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I.  WSTĘP 
    

      Instrukcja dotyczy typoszeregu automatycznych kotłów typu KLASTER 5, o mocach 
12 – 400 kW, i zawiera podstawowe informacje dotyczące przeznaczenia, montażu oraz 
bezpiecznej i ekonomicznej ich eksploatacji. Instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników 
kotłów KLASTER 5, oraz może stanowić materiał pomocniczy dla projektów i obliczeń 
związanych z zastosowaniem w/w kotłów w instalacjach grzewczych. 

Typoszereg obejmuje kotły o następujących mocach: 
12, 14, 23, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400 kW. 

      W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania kotła typu 
KLASTER 5, Użytkownik przed montażem i włączeniem kotła do eksploatacji powinien 
dokładnie zapoznać się z niniejszą Dokumentacją Techniczno-Ruchową oraz przestrzegać 
wszystkich warunków poprawnej eksploatacji i bezpieczeństwa obsługi.  

Integralną częścią niniejszej DTR są: 
-  Instrukcje obsługi (DTR) palnika retortowego, 
-  Instrukcja obsługi (DTR) sterownika,  
-  Instrukcja obsługi (DTR) wentylatora nadmuchowego. 

Przy odbiorze każdego kotła (w miejscu użytkowania), należy sprawdzić: 
●  czy kocioł podczas transportu nie został uszkodzony, 
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● czy kocioł posiada kompletne wyposażenie, zgodnie ze specyfikacją elementów dla danej 
typowielkosci kotła. 

Rekomendacje jakościowe kotłów: 
-Kotły spełniają wymagania dla klasy 5 -  wg normy PN-EN 303.5:2012.  
-Kotły spełniają wymagania Dyrektywy 2009/125/WE – dotyczące ekoprojektu dla   
 kotłów na paliwa stałe. 
-Kotły spełniają wymagania Dyrektyw: 2006/42/WE,  2006/95/WE, 2004/108/WE                
  - w zakresie bezpieczeństwa wyrobu i są oznakowane znakiem CE. 
-Na kotły udziela się gwarancji – zgodnie z warunkami określonymi w załączonej 
 karcie gwarancyjnej.  

Kotły KLASTER 5 należą do najnowszej generacji automatycznych, wodnych kotłów 
grzewczych na paliwa stałe, które spełniają obowiązujące  wymagania dyrektyw i norm UE.       

II.  INFORMACJE  OGÓLNE  

2.1.  Identyfikacja i oznaczenie kotła 

        Każdy kocioł wyposażony jest w tabliczkę znamionową umieszczoną w widocznym 
miejscu z boku kotła, która zawiera – zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 303.5:2012 - 
następujące informacje: 

• Nazwa,  adres i logo firmowe producenta,  
• Znak handlowy kotła - typ kotła, 
• Numer seryjny i rok produkcji, 
• Nominalna moc cieplna, 
• Klasa kotła, 
• Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze, [bar], 
• Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza, [°C], 
• Pojemność wodna,  [l], 
• Zasilanie elektryczne (V, Hz, A) i pobór mocy, [W], 
• Rodzaj i klasa paliwa, 

O efektywności energetycznej kotła informuje oddzielna etykieta, umieszczona na obudowie 
kotła.  

2.2.  Specyfikacja dostawy kotła 

        Kotły o mniejszej  mocy (12 – 50 kW), dostarczane są w stanie zmontowanym - wraz z 
drzwiczkami i izolacją termiczną.  palnikiem retortowym i zasobnikiem paliwa. W 
przypadku kotłów o większej mocy – palnik oraz zasobnik paliwa mogą być dostarczane  
oddzielnie.   
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Standardowa dostawa obejmuje:  
➢ korpus kotła - wymiennik ciepła z drzwiczkami i izolacją termiczną, 
➢ automatyczny palnik retortowy,  (z motoreduktorem), 
➢ zasobnik paliwa, 
➢ sterownik mikroprocesorowy, 
➢ wentylator(y) nadmuchowy(e), (zamontowany(e) w palniku), 
➢ pojemnik na popiół, (tylko w kotłach o mocy 12 – 35 kW) 
➢ deflektor ceramiczny, 
➢ narzędzia obsługi. 

Zasady transportu kotłów podano w p. VIII  Instrukcji. 

2.3.   Przeznaczenie kotła KLASTER 5 z palnikiem retortowym 

       Kocioł wodny, typu KLASTER 5, z retortowym palnikiem węglowym - jest stalowym 
kotłem niskotemperaturowym, przeznaczonym do podgrzewania wody do temperatury nie 
przekraczającej 90 ° C. i o ciśnieniu maksymalnym 0,2 Mpa.  
Może być stosowany głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach 
mieszkalnych, pawilonach handlowych i usługowych, gospodarstwach wiejskich, oraz do 
celów technologicznych. 
Kocioł przeznaczony jest do pracy wyłącznie w instalacji systemu otwartego, 
zabezpieczonego hydraulicznie zgodnie z Polską Normą PN-91/B-02413 („Ogrzewnictwo i 
ciepłownictwo. Zabezpieczenia urządzeń ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania”). 
Może pracować  zarówno w układzie grawitacyjnym jak i w układzie pompowym.  
Przykładowy schemat zabezpieczenia hydraulicznego instalacji podano na Rys. 2. 

W opcjonalnym rozwiązaniu konstrukcji kotła (dla mocy 12 – 300 kW) przewiduje 
się zastosowanie dodatkowego wymiennika ciepła umożliwiającego pracę kotła 
również w zamkniętym układzie instalacji – zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
303.5:2012 oraz wymaganiami legislacyjnymi RP (Dz.U. z 2015r., poz. 1422).  
Dla tego przypadku Użytkownik otrzyma dodatkową uzupełniającą część DTR . 

2.4.  Dobór kotłów do instalacji grzewczej 

  Podstawą doboru wielkości kotła do instalacji centralnego ogrzewania powinien być 
bilans cieplny  pomieszczeń. Wydajność cieplną znamionową kotła przyjmuje się jako 
równą lub wyższą (ok. 10%) od obliczeniowego zapotrzebowania ciepła do ogrzewania 
pomieszczeń. Należy przy tym uwzględnić również zapotrzebowanie ciepła na podgrzanie 
cwu. 

Przybliżoną wielkość kotła (moc Q) - dla danej powierzchni ogrzewanej pomieszczeń F - 
można dobrać w oparciu o wykres – Rys.1 a,b.  

Przy doborze należy uwzględnić wielkość wskaźnika strat ciepła q, którego orientacyjna 
wartość wynosi: 
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Rys.1a.  Zależność powierzchni ogrzewanej F od wymaganej mocy kotła Q, (12 – 50 kW). 

 

Rys.1b.  Zależność powierzchni ogrzewanej F od wymaganej mocy kotła Q, (50 – 500 kW) 

q=0,13     kW/m2 -dla pomieszczeń bez termoizolacji (mur+tynk) , z oknami starego typu

q=0,10     kW/m2 -dla pomieszczeń z częściową termoizolacją (5 cm), z oknami szczelnymi

q=0,07     kW/m2 -dla pomieszczeń z termoizolacją (10 cm), okna szczelne nowej generacji

q=0,055   kW/m2 -dla pomieszczeń najnowszej generacji
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2.5.  Paliwo 

W kotłach typu KLASTER 5 jako paliwo zalecane należy stosować: 

-  dla mocy 14 i 23 kW – mieszankę węgla kamiennego i koksu (1:1 obj..) sortymentu 
groszek, o właściwościach podanych w Tabeli 1a, 

- dla mocy 12, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400 kW -  węgiel kamienny – sortyment 
groszek – o właściwościach podanych w Tabeli 1b. 
Tabela 1a.  Wymagane parametry paliwa dla kotłów o mocy 14, 23 kW 

(1) – wg normy PN-EN 303.5:2-12 ,       (*) -  w stanie suchym 

Tabela 1b.  Wymagane parametry paliwa dla kotłów o mocy 12, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400 kW 

(1) – wg normy PN-EN 303.5:2012,       (*) -  w stanie suchym 

Uwaga: 
-  Spełnienie deklarowanych parametrów pracy kotła jest uwarunkowane stosowaniem  tylko 
właściwego paliwa. Stosowanie innych paliw (zastępczych), może spowodować 
niedotrzymanie wymaganych parametrów energetycznych i emisyjnych przez kocioł. 
-  Zabrania się  spalania w kotle wszelkiego rodzaju odpadów.  
-  Stosowanie  niewłaściwych paliw naraża użytkownika na przedwczesne zużycie kotła 
   oraz na sankcje  związane z obowiązującymi wymaganiami ochrony środowiska oraz    
   polityki  antysmogowej. 

Parametr Jedn. PALIWO ZALECANE PALIWO 
ZASTĘPCZE

Rodzaj paliwa -- Mieszanka  1:1 obj. 
Węgiel kam. + koks (groszek)

Węgiel kamienny 
-groszek

Klasa paliwa(1) a1 c1 a1

Wartość opałowa (*) [MJ/kg] >28 >28 >28

Zawartość popiołu [%] 2 - 7 5 – 15 2 – 7

Zawartość wilgoci [%] <11 <5 <11

Zawartość części lotnych [%] 15 - 30 <6 15 - 30

Liczba Rogi  (RI) -- <10 -- <10

Temp. mięknięcia popiołu [[oC] 1250 -- 1250

Parametr Jedn. PALIWO ZALECANE PALIWO 
ZASTĘPCZE

Rodzaj paliwa -- Węgiel kamienny 
-ekogroszek

Węgiel kamienny 
-groszek

Klasa paliwa(1) a1 a2

Wartość opałowa (*) [MJ/kg] >28 >28

Zawartość popiołu [%] ≤11 ≤11

Zawartość wilgoci [%] 2 - 7 2 - 7

Zawartość części lotnych [%] 15 - 30 >30

Liczba Rogi  (RI) -- <10 <10

Temp. mięknięcia popiołu [[oC] 1250 1250
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III.  CHARAKTERYSTYKA  TECHNICZNA  KOTŁÓW 

3.1.   Opis budowy kotła 

         Wszystkie kotły typu  KLASTER 5 stanowią konstrukcję stalową, spawaną. Korpus 
kotła wykonany jest z blachy stalowej, przeznaczonej do produkcji kotłów – zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 303.5:2012.  

