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INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁA GRZEWCZEGO WODNEGO PŁOMEX-POL TYPU ZGP 1600 kW

Wstęp

Szanowny nabywco i użytkowniku kotła typu ZGP,
niniejsza dokumentacja techniczno-ruchowa zawiera

wszystkie niezbędne informacje
o obsłudze i eksploatacji naszego kotła typu ZGP 1600 kW.
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1.1. Informacje ogólne

Instrukcja obsługi ma na celu zaznajomienie 

użytkownika z działaniem kotła opalanego paliwem 

stałym. Każdy użytkownik przed przystąpieniem

do zainstalowania i eksploatacji kotła powinien 

zapoznać się z instrukcjami obsługi: kotła, podajnika

i sterownika, załączonymi do naszego produktu. 

Zawierają one zalecenia dotyczące właściwego 

obchodzenia się z w/w i ich prawidłową eksploatacją.

Nieprzestrzeganie przez użytkownika przepisów 

i wskazówek zawartych w niniejszej dokumentacji 

zwalnia producenta kot łów od wszelkich 

zobowiązań i gwarancji.

Kotły ZGP standardowo są wyposażone w 

nowoczesne inteligentne systemy sterowania.

Przed przystąpieniem do instalowania kotła należy 

dokładnie zapoznać się z instrukcjami obsługi

i sprawdzić czy wyposażenie jest kompletne oraz czy 

kocioł nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu.

1.2. Zastosowanie

Stalowy kocioł grzewczy ZGP jest przeznaczony

do centralnego ogrzewania zespołu domków 

jednorodzinnych, szkół, szklarni, warsztatów, 

pomieszczeń gospodarczych, hal produkcyjnych oraz 

magazynów.

Najwyższa temperatura wody w kotle nie może 

przekraczać 95°C. Ciśnienie robocze nie może być 

wyższe niż 0,25 MPa.

Kotły te, należą do grupy kotłów wodnych 

niskotemperaturowych i nie podlegają rejestracji

w rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego.

Przeznaczone są do pracy w instalacjach wodnych 

centralnego ogrzewania grawitacyjnego lub z obiegiem 

wymuszonym systemu otwartego, posiadających 

zabezpieczenia zgodne z wymogami normy

PN-91/B-02413 dotyczącymi zabezpieczeń ogrzewań 

wodnych systemu otwartego.

1. Informacje ogólne



1.3. Paliwo 

Pal iwem podstawowym kot ła  ZGP

z podajnikiem ślimakowym (śrubowy) jest: 

  biomasa, pellety, zrębki  z normą PN-91/D-95009,•

  węgiel kamienny (groszek Gk I/II; miał    węglowy M I/II; •

typu 31-2, PN-82/G97001-3).

Paliwem zastępczym (w przypadku użycia 

rusztu wodnego) jest: węgiel kamienny, (orzech 

O I/II), kostka Ko I/II, drewno sezonowane, 

zrzyny, wióry, brykiet różno paliwowy.

TABELA: Parametry fizykochemiczne poszczególnych paliw:

WARTOŚĆ OPAŁOWA

GRANULACJA

ZAWARTOŚĆ CZ. LOTNYCH

ZAWARTOŚĆ POPIOŁU

LICZBA RI

WILGOTNOŚĆ

ZAWARTOŚĆ SIARKI

GROSZEK GK

25-30 MJ/kg

0-31,5 mm

> 28%

> 5%

< 20

< 15%

< 1%

MIAŁ M

>20 MJ/kg

0-31,5 mm

> 28%

> 10%

< 20

< 15%

< 1%

PELLET

17-18 MJ/kg

4-10 mm

> 5%

< 0,05 %

> 0

< 10%

< 0,1%

ZRĘBKI

10-16 MJ/kg

 0-40 mm

> 5%

< 0,05 %

> 0

< 50%

< 0,1%

1.4. Wymiary i parametry techniczno-eksploatacyjne 

Wymiary gabarytowe kotła i parametry techniczno-

eksploatacyjne przedstawiono w tabeli poniżej:
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SPRAWNOŚĆ I MOC

Osiągnięcie maksymalnej mocy znamionowej kotła (1600 

kW) możl iwe jedynie przy zastosowaniu wysoko-

energetycznych, certyfikowanych, paliw o wartości opałowej 

pomiędzy 18 - 25 mJ/kg i wilgotności max 18%.

