancją w przypadku instalacji  lub wprowadzenia 

jakichkolwiek zmian dokonanych przez nieupoważniony personel lub serwis. 

11) Gwarancja nie obejmuje żadnych szkód spowodowanych ustawieniem pieców na pellet ifil 

w miejscach na wolnym powietrzu, w miejscach mokrych, wilgotnych lub w innych miejscach 

bezpośrednio związanych z tymi wszystkimi miejscami. 

12) Gwarancja nie obejmuje żadnych szkód spowodowanych brakiem konserwacji produktu 

opisanej w instrukcji obsługi. 

13) Gwarancja nie obejmuje żadnych szkód wynikających z używania produktu niezgodnie z 

jego przeznaczeniem lub z zasadami zapisanymi w instrukcji obsługi. 

14) Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku pożaru i klęski żywiołowej. 

15) Konsument ma pełne prawo do informowania sądów, komitetu arbitrażowego 

konsumentów swojego kraju lub miejsca zamieszkania. 

16) W przypadku braku certyfikatu gwarancyjnego konsument ma prawo złożyć wniosek do 

ministerstwa handlu i ceł Republiki Tureckiej. 

17) Niniejsze zasady i warunki gwarancji obowiązują tylko na terytorium Republiki Tureckiej, a 

w przypadku arbitrażu upoważnione są sądy miasta Samsun w Republice Tureckiej. 

18) Za warunki usługi i gwarancji odpowiada firma importująca. 
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