W konstrukcji kotła wyróżnić można następujące podstawowe elementy:  

- korpus wodny kotła – wymiennik ciepła - konstrukcja wykonana z blach stalowych 
spawanych elektrycznie. Połączenia sąsiadujących ścian blach wewnętrznych korpusu, 
omywanych spalinami oraz blach zewnętrznych korpusu – wzmocniono odpowiednio 
zespórkami.  
- komora paleniskowa  - część wewnętrznej przestrzeni kotła - w kształcie 
prostopadłościanu, w której zabudowany jest palnik retortowy. Wszystkie boczne ścianki 
komory spalania chłodzone są wodą. Górną ścianę komory paleniskowej stanowi stalowy 
poziomy panel konwekcyjny.  
- retortowy palnik węglowy – urządzenie automatyczne, zamontowane w dolnej części 
komory spalania, z boku kotła. Składa się z podajnika ślimakowego pobierającego paliwo z 
zasobnika i dostarczającego je do  paleniska (retorty), gdzie realizowany jest proces 
spalania. Nad retorta palnika zabudowano deflektor ceramiczny. 

Podajnik napędzany jest za pomocą motoreduktora. Konstrukcja zespołu palnika umożliwia 
szybki jego montaż jak i demontaż. 

Odpady paleniskowe gromadzone są na dnie komory paleniskowej,(poniżej palnika). 

- zasobnik paliwa – zbiornik stalowy wyposażony w szczelnie zamykaną pokrywę, 
zamontowany  na palniku w początkowej strefie podajnika.. 
- sterownik mikroprocesorowy – elektroniczne urządzenie sterujące pracą kotła, 
zamontowane w górnej przedniej części obudowy kotła lub z boku kotła. W kotłach o 
większej mocy (100 – 400 kW) sterownik może znajdować się poza kotłem. 
Sterownik służy do zaprogramowania temperatury pracy kotła, a także zmian temperatury 
jego pracy w dowolnym czasie, oraz dostosowania mocy kotła do bieżącego 
zapotrzebowania.  
Sterownik dodatkowo wyposażony jest w czujnik kontroli pracy i awaryjnego wyłączenia 
kotła (STB), działający po przekroczeniu temperatury wody 90°C. 
- wentylator(y) nadmuchowy(e) – wentylator(y) promieniowy(e), mocowany(e) do palnika 
retortowego, przeznaczony(e) do dostarczania odpowiedniej ilości powietrza do palnika 
retortowego.  
Ilość dostarczanego powietrza może być zmienna i jest regulowana za pomocą 
mikroprocesorowego sterownika, zależnie od bieżącej temperatury pracy i mocy kotła.  
- izolacja termiczna kotła – termiczna obudowa korpusu kotła, wykonana z wełny 
mineralnej umieszczonej w kasetach z izolacyjnych blach stalowych..  
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Na pozostałe ważniejsze elementy konstrukcyjne kotła składają się: 
- czopuch – element odprowadzający spaliny do komina. W kotłach o mocy 11 – 75 kW 
przed czopuchem zastosowano dodatkowo komorę osadczą pyłu. 
- króćce wodne – krótkie odcinki rurowe, przeznaczone do połączenia kotła z instalacją 
wodną oraz do napełniania i opróżniania kotła z wody. 
- drzwiczki – izolowane drzwi uchylne, usytuowane z przodu kotła, umożliwiające 
czyszczenie kanałów konwekcyjnych, kontrolę procesu spalania oraz czyszczenie paleniska 
i popielnika.  
- okna wyczystne -  dodatkowe otwory zamykane, umożliwiające czyszczenie powierzchni 
konwekcyjnych kotła oraz  usuwanie osadzonego popiołu. 

Podstawowe ogólne wymiary kotła pokazano na Rys. 2.1., natomiast wartości wymiarów  
dla poszczególnych wielkości kotłów zestawiono w Tabeli A. 
Ogólny schemat budowy kotła przedstawiono przykładowo na Rys. 2.2. 

Szczegółową zaś budowę i konstrukcję poszczególnych typowielkości kotłów pokazano na 
końcu Instrukcji - w Załączniku A.(Rys. A1 – A11). 

Rys. 2.1.  Podstawowe wymiary kotła – schemat ogólny (na przykładzie kotła Klaster 5 100 kW). 
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Rys.2.2.  Ogólny schemat budowy kotłów typu KLASTER 5.  
Legenda: 1) korpus wodny kotła, 2) palnik retortowy, 3) motoreduktor, 4) wentylator nadmuchowy, 5) zasobnik paliwa, 6) drzwiczki 
wyczystne, 7) drzwiczki kontrolne, 8) Drzwiczki popielnikowe, 9) sterownik, 10) króćce do czujnika temperatury, 11) króciec zasilania, 
12) króciec powrotu, 13) króciec spustowy, 14) czopuch, 15) deflektor ceramiczny, 16) boczne okna wyczystne 17) wyczystka górna  
18) wyczystki dolne  

3.2.  Podstawowe dane eksploatacyjne i  techniczne kotła 

        Pracę kotła można scharakteryzować za pomocą parametrów eksploatacyjnych 
(energetycznych i przepływowych), które zależne są od rozwiązania konstrukcyjnego 
wymiennika ciepła (kotła), charakterystyki wydajności palnika retortowego, oraz algorytmu 
sterowania, realizowanego przez sterownik. 
         Podstawowe parametry eksploatacyjne i techniczne dla typoszeregu kotła KLASTER 
5 zestawiono odpowiednio w Tabeli 2 i  3. 

Tabela 2. Parametry  eksploatacyjne  typoszeregu  kotłów  KLASTER 5 
Lp Parametr Jedn. Wartość

1 Moc  znamionowa  kotła [kW] 12 14 23 35 50 75 100 150* 200 300* 400

2 Moc  minimalna  kotła [kW] 3,3 4,2 6,9 10,9 15 22 30 45 60 90 120

3 Zużycie  paliwa (100%  
mocy)1) [kg/h]

1,7 2,1 3,5 5,4 7,8 11,5 15,0 23,0 29,5 46,1 59,8

4 Klasa  kotła2) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 Sprawność cieplna kotła [%] 88,9 90,2 91,4 90,4 88,7 90,0 92,2 90,0 94,6 90,0 92,6

6 Sprawność sezonowa kotła3) [%] 81 81 83 81 80 83 84 86 83
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1) – dla paliwa o wartości opałowej Qi = 26 [MJ/kg]        2) – klasa energetyczno-emisyjna wg wymagań normy PN-EN 303.5:2012 
3) – wg wymagań Rozporządzenia UE  2015/1189           4) – wg wymagań Rozporządzenia UE  2015/1187 
*) – kotły w badaniach 

Tabela 3. Parametry  techniczne  typoszeregu  kotłów  KLASTER 5 

7 Temperatura  wody  -          
max [oC]

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

8 Temperatura wody (powr.)-min [oC] 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

9 Max.  ciśnienie robocze [bar] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

10 Strumień  spalin (100% mocy) [g/s] 8,3 8,6 11,6 38,0 48,8 58,8 91,6

11 Strumień  spalin (  30% mocy) [g/s] 3,4 2,9 4,7 18,2 21,2 31,2 41,3

12 Temp.  spalin (100% mocy) [oC] 130 91 109 150 153 133 94

13 Temp.  spalin (  30% mocy) [oC] 78 54 82 85 64 60 58

14 Ciąg  kominowy - wymagany [Pa] 15 17 20 23 25 28 30 39 45 54 60

15 Napięcie  zasilania  elektr, [V] 230 230 230 230 230 230 230 230/ 
400

230/ 
400

230/ 
400

230/ 
400

16 Pobór  energii  elektr. – max [W] 132 132 132 183 183 380 380 800 800 800 800

17 Klasa  efektywności energet.4) C C B C C B B B B

Lp Parametr Jedn. Wartość

1 Moc  znamionowa  kotła [kW] 12 14 23 35 50 75 100 150 200 300 400

2 Powierzchnia grzewcza kotła [m2] 1,5 2,3 2,7 3,4 6,1 9,4 13,5 18 22,6 34 41,7

3 Pojemność wodna kotła [dm3] 68 103 165 272 400 430 650 1210 1940 2300 2500

4.1 Opory przepływu wody 
Δt=20K [mbar]

0,06 0,09 0,24 0,55 1,12 0,89 1,58 0,80 1,42 3,19 5,67

4.2 Opory przepływu wody 
Δt=10K [mbar]

0,26 0,35 0,95 2,20 4,49 3,55 6,32 3,19 5,66 12,7 22,6

5 Średnica/wymiary czopucha [mm] 160 160 160 200 200 200 250 250 300 350x 
350

400x 
400

16 Wymagany przekrój komina [cm2] 200 250 300 400 400 500 700 900 1050 1520 1950

7 Wymagana wysokość komina ]mm] 4-6 4-6 4-6 5-7 5-7 7-9 7-9 10 12 12 12

8 Pojemność zasobnika paliwa [kg] 100 130 150 150 250 250 450 450 450 500 500

9 Średnica króćców wody [mm] 60,3 60,3 60,3 76,1 60,3 76,1 108 108 108 108 108

10 Średnica króćca spustowego [mm] 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Wymiary gabarytowe

11 - szerokość (z palnikiem) [mm] 1100 1180 1230 1300 1360 170
0 2070 2560 2200 3550 3550

12 - wysokość [mm] 1200 1330 1500 1550 1650 170
0 2020 2070 2100 2380 2380

13 - długość [mm] 800 930 930 930 1250 131
5 1570 1780 2350 2380 3030

14 Masa kotła [kg] 390 460 500 620 880 120
0 1600 2300 2770 3100 3550

15 Głośność kotła [dB] 56 56 56 58 58 61 61 61 62 62 62

 11



Każda typowielkość kotła wyposażona jest w odpowiedni automatyczny palnik retortowy, 
posiadający w zestawie wentylator(y) nadmuchowy oraz motoreduktor napędzający 
podajnik ślimakowy.  Podstawowe parametry tych urządzeń podano w Tabeli 4.  

Tabela 4.  Zastosowane palniki retortowe, wentylatory nadmuchowe i motoreduktory(*) 

(*) – parametry urządzeń  rekomendowanych,        1) – palniki retortowe produkcji f. ARDEO 

IV.  WYTYCZNE  INSTALACYJNE  KOTŁÓW 

        Kotły o mniejszej mocy (12 – 50 kW) mogą być dostarczane w stanie zmontowanym 
lub w zespołach, natomiast kotły o większej mocy dostarczane są zazwyczaj w zespołach. 
Przed przystąpieniem do podłączenia kotła do instalacji grzewczej należy dokładnie 
zapoznać się z instrukcją obsługi kotła, sterownika oraz palnika, jak również sprawdzić czy 
wszystkie zespoły są sprawne, a kocioł posiada kompletne wyposażenie. 
Należy sprawdzić również, czy instalacja spełnia wymagania  dotyczące odpowiedniego 
wyposażenia oraz zabezpieczenia, zgodnie z normą: PN-91/B-02413  „Zabezpieczenia 
instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego”.  