Maksymalna regulacja sprawności i mocy znamionowej 

kotła podana przez producenta ZGP 1600 kW możliwa jest 

przy odpowiednim stosowaniu ustawień, mechanicznych lub 

elektronicznych, sterowania wentylatorów powietrza 

pierwotnego i wtórnego (wydajność w m3/h).
Temperatura spalin powinna mieć wartość o około 110% 
większą od temperatury kotła (czytanej na sterowniku 
Płomex), np.: przy temperaturze wody wylotowej 80 stopni C 
temperatura spalin powinna wynosić pomiędzy 160 - 180 °C.

UWAGA!!!

Utrzymywanie temperatury ogrzewanego medium poniżej 

57°C powoduje skraplanie się spalin w przewodach 

konwekcyjnych kotła, co prowadzi do zasmolenia i niższej 

sprawności urządzenia. Ponadto długotrwała praca kotła w 

takich warunkach prowadzi do przyspieszonej korozji 

wżerowej i powierzchniowej.

ZUŻYCIE PALIWA

Podane wartości zużycia paliwa są wartościami 

przybliżonymi. Dokładne wartości zużycia paliwa nie są 

możliwe do obliczenia i będą się zmieniały w zależności od 

stosowanego paliwa energetycznego, jego wilgotności oraz 

gęstości.

Orientacyjne zużycie paliw:
• węgla kamiennego, miału lub eko-groszku wynosi:
285,71 - 400,00 kg/h,
• trocin lub zrębek wynosi:
480,00 - 628,57 kg/h, 36,57 - 45,71 m3/24h.

∗dla budynku ocieplonego styropianem gr. 5 cm; PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002; 

ZGP 1600 kW

Wysokość [mm]  3500

Szerokość [mm]  2100

Długość [mm]  2800

Moc cieplna [kW]  950

Sprawność  [%] 75  82-

Pojemność zasypowa zbiornika buforowego [m³] 0,4  60-

Pojemność wodna kotła [dm3] 5400

Materiał wymiennika ciepła                     Stal P265GH 

Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]  0,25 

Wymagany minimalny ciąg kominowy [Pa]  350

Temperatura wody min./max. [°C]  

Zasilanie / Moc [V / W]  

Masa kotła bez wody [kg]  4900

Średnica króćca wodnego [dn]  80

Zasilanie podajników i wygarniaczy / Moc [V/kW] 400  3-12 /

Średnica rury wlotowej ślimaka podajnika [dn]  219

Średnica ślimaka podajnika [mm]  175

Średnica rury wylotowej odpopielania [dn]  159

Średnica ślimaka odpopielania [mm]  125

Skok ślimaków narastający rozprężny [mm] 110  185-

Grubość piór ślimaka [mm] 8  10-

Włazy paleniska [mm] 500 500x

Włazy wyczystki popiołu [mm] 250 200x

60  95 /

230  175 /

Powierzchnia grzewcza kotła [m²]  53

Max. ciśnienie próby [MPa]  0,35



2.1. Korpus wodny 

Kotły grzewcze typu ZGP wykonane są z blachy 

stalowej P265GH na urządzenia ciśnieniowe do pracy

w podwyższonej temperaturze. Od strony płomieniowej 

grubość blach korpusu wynosi 7 mm, od strony 

zewnętrznej zastosowano blachy o grubości 5 mm. 

Płaszcze wodne nawrotne pionowe, usytuowane są tak, 

że czyszczenie ich odbywa się przez górne otwory 

wyczystki, a wygarnianie popiołu przez dolne włazy 

wyczystki. 

Rozwiązanie konstrukcyjne kotła pozwala na 

skuteczny odbiór ciepła poprzez zastosowanie kanałów 

nawrotu spalin. 

2.2. Drzwiczki 

Kocioł wyposażony jest w drzwiczki paleniska i 

drzwiczki popielnika.

2.3. Drzwiczki paleniska

Drzwiczki paleniska mają wymiary 500x500 mm, 

wykonane są w technologii domykania przegubowego i 

wylane są masą żaroodporną (do 1100ºC).

Drzwiczki te posiadają również zamontowany wizjer 

podglądu służący do obserwacji procesu spalania.

Przez drzwiczki paleniska wykonuje się czyszczenie 

paleniska z nagromadzonych spieków i popiołu za 

pomocą specjalnych haków.

Drzwiczki te służą również do rozpalania paleniska 

jak i do spalania drewnopochodnych i węglopochodnych.