4.1.  Kotłownia 

        Pomieszczenie, w którym instalowany będzie kocioł, powinno spełniać wymagania 
normy PN-87/B-02411 „Kotłownie wbudowane na paliwo stałe”, oraz powinno posiadać 
oświetlenie naturalne i sztuczne.  
Jednym z podstawowych warunków poprawnej pracy kotła jest dopływ wystarczającej ilości 
powietrza do procesu spalania. W związku z tym kotłownia powinna być wyposażona w  

Lp Parametr Jedn. Wartość

1 Moc  znamionowa  kotła [kW] 12 14 23 35 50 75 100 150 200 300 400

2 Typ  palnika  retortowego1) --
Eco 

BURN 
12

Eco 
BURN 

15

Eco 
BURN 

25
AZP 
38

AZP 
50

AZP 
75

AZP 
100

AZP 
150

AZP 
200

AZP 
300

AZP 
400

3 Typ  wentylatora  
(obecnie stosowany) -- DM 

85
DM 
85

DM 
85

RV 
05

RV 
05

WPA
160

WPA
160

WPA
160

WPA
160

WPA 
160

WPA
160

4 Napięcie  zasilania  elektr. [V] 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

5 Moc  wentylatora [W] 40 40 40 85 85 210 210 210 210 210 210

6 Pobór  prądu [A] 0,35 0,35 0,35 0,42 0,42 0,95 0,05 0,95 0,95 0,95 0,95

7 Wydajność  - max [m3/h] 165 165 165 400 400 620 620 620 620 620 620

8 Spiętrzenie  - max [Pa] 250 250 250 285 285 630 630 630 630 630 630

9 Typ  motoreduktora  
 (obecnie stosowany)

--
EWM EWM EWM EWM EWM SK SK SK SK SK SK

10 Napięcie  zasilania  elektr. ]V] 230 230 230 230 230 230 230 230 230 380 380

11 Moc  motoreduktora [W] 90 90 90 180 180 180 180 180 180 250 250

12 Pobór  prądu [A] 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,13 1,13

13 Moment  obrotowy [Nm] 200 200 200 409 409 409 409 409 409 426 426

14 Obroty [min-1] 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 3,1 3,1 3,1 5,1 5,1

15 Przełożenie -- 1200 1200 1200 1200 1200 900 450 450 450 245 245
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niezamykane otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej o wymiarach w świetle min. 14x14 
cm.,(z wlotem osłoniętym kratką lub siatką). Otwór nawiewny usytuowany powinien być 
nieznacznie powyżej podłogi (10-15 cm), natomiast otwór wywiewny pod sufitem.  
Podłoga kotłowni powinna być wyposażona w studzienkę umożliwiającą odprowadzanie 
wody do instalacji ściekowej. 
  
Uwaga:  
Zabrania się stosowania wyciągowej wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu, w którym 
zainstalowano kocioł. 

4.2.  Ustawienie kotła w kotłowni 

●  Kocioł należy ustawić w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od ścian i nie mniejszej niż 
0,7 m od komina, bezpośrednio na równej i niepalnej posadzce. Kocioł powinien być 
wypoziomowany.  
● Wytrzymałość stropu i podłoża, na którym jest ustawiony kocioł, powinna być 
dostateczna ze względu na masę kotła wraz z wodą. 
● Kocioł powinien być tak ustawiony, aby otaczające przedmioty i ściany nie utrudniały 
dostępu do wsypu zasobnika paliwa. Należy również zachować odpowiednią przestrzeń 
przed kotłem umożliwiającą kontrolę jego pracy oraz wykonanie czynności oczyszczania 
komory popielnikowej i kanałów konwekcyjnych. Zaleca się aby odległość przodu kotła od 
przeciwległej ściany nie była mniejsza niż 2 m. 
● Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie odpowiedniego odstępu kotła od ściany 
po stronie zasobnika, aby zapewnić możliwość demontażu palnika przez serwis, w 
przypadku przeglądu technicznego lub konieczności usunięcia usterki mechanicznej. 

4.3.  Podłączenie kotła do komina 

        Czopuch kotła należy podłączyć do komina za pomocą stalowego odcinka rury lub 
kanału o przekroju kwadratowym. Rura/kanał połączeniowy powinna wznosić się pod 
małym kątem ku górze i przebiegać w linii prostej. Długość połączenia nie powinna 
przekraczać 600 mm w kotłach o mocy 11 – 75 kW, natomiast w kotłach o większej mocy 
nie powinna przekraczać połowy wysokości komina. 
Wysokość komina oraz powierzchnia jego przekroju poprzecznego powinny zapewnić 
wymaganą wielkość ciągu kominowego, (orientacyjne wielkości podano w Tabeli 2). 
Komin powinien być wyprowadzony powyżej dachu budynku. Przewód kominowy 
powinien być wolny od innych podłączeń. Powierzchnie ścian kanału dymowego powinny 
być gładkie, szczelne, bez przewężeń i załamań. Stan techniczny komina, do którego 
podłączony będzie kocioł, powinien być oceniony oraz dopuszczony do eksploatacji przez 
uprawnionego kominiarza.  
(Dopuszczenie do ruchu winno być potwierdzone na piśmie). 
 W celu zabezpieczenia komina przed skutkami zjawiska kondensacji pary wodnej 
oraz tworzących się par kwasów, zaleca się zamontowanie odpornego na korozję stalowego 
wkładu kominowego lub zastosowanie innego skutecznego zabezpieczenia komina. 
 Dla poprawnego działania przewodu kominowego i zachowania stabilnego ciągu,  
zaleca się wyposażenie przewodu kominowego w regulator ciągu.  
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W przypadku montażu kotła w innym kraju niż Polska, podłączenie kotła do komina 
powinno spełniać wymagania norm i przepisów obowiązujących w kraju przeznaczenia. 

4.4.  Podłączenie kotła do  instalacji  grzewczej 

        Do instalacji grzewczej kocioł powinien być podłączony za pomocą złączy 
gwintowanych lub kołnierzowych - zgodnie z rozwiązaniem zastosowanym w konstrukcji 
kotła.  
Niedopuszczalne jest połączenie kotła przez spawanie. Spowoduje to utratę gwarancji. 

       Prace instalacyjno-montażowe należy powierzyć wykwalifikowanej osobie (firmie) z 
uprawnieniami. Na wykonane prace powinna być udzielona gwarancja na prawidłowość i 
jakość wykonanych robót - potwierdzona w niniejszej Dokumentacji Techniczno-Ruchowej 
przez wykonawcę - zawierająca datę, podpis i pieczątkę wykonawcy. 
 W celu zabezpieczenia przed dopływem wody do kotła o temperaturze niższej od 
550C zaleca się zamontowanie zaworu trójdrogowego lub czterodrogowego (najlepiej z 
regulacją automatyczną) - w układzie by-pasu kotła.  
Brak takiego zabezpieczenia może skutkować kondensacją niektórych składników gazów 
spalinowych, (para wodna, kwasy, węglowodory) - już w wymienniku kotła, co może 
prowadzić do przyśpieszenia procesów korozyjnych i w rezultacie jego uszkodzenia.  
  
W celu podłączenia kotła do instalacji grzewczej należy wykonać następujące czynności: 

• wykonać połączenie gwintowe/kołnierzowe kotła z rurą zasilającą instalacji 
grzewczej.  

• wykonać połączenie gwintowe/kołnierzowe kotła z rurą powrotną instalacji 
grzewczej.  

• napełnić kocioł wodą z sieci wodociągowej przez zawór spustowy kotła za pomocą 
węża elastycznego. Po napełnieniu oraz odpowietrzeniu kotła i instalacji - aż do 
uzyskania przelewu z naczynia wzbiorczego – należy zamknąć zawór spustowy i 
odłączyć od kotła wąż elastyczny. 

Uwaga:  
Zmontowana instalacja grzewcza musi spełniać wymagania polskich norm: 
 PN-91/B-02413 i BN-71/8864-27, dotyczących zabezpieczenia urządzeń ogrzewań 
wodnych systemu otwartego oraz naczyń wzbiorczych systemu otwartego. 

Schemat przykładowego zabezpieczenia instalacji grzewczej systemu otwartego 
przedstawiono na Rys.3. 
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Rys. 3.  Schemat  przykładowego  zabezpieczenia  instalacji  ogrzewania  wodnego  systemu  
              otwartego wg. PN-91/B-02413  i  odpowietrzenia  instalacji  wg.  PN-91/B-02420. 
Oznaczenia:  1) RB – rura bezpieczeństwa, 2) RW – rura wzbiorcza, 3) RS – rura sygnalizacyjna, 4) RP – rura przelewowa,  
5) RO – rura odpowietrzająca, 6) PI – manometr, 7) Pw – pompa, 8) TI – termometr 

Wymagane minimalne średnice wewnętrzne rur bezpieczeństwa i wzbiorczej w zależności 
od mocy cieplnej kotła podano w Tabeli 5. 
Tabela 5.  Wymagane min. średnice rury bezpieczeństwa oraz rury wzbiorczej w systemie      
otwartym – wg normy PN-91/B-02413 

Wymagania i opis zabezpieczeń instalacji - w przypadku zastosowania systemu 
zamkniętego - zawarto w oddzielnej Dokumentacji techniczno-ruchowej, dotyczącej 
konstrukcji kotłów KLASTER 5,  przystosowanych do pracy w systemie zamkniętym.    

4.5.  Podłączenie kotła do  instalacji  elektrycznej 

        Podłączenie kotła (sterownika) do instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z 
normą PN-89/E-05012. Instalacja elektryczna kotła przeznaczona jest do zasilania 
napięciem sieciowym 230 V/50 Hz.   