2.4. Zespół podajnika 

Zespół podajnika z palnikiem jest napędzany 

motoreduktorem i zamontowany jest z boku lub

z przodu kotła. Jego zadaniem jest pobranie paliwa

z zasobnika za pomocą podajnika ślimakowego

i dostarczenie go do części paleniskowej.

2.5. Sterownik elektroniczny 

Sterownik mikroprocesorowy, zamontowany

w górne j  przednie j  częśc i  kot ła ,  umożl iw ia 

zaprogramowanie temperatury pracy kotła, a także 

zaprogramowanie zmiany temperatury jego pracy

w dowolnym czasie oraz tzw. przedmuchiwania komory 

paleniskowej. Sterownik dodatkowo wyposażony jest

w czujnik kontroli pracy i awaryjnego wyłączenia kotła 

po przekroczeniu temperatury wody 95°C.

Dodatkowo sterownik posiada system rozpoznawania 

awarii.

W dalszej części DTR zawarta jest osobna 

Instrukcja Obsługi Regulatora Płomex.

2. Opis techniczny kotła 
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2.6. Opis techniczny kotła ZGP
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Przedstawione poniżej grafiki obrazują jedynie możliwy zestaw energetyczny.
Niniejsza instrukcja dotyczy jedynie kotła typu ZGP.

Legenda

  1) kocioł (wymiennik płomiennicowy)

  2) palenisko z wkładem ceramicznym

  3) drzwiczki wyczystki płomiennic

  4) system pneumatycznej regeneracji

  5) wylot wody z kotła (zasilenie)

  6) wlot wody do kotła (powrót)

  7) presostat - zabezpieczenie przed 

przegrzaniem

  8) czujnik podciśnienia (sterowanie 

wentylatorem spalin)

  9) wentylator powietrza pierwotnego i 

wtórnego

10) sonda lambda - pomiar temperatury spalin

11) multicyklon

12) wentylator ciągu spalin

13) zbiornik popiołu z czujnikiem napełnienia

14) sterownik automatyczny

15) właz główny paleniska ceramicznego

16) właz wyczystki paleniska ceramicznego

17) wyczystka popiołu

18) termopara - pomiar temperatury paleniska

19) strażak

20) zbiornik ekogroszku lub miału

21) zbiornik trocin lub zrębki drzewnej

22) przekładnia podajnika

23) przekładnia nagarniacza

24) przekładnia automatycznego czyszczenia z 

popiołu

25) krańcówki obrotowe

26) śluza celkowa

27) ruszt żeliwny (możliwy ruchomy)

28) cegła szamotowa

29) sklepienie żaroodporne

30) kanały powietrza wtórnego

31) podajnik śrubowy (żmijka)

32) ślimak automatycznego odpopielania

33) cyklon - odwirowywacz cząstek stałych

34) filtr workowy (odporność 300°C)

35) elektrowibrator (trzepanie worków)
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2.6.1. Wymiary kotłów
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RYSUNEK: Wyjaśnienia do wymiarów podanych w tabeli poniżej

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, rozwiązań 
technicznych w produktach, oraz treści instrukcji bez wcześniejszego poinformowania.



2.7. Wentylatory nadmuchowe

Wentylator nadmuchowy powietrza pierwotnego 

przezna-czony jest do cyklicznego dostarczania 

odpowiedniej ilości powietrza pod ruszt paleniska 

ceramicznego.

Wentylator nadmuchowy powietrza wtórnego 

przeznaczony jest do dostarczenia odpowiedniej ilości 

powietrza w części paleniskowej w celu utrzymania 

odpowiedniej emisji CO2.

Umożliwia to precyzyjne sterowanie procesem 

spalania i dostosowanie go do jakości paliwa i 

obciążenia poprzez płynną ich regulację.

2.8. Czopuch

Kocioł posiada czopuch spawany, stożkowy, który 

jest elementem odprowadzającym spaliny z kotła w 

kierunku komina. W czopuchu znajduje się czujnik 

temperatury spalin.

Sprawność kotła określa się za pomocą odczytu z 

w/w termometru, np. sprawność 85% dla temp. spalin 

160°C przy temperaturze wody wylotowej 85°C.

Jeżeli temp. spalin jest wyższa, oznacza to, że 

należy wyczyścić kocioł i przywrócić ustawienia 

fabryczne sterownika.

2.9. Panele izolacyjne

 

Panele izolacyjne mocowane na powierzchni 

korpusu wodnego ograniczają straty cieplne kotła do 

otoczenia.

Wykonane są z estetycznych kaset z blachy czarnej, 

malowanych farbą młotkową o wysokiej odporności 

antykorozyjnej. Kasety od wewnątrz wyłożone są wełną 

mineralną (materiał izolacyjny). 

Kocioł jest wyposażony w przyrządy do kontroli i 

regulacji procesu spalania, zapewniające bezpieczną i 

ekonomiczną pracę oraz w narzędzia do obsługi i 

czyszczenia.

Wykaz osprzętu i narzędzi: 

   1) Zawór spustowy G 1 1/2” 1 szt. 

   2) Zbiornik na popiół 1 szt. 

   3) Szczotka 1 szt. 

   4) Hak 1 szt. 

   5) Łopatka do popiołu 1 szt. 

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁA GRZEWCZEGO WODNEGO PŁOMEX-POL TYPU ZGP 1600 kW
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3. Wyposażenie kotła



4.1. Ustawienie kotła

Kocioł nie wymaga fundamentu. Dopuszcza się 

ustawienie kotła na podmurówce o wysokości nie 

przekraczającej 250 mm. Kocioł powinien być tak 

usytuowany, aby był zapewniony dostęp od przodu i z 

boku kotła, co jest niezbędne dla właściwej obsługi i 

czyszczenia kotła. Pomieszczenie, w którym będzie 

ustawiony kocioł powinno posiadać dwa otwory 

wentylacyjne (wentylacja grawitacyjna) o wymiarach 

min. 14×14cm, z których jeden powinien znajdować 

się 15 cm nad posadzką, natomiast drugi pod sufitem. 

Instalacja kotła powinna być wykonana zgodnie z PN-

87/B024411.

4.2. Podłączenie kotła do komina

Czopuch należy podłączyć do komina za pomocą 

przyłącza (do zakupienia u producenta kotła) 

wykonanego z blachy o grubości 3 mm, które należy 

nasadzić na wylot czopucha, osadzić w kominie

i uszczelnić. Przyłącze powinno wznosić się ku górze 

(5°-20°). Istotny wpływ na prawidłowa pracę kotła ma 

właściwa wysokość i przekrój komina (PN-89/B-10425). 

Przed podłączeniem kotła do komina należy sprawdzić, 

czy przekrój komina jest dostateczny, a komin jest wolny 

od podłączeń innych obiektów grzewczych.

Stan techniczny komina, do którego podłączony 

ma być kocioł powinien ocenić kominiarz, sporządzając 

protokół z badania ciągu kominowego. Wymagany ciąg 

kominowy dla prawidłowej pracy kotła przedstawia 

tabela w punkcie 1.3. niniejszej instrukcji.

4.3. Zasilanie kotła C.O. wodą 

Zasilanie wodą może być dokonywane z sieci 

wodociągowej przez kurek spustowy kotła, za pomocą 

węża elastycznego, który po napełnieniu instalacji

i zamknięciu kurka spustowego należy odłączyć od 

instalacji. Kotły typu ZGP są przystosowane do 

współpracy z pompą cyrkulacyjną.

4.4. Uruchomienie podajnika ślimakowego 

Szczegółowe informacje dotyczące uruchomienia

i eksploatacji podajnika ślimakowego wraz ze 

zbiornikiem buforowym z wygarniaczem znajdują się

w dokumentacji techniczno ruchomej wykonanej 

specjalnie na potrzeby firmy zamawiającej lub 

inwestora.

4.5. Montaż odpylacza i wentylatora wyciągowego

Odpylacz cyklonowy i wentylator wyciągowy spalin 

powinny być zamontowane na osobnych fundamentach 

najlepiej na zewnątrz budynku kotłowni.

Czopuch łączący wylot spalin z kotła z odpylaczem 

cyklonowym powinien przebiegać najkrótszą drogą 

przy możliwie najmniejszej ilości załamań i łuków. W 

miarę możliwości powinien być zachowany spadek w 

k ierunku kot ła  około 5%. Czopuchy zwykle 

wykonywane są z blachy stalowej o grubości nie 

mniejszej niż 3 mm. Przewód spalinowy pomiędzy 

odpylaczem, a króćcem ssawnym wentylatora powinien 

być zakończony elastycznym łącznikiem. Podobny 

łącznik należy zamontować pomiędzy wylotem 

wentylatora, a kominem.

Ponadto należy pamiętać o zastosowaniu 

odpowiednich podkładek elastycznych pomiędzy 

podstawę wentylatora, a fundamentem. Elastyczne 

łączn ik i  o raz  podk ładk i  mają  zabezp ieczyć 

współpracujące urządzenia oraz fundament przed 

drganiami wywołanymi pracą wentylatora.