Parametr Jedn. Wartość

Moc znamionowa kotła [kW] 12 14 23 35 50 75 100 150 200 300 400

Rura bezpieczeństwa RB    

-średnica wewnętrzna [mm] 27,2 27,2 27,2 27,2 35,9 35,9 41,8 53,0 53,0 68,8 68,8

-średnica nominalna [mm] 25 25 25 25 32 32 40 50 50 65 65

Rura wzbiorcza RW         

-średnica wewnętrzna [mm] 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 35,9 35,9 35,9 41,8

-średnica nominalna [mm] 25 25 25 25 25 25 25 32 32 32 40

Rura przelewowa  RP

-średnica wewnętrzna [mm] 27,2 27,2 27,2 27,2 35,9 35,9 41,8 53,0 53,0 68,8 68,8
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Praca sterownika jest zabezpieczona odpowiednim bezpiecznikiem bezzwłocznym, 
dostosowanym do przewidywanego obciążenia sterownika, (motoreduktor, wentylator, 
pompy, zawory).  
Dodatkowo silnik motoreduktora podajnika posiada zabudowane wewnątrz zabezpieczenie 
termiczne.  
Kocioł poprzez sterownik, należy podłączyć do gniazdka wtykowego, wyposażonego w 
wtyk ochronny i zabezpieczonego odpowiednim bezpiecznikiem, (6A). 

Uwaga:  
Kocioł przed rozpoczęciem eksploatacji powinien być prawidłowo uziemiony. 

4.6.  Podłączenie sterownika i zabezpieczenia STB do kotła  

        Podłączenie sterownika do kotła i instalacji grzewczej polega na połączeniu 
odpowiednich końcówek zasilających sterownika z poszczególnymi urządzeniami 
(motoreduktor, wentylator, pompy, zawory), oraz zainstalowaniu czujników temperatury w 
miejscu przeznaczenia. Opis oraz lokalizację poszczególnych czujników podano w 
Instrukcji obsługi sterownika.  
Czujnik zabezpieczenia termicznego kotła STB należy zamontować na kotle w pobliżu  
czujnika c.o. 

V.   INSTRUKCJA  OBSŁUGI  I  EKSPLOATACJI 

Przed uruchomieniem kotła należy: 
- sprawdzić, czy kocioł i instalacja c.o. jest prawidłowo napełniona wodą,  
- w okresie zimowym należy dodatkowo sprawdzić, czy woda w instalacji i w kotle nie jest 
zamarznięta,  
- sprawdzić szczelność kotła i instalacji, (brak wycieków), 
- sprawdzić poprawność zamontowania i podłączenia urządzeń elektrycznych do 
sterownika, 
- sprawdzić, czy wszystkie czujniki temperatury są prawidłowo zainstalowane, 
- sprawdzić stan napełnienia zasobnika paliwa, a w razie potrzeby uzupełnić paliwo 

5.1.  Ustawienie parametrów pracy kotła 
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        Do podstawowych parametrów pracy - warunkujących wydajność i efektywność  
energetyczną kotła – zalicza się: 
■ -  zadana temperatura pracy kotła, t2 [oC] 
■ – czas podawania paliwa, τp [s] 
■ -  czas przerwy w podawaniu paliwa, τo [s] 
■ -  wydajność wentylatora nadmuchowego, (obroty), Va[%]. 
Parametry τp, τo, przyjmuje się w oparciu o charakterystykę energetyczną palnika 
retortowego, natomiast wydajność wentylatora Va ustalana jest w zakresie 10-60%, zależnie 
od zadanej mocy. Natomiast zadana temperatura pracy kotła t2 zależna jest od temperatury 
zewnętrznej i w praktyce – ze względu na trwałość kotła -  nie powinna być niższa od 55 oC. 

Dla poprawnej i bezpiecznej pracy kotła istotne są również następujące parametry: 
- temperatura maksymalna 
- czas podtrzymania (oczekiwania) 
- czas pracy podajnika w podtrzymaniu 
- czas pracy wentylatora w podtrzymaniu 
- krotność podawania paliwa w podtrzymaniu. 
W przypadku układu sterowania obejmującego dodatkowo cwu, pompy i zawory – należy 
uwzględnić również odpowiednie parametry z tym związane, których opis podano w 
Instrukcji obsługi sterownika.  
   
Zadane wartości parametrów pracy kotła należy wprowadzić do sterownika. 
Wstępne ustawienia parametrów pracy podane są w Dokumentacji techniczno-ruchowej 
palnika retortowego.   
Sposób i miejsce wprowadzania poszczególnych parametrów podany jest szczegółowo w 
Instrukcji obsługi sterownika.    

5.2.  Uruchomienie kotła - rozpalanie 

W celu uruchomienia kotła należy wykonać następujące czynności: 
1. Napełnić zasobnik paliwa odpowiednim paliwem węglowym, (wg  pkt. 2.5). 
2. Otworzyć drzwiczki kontrolne, 
3.Włączyć poprzez sterownik - silnik podajnika paliwa (w trybie sterowania ręcznego) i 
odczekać do momentu ukazania się paliwa na górnym ruszcie paleniska.  
(ilość paliwa w palenisku winna być taka, aby wypełniała całkowicie retortę).  
4. Rozpalić paliwo na ruszcie – za pomocą podpałki, drewna i papieru. 
(kiedy podpałka lub drewno dobrze się rozpali po ok. 3-5 min. należy dołożyć od góry 
łopatkę paliwa). 
5. Włączyć - poprzez sterownik - wentylator nadmuchowy w palniku (w trybie sterowania 
ręcznego),  oraz zamknąć drzwiczki kontrolne. 
6. Kiedy węgiel zacznie się rozpalać, zwiększyć na sterowniku wydajność wentylatora i 
pozostawić płomień do pełnego rozpalenia złoża, (odczekać około 5min). 
7. Wprowadzić do sterownika parametry sterowania pracą kotła – jeśli tego nie uczyniono 
wcześniej.  
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8. Po osiągnięciu stabilnego płomienia w palniku, należy przestawić sterownik na tryb 
sterowania automatycznego, co zainicjuje cykliczną pracę podajnika paliwa i ciągłą pracę 
wentylatora nadmuchowego. Kocioł jest uruchomiony. 

Uwaga:  
-  Nie należy nastawiać temperatury pracy kotła - poniżej 55°C. 
- Szczegółowe informacje instalowania palnika oraz sposobu rozpalania przedstawiono  
  również w  Dokumentacji Techniczno – ruchowej  palnika retortowego. 

5.3.  Eksploatacja kotła  

        Zależnie od uzyskiwanej bieżącej temperatury wody na zasilaniu, praca kotła może być 
realizowana:- w trybie aktywnym lub trybie podtrzymania. 

W trybie aktywnym – następuje ciągła praca kotła - podajnik palnika pracuje w sposób 
cykliczny, natomiast wentylator w sposób ciągły. Taki tryb pracy występuje, kiedy bieżąca 
temperatura na odpływie z kotła jest niższa od temperatury zadanej. Kocioł dąży do 
uzyskania temperatury zadanej.  
         
        Po osiągnięciu przez kocioł temperatury zadanej - (nastawionej na sterowniku)- 
sterownik zatrzymuje działanie palnika, (podajnika i wentylatora) i przechodzi w tryb 
podtrzymania.  

W trybie podtrzymania – następuje znaczne i stopniowe  zmniejszanie intensywności 
spalania rozżarzonego paliwa w palenisku, w wyniku czego utrzymywana jest przez pewien 
czas stała temperatura wody na odpływie z kotła.  
Pomimo wyłączenia wentylatora nadmuchowego, ograniczony proces spalania paliwa 
następuje dalej, wskutek – generowanego przez ciąg kominowy - minimalnego przepływu 
powietrza przez rozżarzone złoże paliwa. 
W celu uniknięcia możliwości całkowitego wygaszenia złoża paliwa, przewidziano w 
procesie sterowania, że podajnik paliwa i nadmuch powietrza będzie włączany cyklicznie na 
kilkadziesiąt sekund, (np. co 30min. lub wg innych nastaw Użytkownika).  

          W przypadku, gdy temperatura na kotle spadnie poniżej nastawionej - sterownik 
przejdzie ponownie w tryb aktywny - włączy podajnik i dmuchawę oraz podtrzyma ich 
ciągłą pracę, aż do osiągnięcia na powrót zadanej temperatury.  

Uwaga:  
Sterownik zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem oraz wyłącza cały układ w przypadku 
braku paliwa lub cofnięcia się ognia do zbiornika. 

Szczegółowe informacje o realizowanych funkcjach podane są w Instrukcji obsługi 
sterownika. 
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5.4.  Zmiana ustawień kotła 
   
         Podczas pracy kotła można zmienić zadane na sterowniku parametry w dowolnym 
momencie. Najczęściej występuje potrzeba korekty temperatury zadanej pracy kotła ( t2)  
oraz mocy. Temperaturę zadaną można zmienić bezpośrednio na sterowniku, natomiast   
w przypadku zmiany mocy - zaleca się regulację poprzez zmianę czasu przerwy w 
podawaniu paliwa, (τo). Zwiększenie czasu przerwy w podawaniu powoduje odpowiednie 
zmniejszenie mocy uzyskiwanej przez palnik.  

5.5.  Uzupełnianie paliwa 

        Zasobnik paliwa należy uzupełniać, gdy warstwa węgla w zasobniku osiągnie poziom  
poniżej 1/3 objętości. 
W razie mniejszej ilości węgla może wystąpić wydymianie ze zbiornika.  
Należy zatem dopilnować, aby zasobnik paliwa był zawsze napełniony. Zagwarantuje to 
jednocześnie ciągłą pracę kotła bez konieczności powtórnego rozpalania.  

Uwaga: 
Zasobnik paliwa powinien być zawsze szczelnie zamknięty. 
Zasobnik należy uzupełniać paliwem tylko w stanie suchym. 

5.6.  Zatrzymanie pracy kotła 

        Zatrzymanie pracy kotła następuje w wyniku przerwania zasilania kotła/palnika  
paliwem, poprzez wyłączenie trybu aktywnego pracy sterownika (funkcja STOP), lub 
całkowite wyłączenie zasilania sterownika.  
W przypadku długotrwałego wyłączenia kotła z eksploatacji - na  okres przerwy letniej - 
należy kocioł wyczyścić z popiołu i żużla, usunąć opał ze zbiornika i palnika, oraz uchylić 
wszystkie drzwiczki w celu zachowania wentylacji w kotle i kominie. 

Uwaga: 
Wodę można spuszczać z kotła jedynie w przypadku konieczności przeprowadzenia prac 
remontowych lub montażowych. 