Przekrój poprzeczny komina i wysokość komina powinny być 

ustalone na podstawie obliczeń wykonanych wg norm PN-EN 

13384-1:2004; PN-EN 13384-2:2004

4. INSTRUKCJA MONTAŻU KOTŁA
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Kocioł dostarczany jest do klienta w stanie zmontowanym. Przed przystąpieniem do jego ustawienia i podłączenia do instalacji 
centralnego ogrzewania i kanału kominowego należy dokładnie zapoznać się instrukcją obsługi; należy także sprawdzić, czy 
wszystkie podzespoły są sprawne i czy kocioł posiada kompletne wyposażenie do obsługi i czyszczenia.

Przed podłączeniem kotła

do instalacji CO,

należy go przepłukać wodą.

Uwaga!!!



4.6. Wykaz ważniejszych warunków objętych normą PN-91/B-02413 

  Z instalacji grzewczych, w których ogrzewana woda używana jest do celów grzejnych nie można pobierać wody z •

układu grzejnego do innych celów, a ciśnienie robocze nie może być większe od ciśnienia dopuszczalnego dla 

stosowanych urządzeń i elementów instalacji. 

 • Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego powinno składać się z urządzeń 

zabezpieczających podstawowych i uzupełniających oraz osprzętu zgodnie z PN-91/B-02413. 

  Wewnętrzna średnica rury bezpieczeństwa powinna wynosić min. 25 mm. •

  Wewnętrzna średnica rury wzbiorczej powinna wynosić min. 25 mm. •

  Rura bezpieczeństwa i rury wzbiorcze na całej swej długości (z wyjątkiem odcinków pionowych) powinny być •

prowadzone bez zasyfonowań, ze spadkiem równym co najmniej 1% w kierunku kotła; zmiany kierunku 

prowadzenia rur powinny być wykonane łukami o promieniach osi min. 2d, gdzie d-średnica zewnętrzna rury. 

  Wewnętrzna średnica rury przelewowej nie powinna być mniejsza niż wewnętrzna średnica rury wzbiorczej i •

bezpieczeństwa. 

  Wewnętrzna średnica rury odpowietrzającej i sygnalizacyjnej powinna wynosić min. 15 mm.•
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Zbiornik wyrównawczy (naczynie wzbiorcze)

Zawór zwrotny
kulowy Pompa C.O.

Grzejniki lub nagrzewnice

Pompa

Zawór
zwrotny

Podgrzewacz
pojemnościowy
ciepłej wody
użytkowej
CWU

RYSUNEK: Schemat ideowy instalacji z zaworem czterodrożnym z podgrzewaczem CWU

Zawór
bezpieczeństwa

3/4"  /  1,5 bar

INFORMACJA DLA INSTALATORA! Przy montażu i podłączaniu zbiornika wyrównawczego (naczynie wzbiorcze) należy pamiętać, żeby 

rura odprowadzająca przelew na zewnątrz kotłowni była montowana ze spadkami w celu przeciwdziałania zamarznięciu wody wewnątrz 

rury (przeciw zasyfonowaniu przelewu). Dodatkowo zaleca się montaż zaworu bezpieczeństwa 3/4" na kotle.



4.7. Woda kotłowa

W wodzie surowej w większości przypadków są 

znacznie przekroczone podane wyżej wielkości. Woda 

surowa zawiera pewne ilości związków chemicznych 

oraz wtrąceń mechanicznych, a także rozpuszczonych 

w niej gazów i nie nadaje się zazwyczaj do 

bezpośredniego napełniania instalacji kotłowej.

Odkładające się na ściankach zanieczyszczenia, a 

w szczególności sole wapnia i magnezu są przyczyną 

powstawania kamienia kotłowego.

W konsekwencji powoduje to zmniejszenie ilości 

ciepła przekazywanego wodzie, pogarszając 

sprawność  c iep lną  ko t ła ,  a  t ym samym 

podwyższając koszt wytwarzania ciepła.

W przypadku kiedy woda surowa nie spełnia w/w 

wymagań, oraz kiedy przewidywane są jej ubytki, 

projektant kotłowni powinien uwzględnić w projekcie 

odpowiednie  uzdatn ian ie  wody.  Proces ten 

przeprowadzany jest w stacjach uzdatniania w których 

poprzez filtrowanie oraz procesy chemiczne następuje 

znaczne obniżenie ilości niepożądanych wtrąceń i 

dostosowanie do wymagań technologicznych 

stawianych wodzie kotłowej.