5.7.  Awaryjne zatrzymanie pracy kotła 

        Awaryjne zatrzymanie pracy kotła może zachodzić w przypadku wystąpienia 
następujących stanów awaryjnych: 
- przekroczenia dopuszczalnej temperatury wody w kotle, 
- wzrostu ciśnienia, 
- wystąpienia nieszczelności w kotle lub instalacji wodnej, 
- wystąpienia innych zagrożeń dla bezpiecznej eksploatacji kotła. 
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        W przypadku przekroczenia temperatury dopuszczalnej w kotle (90oC) - sterownik 
przechodzi w stan awaryjny i automatycznie wyłącza podawanie paliwa oraz wentylator 
nadmuchowy.  Po obniżeniu się temperatury w kotle poniżej temperatury zadanej, sterownik 
przechodzi do trybu aktywnego i kontynuuje pracę kotła. 
Jeśli wyłączenie awaryjne nastąpiło w wyniku zadziałania zabezpieczenia STB, należy 
usunąć przyczynę nadmiernego wzrostu temperatury, odczekać do jej obniżenia i 
odblokować wyłącznik STB.              
       W innych przypadkach, w celu awaryjnego zatrzymania pracy kotła, należy zatrzymać 
działanie sterownika - przez funkcję STOP, następnie przełączyć na sterowanie ręczne i 
poprzez włączenie podajnika usunąć żar z paleniska retortowego do popielnika. Po 
naturalnym wygaszeniu żaru należy nieznacznie otworzyć środkowe (kontrolne) drzwiczki 
kotła w celu wentylacji komory spalania. 

Uwaga: 
Zabrania się uzupełniania instalacji zimną wodą w czasie awaryjnego wyłączenia kotła. 

5.8.  Stany awaryjne kotła i sposoby ich usuwania 

        Wszelkie zaburzenia w pracy kotła objawiają się głównie w postaci zmniejszenia jego 
mocy cieplnej,  nieefektywnego spalania paliwa oraz powstania ewentualnych zagrożeń dla 
bezpieczeństwa obsługi i eksploatacji. 
Podstawowe stany awaryjne, które mogą wystąpić podczas bieżącej eksploatacji kotła, oraz 
potencjalne przyczyny i sposób postępowania w ich eliminacji przedstawiono w Tabeli 6. 

 Tabela 6. Stany awaryjne i sposoby ich usuwania 
Stan awaryjny Przyczyna Sposób postępowania

Nagły wzrost 
temperatury i ciśnienia 

wody

Wentylator nadmuchowy i podajnik nie 
wyłączają się mimo osiągnięcia temp. zadanej

Zresetować sterownik i ponownie włączyć. 
Przy braku skutku – wyłączyć sterownik i wezwać 
serwis

Zamknięte zawory odcinające kocioł Otworzyć zawory

Kocioł nie osiąga  
zadanej temperatury 

Za mała wartość opałowa paliwa Zwiększyć częstość podawania paliwa lub 
zastosować paliwo o większej wartości opałowej

Za mała dawka paliwa Zwiększyć częstość podawania paliwa

Zanieczyszczony wymiennik ciepła Wyczyścić powierzchnie grzewcze kotła

Tworzenie się spieków i szlaki w palenisku Zmniejszyć nadmuch wentylatora, zastosować 
paliwo o niższej spiekalności 

Nieprawidłowe nastawy parametrów pracy 
kotła

Zmienić nastawy parametrów pracy kotła na 
prawidłowe

Nieprawidłowo dobrana moc kotła do budynku Przeprowadzić audyt energetyczny budynku

Dym wydostaje się  
z kotła do kotłowni

Za duża wydajność wentylatora Zmniejszyć obroty wentylatora na sterowniku

Nieszczelność drzwiczek –nieprawidłowe 
zamknięcie, uszkodzony sznur uszczelniający 

-Wyregulować zamek drzwiczek, 
-Wymienić sznur uszczelniający

Nieszczelność klapy zasobnika paliwa Uszczelnić i domknąć klapę zasobnika

Za mały ciąg kominowy 
Nieszczelność przewody kominowego lub 
nieszczelność połączenia kotła z kominem

-Podwyższyć komin 
-Wyczyścić czopuch i komin 
- usunąć nieszczelności 

Za wysoka temperatura 
Za duży ciąg kominowy Zastosować regulator ciągu
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W innych przypadkach, związanych z problemami konstrukcyjno-technicznymi należy 
wezwać serwis. 

VI.  WARUNKI  BEZPIECZNEJ  EKSPLOATACJI 

6.1.  Bezpieczeństwo pracy przy obsłudze kotła 

         Podstawowym warunkiem bezpiecznej obsługi i eksploatacji kotła jest wykonanie 
instalacji zgodnie z wymaganiami norm oraz zaleceniami w DTR kotła, (pkt. 4).  
Przy obsłudze  kotła należy stosować się do odpowiednich przepisów BHP.  

Wymaga się przestrzegania następujących podstawowych zasad BHP: 

1). Należy używać rękawic i okularów ochronnych. 
2). Pomieszczenie kotłowni powinno być dobrze oświetlone.  
3). W czasie otwierania drzwiczek należy zachować szczególną ostrożność.  
     Zaleca się stawanie z boku odsłanianych otworów. 
4). W kotłowni nie powinny być składowane żadne inne przedmioty niż te, które 

Za wysoka temperatura 
spalin w czopuchu Za duży nadmuch wentylatora Zmniejszyć nadmuch wentylatora

Zanieczyszczony wymiennik ciepła Wyczyscić powierzchnie grzewcze kotła

Nadmierne zużycie 
paliwa

Nieprawidłowe nastawy parametrów Zmienić nastawy parametrów pracy kotła na 
prawidłowe

Zanieczyszczony wymiennik ciepła Wyczyścić powierzchnie grzewcze kotła

Brak podawania paliwa

Brak zasilania lub wyłączony sterownik Sprawdzić i ponownie włączyć

Zadziałał wyłącznik termiczny silnika 
motoreduktora 

Wychłodzić silnik i ponownie uruchomić

Zerwanie zawleczki motoreduktora Wymienić uszkodzoną zawleczkę na nową

Brak paliwa w zasobniku Uzupełnić paliwo w zasobniku

Zrywanie elementu 
zabezpieczającego 

motoreduktor

Zablokowanie podajnika- przez elementy 
metalowe, kamienie, drewno, itp.

Usunąć z podajnika elementy blokujące, wymienić 
uszkodzoną zawleczkę i uruchomić

Nieprawidłowy element zabezpieczający 
(obniżona wytrzymałość, mniejsza średnica)

Wymienić uszkodzony element na  prawidłowy i 
uruchomić podajnik

Wyciek oleju  
z motoreduktora

Nieszczelność przekładni motoreduktora -Wymiana całego motoreduktora lub 
-Wymiana przekładni przez serwis

Tworzenie się spieków  
i nagaru w palenisku

Niewłaściwe paliwo- za wysoka spiekalność Zastosować paliwo o wymaganych parametrach

Za duża wilgotność paliwa Stosować paliwo o mniejszej wilgotności – 
przechowywane w ogrzewanym pomieszczeniu

Za duży nadmuch wentylatora Zmniejszyć nadmuch wentylatora

Wyciek wody z korpusu 
kotła lub instalacji

Nieszczelność kotła – pęknięcie, perforacja Zatrzymać kocioł, przeprowadzić naprawę przez 
serwis

Nieszczelność instalacji – na połączeniach, 
zaworach

Zatrzymać kocioł, usunąć usterki przez instalatora

Brak zasilania 
elektrycznego

Zadziałał bezpiecznik przeciążeniowy zasilania 
elektrycznego

Sprawdzić połączenia urządzeń, usunąć usterki i 
włączyć bezpiecznik zasilania- wykonuje tylko 
uprawniony elektryk

Uszkodzony sterownik Wymienić sterownik
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     związane są z obsługą i eksploatacją kotła. 
5). Należy zachować szczególną ostrożność i nie dotykać bezpośrednio stref kotła  
     narażonych na podwyższoną temperaturę. Używać tylko przeznaczonych do tego  
     uchwytów, klamek. 
6). Wszelkie prace montażowe i naprawcze, związane z instalacją elektryczną, mogą 
     być dokonywane tylko przez uprawnionego elektryka. 
7). Należy dbać o właściwy stan techniczny kotła i związanej z nim instalacji.  
     W szczególności należy zwracać uwagę na szczelność instalacji wodnej, szczelność  
     drzwiczek kotła oraz szczelność czopucha i komina. 
8). W okresie zimowym nie stosować dłuższych przerw w pracy kotła, których czas 
     trwania mógłby spowodować zamarznięcie wody w instalacji lub jej części. 
Uwaga:  
●  W przypadku możliwości zamarznięcia wody w instalacji - przed rozpaleniem w kotle 
należy sprawdzić drożność rury bezpieczeństwa do naczynia wzbiorczego. W tym celu 
należy dopuścić wodę do kotła (przez zawór spustowy) do uzyskania przelewu rurą 
przelewową z naczynia wzbiorczego. W przypadku braku drożności rury bezpieczeństwa 
zabrania się rozpalania w kotle. 
●    Zmniejszenie prześwitu rury bezpieczeństwa może być przyczyną niebezpiecznej w 
skutkach awarii kotła. 
9).  Zabrania się rozpalania paliwa w kotle przy użyciu środków łatwopalnych, takich 
      jak: benzyna, nafta, rozpuszczalniki, które mogą spowodować zagrożenie  pożarowe 
      oraz niebezpieczeństwo oparzenia osób obsługujących. 
10).W przypadku awarii instalacji oraz braku wody w kotle, należy zatrzymać awaryjnie 
pracę kotła.  

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego 

          Podczas eksploatacji kotła, potencjalne zagrożenie pożarem może wystąpić w 
przypadku ewentualnego cofnięcia się żaru do zasobnika paliwa i zapłonu paliwa. Pomimo, 
że taka sytuacja jest mało prawdopodobna, (kocioł posiada zabezpieczenie przed takim 
zagrożeniem), istnieje możliwość zapłonu paliwa w zasobniku w wyniku wystąpienia 
losowej usterki elementów zabezpieczających, (tj. sterownika lub czujnika temperatury 
zasobnika). Należy wówczas zachować szczególne środki ostrożności. 

A.) Jeżeli żar w palniku cofnął się i nie wystąpiło zapalenie się paliwa w zasobniku, należy 
na sterowniku - w trybie sterowania ręcznego - uruchomić ciągłe podawanie paliwa, aż do 
wypełnienia całej retorty, a następnie zmniejszyć ustawienie czasu przerwy w podawaniu 
paliwa i włączyć automatyczny tryb pracy sterownika. 

B.) Natomiast w przypadku zapalenia się paliwa w zasobniku należy przestrzegać 
następujących zasad bezpieczeństwa:        

■ wyłączyć sterownik i wyjąć wtyczkę zasilania sterownika z gniazdka,  
■ zachować szczególną ostrożność, aby nie poparzyć się ani też ulec zaczadzeniu, (stosować 
krótkie okresy przebywania w pomieszczeniu kotłowni, otworzyć drzwi, okna,). 
■ użyć gaśnicy w miejscu źródła pożaru. (Dopuszcza się możliwość zasypania żaru suchym 
piaskiem w celu szybkiego wygaszenia ognia). 
■ jeśli zadymienie kotłowni nie pozwala na sprawne wygaszenie pożaru lub wystąpi 
możliwość rozprzestrzenienia się pożaru – należy niezwłocznie wezwać służby Straży 
Pożarnej. 
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Po usunięciu skutków pożaru i stwierdzeniu, że kocioł, sterownik, czujnik temperatury i 
instalacja są sprawne techniczne, można przystąpić do ponownego uruchomienia kotła.  
W przypadku uszkodzeń kotła lub jego wyposażenia, należy dokonać naprawy lub wymiany 
uszkodzonych elementów na nowe. 

6.2.  Zalecenia eksploatacyjne 

        Warunkiem prawidłowej pracy kotła pod względem energetycznym oraz efektywności 
spalania paliwa jest: 

-  stosowanie  opału o wymaganej jakości (Tabela 1), 
-  właściwe ustawienie parametrów pracy kotła, 
-  podłączenie kotła do komina, spełniającego wymagania (Tabela 2). 

Przy poprawnej i ciągłej pracy kotła, paliwo spala się całkowicie. Pozostały popiół 
przemieszcza się na brzeg rusztu retorty palnika, a następnie opada samoczynnie na dno 
komory spalania. Powstały ewentualny nadmiar popiołu na ruszcie paleniska można usunąć 
za pomocą gracy. W przypadku zawieszania się spieków i żużla między ścianą kotła a 
palnikiem, należy usuwać je pogrzebaczem do popielnika. 
Kocioł wymaga usuwania popiołu raz na 2 - 7 dni, w zależności od obciążenia kotła.  

Nie należy prowadzić eksploatacji kotła w następujących przypadkach:  

■- Przy obniżonym poziomie wody w instalacji – należy sprawdzić i uzupełnić. 
■- Przy niedostatecznym ciągu kominowym – należy sprawdzić i usunąć ewentualne 
osady z komina, czopucha oraz uszczelnić drzwiczki kotła, 
■- Złej jakości paliwa – należy zmienić paliwo i używać węgla o jakości podanej w pkt. 2.3. 
niniejszej instrukcji, 
■- Zanieczyszczenia kanałów konwekcyjnych kotła – należy wyczyścić kanały kotła z sadzy 
i pyłów, 
■- Braku dopływu wystarczającej ilości powietrza do pomieszczenia kotłowni – należy 
umożliwić dopływ powietrza przez okno lub kanał nawiewny, 
■- Nieszczelności połączeń króćców kotła z instalacją – sprawdzić połączenia i usunąć 
nieszczelności, 
■- Uszkodzenia kotła – w przypadku widocznego wycieku lub zbierania się wody w dolnej 
części kotła, należy sprawdzić jego stan techniczny (czy nie ma pęknięć spoin oraz ubytków 
korozyjnych).  
W przypadku wycieku wody z korpusu kotła w wyniku uszkodzenia, kocioł należy wygasić 
i powiadomić serwis producenta. 

Uwaga: 
Niedopuszczalne jest uzupełnianie instalacji wodą podczas pracy kotła. 

Kotły mogą być eksploatowane i obsługiwane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.  
W przypadku kotłów o mocy wyższej od 50 kW  - od osób prowadzących ich eksploatację 
oraz obsługę, wymagane jest również, – zgodnie z obowiązującymi przepisami, (Dz.U. z 
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2003 r., nr 89, poz. 828)  - posiadanie odpowiednich kwalifikacji (potwierdzonych 
stosownym świadectwem), w zakresie wiedzy nt. budowy, działania oraz eksploatacji 
urządzeń i instalacji energetycznych, oraz zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej. 

6.3.  Hałas      

          Głównym źródłem generowania umiarkowanego hałasu w kotle jest praca podajnika 
ślimakowego. Całkowite natężenie hałasu zależy od emisji własnej motoreduktora  oraz 
efektów dźwiękowych transportowanego przez ślimak paliwa, które zależą w dużym stopniu 
od jakości paliwa (wielkość uziarnienia, podatność przemiałowa). Ze względu na specyfikę 
pracy podajnika paliwa, całkowite wyeliminowanie hałasu w samym źródle jest niemożliwe.  
Jednak krótka i cykliczna praca podajnika, obudowa z izolacją oraz montaż kotła w 
wydzielonym pomieszczeniu, powodują, że generowany hałas jest mocno ograniczony oraz 
nie jest uciążliwy dla otoczenia.  
Zastosowane w kotle urządzenia spełniają wymagania normy PN-B-02151-02, dotyczące 
dopuszczalnego poziomu hałasu w pomieszczeniach technicznych, do których zalicza się 
kotłownie, (< 65 dBA).  
Dla zwiększenia komfortu dźwiękowego dodatkowo można zastosować w pomieszczeniu 
kotłowni ekrany dźwiękochłonne. 

Dla potrzeb weryfikacji można dokonać pomiaru emisji hałasu zgodnie z metodyką podaną 
w normie PN-EN ISO 3746: 1999. 

VII. CZYSZCZENIE  I  KONSERWACJA 

          W celu utrzymania kotła w pożądanym stanie technicznym, zapewniającym 
bezpieczną eksploatację oraz uzyskanie wymaganej efektywności energetycznej, należy 
przeprowadzać bieżącą  kontrolę. Zaleca się dokonywanie przeglądu podczas codziennej 
obsługi kotła. 

PRZEGLĄD  KOTŁA 

W ramach bieżącego przeglądu należy sprawdzić: 
●  stan napełnienia zasobnika paliwa, (uzupełnić), 
●  stan napełnienia popielnika, (wyczyścić), 
●  szczelność instalacji wodnej, (wycieki, usunąć usterki), 
●  szczelność drzwiczek, (usunąć usterki), 
●  stan  zanieczyszczenia wymiennika, (wyczyścić) 
●  stan instalacji elektrycznej,  
●  stan i prawidłowość zabudowy czujników temperatury, 
●  prawidłowość działania sterownika, (alarmy, ustawienia). 

CZYSZCZENIE  KOTŁA 
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Czyszczenie kotła obejmuje następujący zakres: 
- czyszczenie wymiennika ciepła 
- czyszczenie komory spalania 
- czyszczenie palnika retortowego. 

        Czyszczenie wymiennika ciepła kotła dotyczy głównie powierzchni grzewczej 
wymiennika i obejmuje kanały konwekcyjne oraz płomieniówki/opłomki – jeśli stanowią 
element konstrukcji wymiennika. 
Czyszczenie należy rozpocząć po zatrzymaniu pracy kotła i otwarciu drzwiczek 
wyczystnych. Przeprowadza się za pomocą przeznaczonych do tego narzędzi 
mechanicznych, (graca, wycior z miotełką). Usunięty osad pyłu i sadzy z powierzchni 
wymiany ciepła można bezpośrednio wybrać lub zgarnąć do komory osadczej pyłu oraz 
komory paleniskowej. Częstotliwość czyszczenia kotła zależy od jakości paliwa i ustawienia 
parametrów pracy kotła. 

Zaleca się, aby czyszczenie kotła z sadzy i pyłu wykonywać podczas postoju kotła – 
przynajmniej 1 raz na tydzień. 

Uwaga: 
- Stan zanieczyszczenia kotła należy na bieżąco kontrolować. 
- W wyniku nadmiernego zanieczyszczenia kotła, może wystąpić ograniczenie odpływu 
spalin z kotła, powodujące tzw. wydymianie (wydobywanie się dymu z kotła po otwarciu 
drzwiczek), oraz znaczne zmniejszenie efektywności energetycznej kotła, czego skutkiem 
jest większe zużycie paliwa. 

Czyszczenie komory spalania – obejmuje oczyszczenie gracą ścian komory spalania z sadzy 
i pyłu, oraz usunięcie odpadów - nagromadzonych na dnie komory popiołu i żużla – do 
pojemnika na zewnątrz kotła.   
Częstotliwość czyszczenia komory spalania zależy od obciążenia kotła i należy je  
przeprowadzać raz na 2 – 7 dni.   

KONSERWACJA 

Czynności konserwacyjne dotyczą głównie elementów mechanicznych palnika retortowego. 
Wymiennik ciepła nie wymaga innych zabiegów konserwacyjnych oprócz czyszczenia. 
           W przypadku kotłów o większych mocach (większych wymiarach gabarytowych)  
zachodzi konieczność wejścia - podczas obsługi (czyszczenia, konserwacji, naprawy) - na 
niebezpieczne wysokości. Należy wówczas wyposażyć miejsce pracy w odpowiednie  
kładki i pomosty z barierkami. Obsługa powinna posiadać przy tym odpowiednie 
kwalifikacje i być wyposażona w pasy i uprzęże, stosowane  przy tego rodzaju pracach. 

Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją palnika retortowego omówione są w 
DTR palnika. 
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VIII.  MAGAZYNOWANIE  I  TRANSPORT  

   Kocioł należy przechowywać w pomieszczeniu - może być nie ogrzewane -, ale 
musi być zadaszone i wentylowane. Należy zapewnić również odpowiednią ochronę przed 
wpływem czynników zewnętrznych (deszcz, śnieg, upał).  

Kocioł należy transportować w pozycji pionowej. Podnoszenie i opuszczanie kotła powinno 
odbywać się przy użyciu podnośników mechanicznych, np. wózków widłowych. Przy 
podnoszeniu za pomocą lin niedopuszczalne jest zaczepianie ich o wystające elementy kotła 
np. drzwiczki, rączki, śruby - gdyż może to być przyczyną wypadku lub uszkodzenia kotła. 

Podczas transportu kocioł należy zabezpieczyć - za pomocą pasów, klinów i kloców 
drewnianych - przed możliwością przesunięcia lub przechyłu na platformie pojazdu. 
Jednocześnie kocioł należy zabezpieczyć przed wpływem ewentualnych opadów 
atmosferycznych. Konieczna jest odpowiednia osłona głównie urządzeń elektrycznych 
(sterownik, motoreduktor, wentylator, czujniki) oraz czopucha kotła. 

IX.  LIKWIDACJA KOTŁA PO ZUŻYCIU 
Kocioł po wyeksploatowaniu i zużyciu należy złomować. 

Przed złomowaniem kotła należy zdemontować wszystkie części połączone śrubami, oraz 
sterownik i motoreduktor wraz z przewodami, które podlegają selektywnej zbiórce zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Części te należy odprowadzać do 
wyznaczonych lokalnie miejsc zbiórki. Pozostałe części podlegają zbiórce jako złom 
stalowy. 
Uwaga: 
Należy zachować środki ostrożności i bezpieczeństwa podczas demontażu stosując 
odpowiednie narzędzia mechaniczne oraz środki ochrony osobistej (rękawice, okulary, 
odzież, itp.).  

X.  ZASTOSOWANE PALNIKI RETORTOWE 

      Kotły typu KLASTER 5 wyposażone są w palniki retortowe produkcji firmy  ARDEO 
S.C. z Pleszewa, specjalizującej się w budowie automatycznych palników na paliwa stałe.  
Zastosowane palniki przeznaczone są głównie do spalania węgla kamiennego (sortymentu: 
groszek, miał), oraz  innych rodzajów paliw stałych.  
Palniki retortowe stanowią konstrukcję składającą się z podajnika ślimakowego oraz 
paleniska w formie tzw. retorty. Wyposażone są w motoreduktor napędowy oraz wentylator 
nadmuchowy, których działanie jest sterowane za pomocą sterownika 

W kotłach o mocy: 12, 14, 23 kW – zastosowano palniki typu EcoBURN. 
Konstrukcja palników jest stalowo-żeliwna, z rusztem stałym lub obrotowym. 
(Ruszt obrotowy umożliwia spalanie węgla o podwyższonej spiekalności). 
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W kotłach o mocy: 35, 50, 75, 100, 150, 200kW – zastosowano palniki typu AZP o 
konstrukcji stalowej, z rusztem stałym lub obrotowym. 

W kotłach o mocy:  300, 400 kW – zastosowano palniki typu AZP o konstrukcji stalowo – 
żeliwnej, z rusztem stałym. 

Podstawowe dane dotyczące motoreduktorów oraz wentylatorów nadmuchowych 
zastosowanych w palnikach podano w Tabeli 4.   

Szczegółowe zaś dane techniczne poszczególnych palników podano odpowiednio w DTR 
palników typu EcoBURN oraz DTR palników typu AZP. 
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XI.    WARUNKI  GWARANCJI 

1. Gwarancja  stanowi  zobowiązanie  producenta kotła  do nieodpłatnego usunięcia wad 
fizycznych w okresie jej trwania, wynikających z wad wykonawczych lub 
materiałowych. 

2. Gwarant gwarantuje sprawne działanie kotła, jeżeli ściśle będą przestrzegane warunki 
określone w DTR, w szczególności w zakresie parametrów: paliwa, komina, wody 
kotłowej, podłączenia do instalacji centralnego ogrzewania. 

3. Reklamacje należy składać u sprzedawcy w formie pisemnej 
4. Koszt reklamacji nieuzasadnionej pokrywa reklamujący. 
5. Z gwarancji wyłączone są przypadki losowych uszkodzeń (powódź, pożar, 

wyładowania atmosferyczne itp.) 
6. W okresie trwania gwarancji gwarant zapewnia bezpłatne dokonanie naprawy w 

terminie: 
a) 14 dni od daty dokonania zgłoszenia, jeżeli usunięcie wady nie wymaga wymiany 

elementów konstrukcyjnych przedmiotu umowy. 
b) 30 dni od daty dokonania zgłoszenia, jeżeli usunięcie wady wymaga wymiany 

elementów konstrukcyjnych. 
7. Wybór sposobu usunięcia wady należy do producenta (naprawa, wymiana określonych 

części, wymiana całego wyrobu). 
8. Zgłoszenie usunięcia wady fizycznej w ramach naprawy gwarancyjnej powinno być 

dokonane natychmiast po stwierdzeniu wystąpienia wady, jednakże nie później niż 14 
dni od dnia stwierdzenia wady. 

9. Gwarancję przedłuża się o czas usuwania wady lub trwania niesprawności. 
10. Warunkiem uznania reklamacji jest ścisłe stosowanie się do postanowień  instrukcji 

obsługi, (DTR). 
11. Reklamacja uznana nie będzie w przypadku: niewłaściwej eksploatacji, braku 

starannego okresowego czyszczenia, samowolnych przeróbek i napraw. 
12. Reklamacji nie podlegają  uszkodzenia powstałe podczas własnego transportu. 
13. Naprawom  gwarancyjnym nie podlegają  uszczelnienia  oraz płyta promiennikowa  

(deflektor), śruby, nakrętki, rączki. Niniejsza gwarancja nie obejmuje również 
elementów wyposażenia elektrycznego  - wydana zostaje oddzielna gwarancja od 
producenta tychże urządzeń. 

14. Na kotły udzielamy standardowej 3 letniej gwarancji, pod warunkiem zainstalowania 
kotła przez instalatora. Fakt ten winien być potwierdzony pieczęcią i podpisem 
instalatora oraz datą montażu. Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji na okres 5 lat, 
pod warunkiem wykupienia odpłatnego corocznego serwisu (począwszy od pierwszego 
roku eksploatacji). Odpłatny serwis obejmuje jedną wizytę serwisanta rocznie. 

15. W przypadku braku zachowania powyższych warunków gwarancja wynosi 24 miesiące. 
Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania przedmiotu umowy kupującemu 

16. Zwłoka w dokonaniu naprawy nie zachodzi, jeżeli gwarant lub jego przedstawiciele 
będzie gotowy do usunięcia wady w ustalonym z kupującym terminie i nie będzie mógł 
wykonać naprawy z przyczyn nie leżących po stronie gwaranta. 

17. W przypadku, gdy kupujący dwukrotnie nie umożliwi dokonania naprawy gwarancyjnej 
mimo gotowości gwaranta do jej wykonania, to uważa się że kupujący zrezygnował z 
roszczenia zawartego w zgłoszeniu gwarancyjnym. 
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18. Jeżeli reklamowanej wady nie można usunąć – po dokonaniu trzech napraw 
gwarancyjnych kocioł nadal działa wadliwie, jednak nadaje się do dalszej eksploatacji, 
kupujący ma prawo do: 

a) obniżenia ceny proporcjonalnie do obniżenia wartości użytkowej 
b) wymiany kotła wadliwego na kocioł wolny od wad. 
19. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy dobór kotła. 
19. Reklamacja bez karty gwarancyjnej  z pieczęcią, datą i podpisem sprzedawcy uznana 

nie będzie. 
20. Przy składaniu reklamacji producent ma prawo zażądać  kserokopii karty gwarancyjnej. 
21. Usunięcie wady lub usterki powinno być potwierdzone protokołem. 
22. Gwarancja obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
23. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 

wynikających z niezgodności towaru z umową. 

Uwagi:  

- Kocioł jest konstrukcją bez  rusztu dodatkowego – zgodnie z wymaganiami legislacyjnymi 
(Dz.U. z  2017 r.  poz. 1690). 

-Możliwe jest dostosowanie usytuowania króćców: zasilającego, powrotnego i spustowego 
oraz  palnika -  do potrzeb wynikających z warunków montażowych w kotłowni 
użytkownika.   
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XII.      PARAMETRY  TECHNICZNE  ORAZ  ENERGRTYCZNO – 
EMISYJNE  KOTŁÓW  KLASTER 5 

Wg  wymagań Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 

IDENTYFIKATOR MODELU KOTŁA 
KLASTER 5

SPOSÓB  PODAWANIA  PALIWA 
AUTOMATYCZNY

RODZAJ  KOTŁA 
KOCIOŁ  WIELOFUNKCYJNY

PARAMETR Symb. Jedn. WARTOŚĆ

Moc znamionowa 
kotła Qz [kW] 12 14 23 35 50 75 100 200 400

PALIWO

Węgiel kamienny – 
Groszek (kl.a2) Paliwo zalecane TAK NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Węgiel kamienny – 
groszek  (kl. a1) Paliwo zastępcze TAK NIE NIE TAK TAK TAK TAKT TAK TAK

Mieszanka  1:1   obj. 
w. kamienny + koks Paliwo zalecane NIE TAK TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE

PARAMETRY  ENERGETYCZNE(*)

Sezonowa efektywność 
energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń

ηs [%] 81 81 83 81 80 83 84 86 83

Wytworzone ciepło 
użytkowe przy 100% 
mocy

Pn [kW] 12,2 14,7 23,5 34,8 50,7 76,8 97,4 193,1 404,7

Sprawność użytkowa – 
przy 100% mocy ηn [%] 85 87 88 86 85 86 88 90 89

Wytworzone ciepło 
użytkowe przy 30% 
mocy

Pp [kW] 3,6 4,0 6,1 10,3 15,0 18,9 30,3 55,5 116,6

Sprawność użytkowa – 
przy 30% mocy ηp [%] 86 85 87 85 85 86 88 90 86

Zużycie energii elektrycz- 
nej  na potrzeby własne –  
przy 100% mocy

elmax [kW] 0,062 0,062 0,080 0,130 0,180 0,420 0,260 0,520 0,550

Zużycie energii elektrycz- 
nej  na potrzeby własne –  
przy 30% mocy

elmin [kW] 0,019 0,019 0,024 0,040 0,100 0,0190 0,120 0,300 0,180

 30



(*) – parametry dotyczące  paliwa zalecanego                                       (**) – parametry dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń 

               

Zużycie energii elektrycz- 
nej  na potrzeby własne –  
w trybie czuwania

PSB [kW] 0,001 0,005 0,005 0,001 0,006 0,003 0,010 0,020 0,005

PARAMETRY  EMISYJNE(**)

Emisja PM Es PM [mg/m3] 10 13 19 8 32 10 32 13 21

Emisja OGC Es OGC [mg/m3] 7 11 6 7 17 15 14 14 12

Emisja CO Es CO [mg/m3] 402 432 280 402 459 444 388 402 240

Emisja NOx Es NOx [mg/m3] 253 332 326 253 172 247 189 338 264

Dane kontaktowe Producenta: 
                             
                             PPHU SIMAR SŁAWOMIR ŚLIWA 

63-300 Pleszew      Marszew 36 
Tel/fax 62 7427 768         e-mail: simar@home .pl 
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              Z A Ł Ą C Z N I K  „A” 
         SCHEMATY  BUDOWY  KOTŁÓW  KLASTER 5 

 

 

Rys A-1. Kocioł KLASTER 5 o mocy 12 kW z palnikiem retortowym - budowa. 
Legenda: 1) korpus wodny kotła, 2) palnik retortowy, 3) motoreduktor, 4) wentylator nadmuchowy, 
5) zasobnik paliwa, 6) drzwiczki górne – wyczystne, 7) drzwiczki dolne – kontrolne i popielnikowe, 
8) sterownik, 9) króciec do czujników temperatury, 10) króciec zasilania, 11) króciec powrotu, 12) 
króciec spustowy, 13) płomieniówki, 14) deflektor ceramiczny, 15)  komora osadcza pyłu z 
wyczystką, 
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Rys A-2. Kocioł KLASTER 5 o mocy 14 kW z palnikiem retortowym - budowa. 
Legenda: 1) korpus wodny kotła, 2) palnik retortowy, 3) motoreduktor, 4) wentylator nadmuchowy, 
5) zasobnik paliwa, 6) komora osadcza pyłu z wyczystką, 7) drzwiczki górne – wyczystne, 8) 
drzwiczki środkowe – kontrolne, 9) drzwiczki dolne – popielnikowe, 10) sterownik, 11) króćce do 
czujników temperatury i STB, 12) króciec zasilania, 13) króciec powrotu, 14) króciec spustowy, 15) 
deflektor ceramiczny, 16) kaseta popielnika.   
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Rys A-3. Kocioł KLASTER 5 o mocy 23 kW z palnikiem retortowym - budowa. 
Legenda: 1) korpus wodny kotła, 2) palnik retortowy, 3) motoreduktor, 4) wentylator nadmuchowy, 5) 
zasobnik paliwa, 6) komora osadcza pyłu z wyczystką, 7) drzwiczki górne – wyczystne, 8) drzwiczki 
środkowe – kontrolne, 9) drzwiczki dolne – popielnikowe, 10) sterownik, 11) króćce do czujników 
temperatury i STB, 12) króciec zasilania, 13) króciec powrotu, 14) króciec spustowy, 15) płomieniówki z 
turbulizatorami, 16) deflektor ceramiczny, 17) płyty ceramiczne, 18) kaseta popielnika, 19) Wyczystka 
kanałów ceramicznych   
.   
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Rys A-4. Kocioł KLASTER 5 o mocy 35 kW z palnikiem retortowym - budowa. 
Legenda: 1) korpus wodny kotła, 2) palnik retortowy, 3) motoreduktor, 4) wentylator nadmuchowy, 5) 
zasobnik paliwa, 6) drzwiczki górne – wyczystne, 7) drzwiczki pośrednie – wyczystne, 8) drzwiczki dolne – 
popielnikowe, 9) sterownik, 10) króciec do czujnika temperatury, 11) króciec zasilania, 12) króciec powrotu, 
13) króciec spustowy, 14) płyta ceramiczna, 15) czopuch,   
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Rys A-5. Kocioł KLASTER 5 o mocy 50 kW z palnikiem retortowym - budowa. 
Legenda: 1) korpus wodny kotła, 2) palnik retortowy, 3) motoreduktor, 4) wentylator nadmuchowy, 5) 
zasobnik paliwa, 6) komora osadcza pyłu z wyczystką, 7) drzwiczki górne – wyczystne, 8) drzwiczki 
pośrednie – wyczystne, 9) drzwiczki środkowe – kontrolne, 10) drzwiczki dolne – popielnikowe, 11) 
sterownik, 12) króćce do czujnika temperatury, 13) króciec zasilania, 14) króciec powrotu, 15) króciec 
spustowy, 16) płomieniówki, 17) płyta ceramiczna, 18)  Płyta stalowa wiszaca.   
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Rys A-6. Kocioł KLASTER 5 o mocy 75 kW z palnikiem retortowym - budowa. 
Legenda: 1) korpus wodny kotła, 2) palnik retortowy, 3) motoreduktor, 4) wentylator nadmuchowy, 5) 
zasobnik paliwa, 6) drzwiczki górne – wyczystne, 7) drzwiczki pośrednie – wyczystne, 8) drzwiczki środkowe 
– kontrolne, 9) drzwiczki dolne – popielnikowe, 10) sterownik, 11) króciec do czujnika temperatury, 12) 
króciec zasilania, 13) króciec powrotu, 14) króciec spustowy, 15) płomieniówki, 16) płyta ceramiczna, 17) 
czopuch,  18) wyczystka górna,  19)  wyczystka dolna. .  
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Rys A-7. Kocioł KLASTER 5 o mocy 100 kW z palnikiem retortowym - budowa. 
Legenda: 1) korpus wodny kotła, 2) palnik retortowy, 3) motoreduktor, 4) wentylator nadmuchowy, 5) 
zasobnik paliwa, 6) rury opłomkowe, 7) Płomieniówki 8) drzwiczki górne – wyczystne, 9) drzwiczki pośrednie 
– wyczystne, 10) drzwiczki środkowe – kontrolne, 11) drzwiczki dolne – popielnikowe, 12) króciec zasilania, 
13) króciec powrotu, 14) króciec spustowy, 15) króciec do czujnika temperatury, 16) deflektor ceramiczny, 17) 
sterownik, 18)  wyczystka górna, 19) wyczystka dolna, 20) czopuch..   
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Rys A-8. Kocioł KLASTER 5 o mocy 150 kW z palnikiem retortowym - budowa. 
Legenda: 1) korpus wodny kotła, 2) palnik retortowy, 3) motoreduktor, 4) wentylator nadmuchowy, 5) 
zasobnik paliwa, 6) Płomieniówki 7) drzwiczki górne – wyczystne, 8) drzwiczki środkowe – kontrolne, 9) 
drzwiczki dolne – popielnikowe, 10) wyczystka górna, 11) wyczystka dolna,  12) deflektor ceramiczny, 13) 
króciec zasilający, 14)  króciec powrotu, 15) króciec do czujnika temp.,  16) króciec spustowy, , 78)  czopuch, 
18) sterownik.   
.   
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Rys A-9. Kocioł KLASTER 5 o mocy 200 kW z palnikiem retortowym - budowa. 
Legenda: 1) korpus wodny kotła, 2) palnik retortowy, 3) motoreduktor, 4) wentylator nadmuchowy, 5) 
zasobnik paliwa, 6) Płomieniówki 7) drzwiczki górne – wyczystne, 8) drzwiczki środkowe – kontrolne, 9) 
drzwiczki dolne – popielnikowe, 10) okna boczne - wyczystne, 11) wyczystka górna, 12) wyczystka dolna,  
13) deflektor ceramiczny, 14) króciec zasilający, 15)  króciec powrotu, 16) króciec spustowy, 17) króciec do 
czujnika temp.,  , 18)  czopuch, 19) sterownik.   
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Rys A-10. Kocioł KLASTER 5 o mocy 300 kW z palnikiem retortowym - budowa. 
Legenda: 1) korpus wodny kotła, 2) palnik retortowy, 3) motoreduktor, 4) wentylator nadmuchowy i 
zaporowy, 5) zasobnik paliwa, 6) Płomieniówki 7) drzwiczki górne – wyczystne, 8) drzwiczki środkowe – 
kontrolne, 9) drzwiczki dolne – popielnikowe, 10) okno boczne - wyczystne, 11) wyczystka górna, 12) 
wyczystka dolna,  13) deflektor ceramiczny, 14) króciec zasilający, 15)  króciec powrotu, 16) króciec 
spustowy, 17) króciec do czujnika temp.,  , 18)  czopuch, 19) sterownik, 
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Rys A-11. Kocioł KLASTER 5 o mocy 400 kW z palnikiem retortowym - budowa. 
Legenda: 1) korpus wodny kotła, 2) palnik retortowy, 3) motoreduktor, 4) wentylator nadmuchowy i 
zaporowy, 5) zasobnik paliwa, 6) Płomieniówki 7) drzwiczki górne – wyczystne, 8) drzwiczki środkowe – 
kontrolne, 9) drzwiczki dolne – popielnikowe, 10) okna boczne - wyczystne, 11) wyczystka górna, 12) 
wyczystka dolna,  13) deflektor ceramiczny, 14) króciec zasilający, 15)  króciec powrotu, 16) króciec 
spustowy, 17) króciec do czujnika temp.,  , 18)  czopuch, 19) sterownik, 20)  Separator pyłu. 
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            DEKLARACJA  ZGODNOŚCI  WE 

Zakład Produkcyjny: 

Zakład Ślusarsko-Kotlarski Jan Jańczak 

ul. Szenica 15 

63-300 Pleszew 

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób wyprodukowany przez naszą firmę 

                  Kocioł grzewczy z automatycznym podawaniem paliwa 

                                                             KLASTER  5  

spełnia wymagania poniższych dyrektyw UE, aktów prawnych i  przepisów  norm: 

                       Dyrektywa 2009/125/WE --  Ekoprojekt (Ecodesign) 
                    Dyrektywa  2006/42/WE – Bezpieczeństwo maszyn (MD) 
                        Dyrektywa  2006/95/WE – Niskie napięcia (LVD) 

Dyrektywa  2004/108/WE – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
                   Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE)  - 2015/1187 
                   Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE)  - 2015/1189 
                         Rozporządzenie MRiF – Dz.U. 2017r. poz. 1690 

                        Norma:  PN-EN 303.5:2012,    PN-EN 60335 – 2:2006 

                         Urządzenie zostało oznaczone znakiem CE 

Pleszew, dnia……………………                    ……………………….                                           
                                                              (pieczątka i podpis 

 43



KARTA GWARANCYJNA Nr . . . . . . . . . 

Kocioł grzewczy typu KLASTER 5 - . . . . . . . . o mocy nominalnej  . . . . . . . . .  kW, 

przeszedł próbę techniczną z wynikiem pozytywnym. 

Maksymalne ciśnienie wody w kotle . . . . . . . . . . bar. 

UWAGA! 

Kocioł typu KLASTER 5 instalowane zgodnie z wymogami Dokumentacji Techniczno-

Ruchowej nie podlega odbiorowi przez organy Dozoru Technicznego. 

Kocioł typu KLASTER 5 może być stosowany wyłącznie w układzie centralnego 

ogrzewania systemu otwartego zgodnie z PN-91/B-02413 

Data produkcji kotła . . . . . . . . . . . . . . . . .   Nr Kotla . . . . . . . . . . . .  

Data sprzedaży . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

        Pieczęć i podpis sprzedawcy 

Data montażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

        Pieczęć i podpis instalatora 
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