Kamień kotłowy zwiększa niebezpieczeństwo

przegrzania ścianek kotła, co może doprowadzić

do ich niebezpiecznych uszkodzeń.

Uwaga!!!

TABELA: Parametry wody kotłowej

TWARDOŚĆ OGÓLNA

ZAWIESINA MECHANICZNA

ZAWARTOŚĆ OLEJU

ZAWARTOŚĆ TLENU

UTLENIALNOŚĆ
max. 40 mg

3KMn04 / dm

max. 0.5
3mval/dm

max. 3,0
mg/dm3

max. 3,0
3mg/dm

max. 0,1
3mg/dm

Woda kotłowa - woda do zasilania kotłów - powinna być wolna od zanieczyszczeń i charakteryzować się 

parametrami podanymi w tabeli poniżej.
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5.1. Uprawnienia i obowiązki obsługi kotła

Do obsługi kotła i jego konserwacji mogą być 
dopuszczone osoby posiadające praktyczną 
znajomość zasad eksploatacji kotła i zastosowanego 
układu zasilania paliwem przedpaleniska, obsługi 
instalacji w kotłowni oraz znajomość niniejszej 
instrukcji.

Osoby dopuszczone do obsługi i konserwacji kotła 
powinny posiadać kwalifikacje zgodne z Zarządzeniem 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 
(Dz.U. 2003 Nr 89 poz.828).

Do podstawowych obowiązków obsługi należy:

a) przestrzeganie zasad podanych w instrukcjach 
eksploatacji kotła, zastosowanego układu 
podawania paliwa, układu automatycznej regulacji i 
zabezpieczeń oraz instrukcji obsługi kotłowni,

b) niezależnie od zainstalowanych urządzeń 
automatycznej regulacji i zabezpieczeń reagować 
przy stanach awaryjnych kotła - wygasić kocioł,

c) niezwłocznie zgłaszać przełożonemu zaistniałe 
uszkodzenia, nieprawidłowości i zakłócenia w pracy 
kotła,

d) osoba przekazująca obsługę lub nadzór nad pracą 
kotła powinna szczegółowo poinformować 
przejmującego o zauważonych 
nieprawidłowościach i zakłóceniach w pracy kotła.

e) przy obejmowaniu zmiany należy:

• sprawdzić czy w kotle nie ma wybrzuszeń lub 
nieszczelności. Sprawdzenia należy dokonać 
przez wziernik. Stosować rękawice i okulary 
ochronne.

• sprawdzić szczelność zaworu spustowego,

• sprawdzić aktualne parametry pracy kotła,

g) o każdej awarii, niebezpiecznym uszkodzeniu kotła 
oraz o nieszczęśliwym wypadku związanym z 
eksploatacją kotła użytkownik jest zobowiązany 
niezwłocznie zawiadomić kierownictwo.

5.2. Uruchamianie kotła

Pierwsze uruchomienie kotła powinno być wykonane 
przez wyspecjalizowaną fabryczną grupę rozruchową. 
Rozruch kotła powinien być przeprowadzony łącznie z 
regulacją automatyki i jej sprawdzeniem podczas symulacji 
oraz podczas pracy. Regulacji i sprawdzeniu podlegają:

- regulatory temperatury,

- sprawdzenie wyłączników parametrycznych 
temperatury wody na wylocie z kotła dla 
temperatury zadanej,

- sprawdzenie ogranicznika parametrycznego dla 
temperatury dopuszczalnej kotła,

- sprawdzenie sygnalizacji ostrzegawczej 
temperatury zadanej,

Po dokonaniu nastaw i regulacji, kocioł powinien być 
poddany nieprzerwanemu ruchowi przez 48 godzin
w celu upewnia się, że wszystkie człony automatyki, 
osprzęt oraz urządzenia współpracujące działają bez 
awaryjnie i zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Po zakończeniu rozruchu powinien być 
sporządzony odpowiedni protokół.

Po rozruchu procedura uruchamiania kotła może 
być ograniczona do niżej wymienionych czynności:
a) sprawdzenie czy kocioł i jego osprzęt są kompletne i nie 

wykazują uszkodzeń oraz czy na rurociągach nie ma 
zaślepek,

b) sprawdzenie czy zamknięty jest zawór spustowy,

c) napełnienie kotła wodą, o parametrach podanych w 
rozdziale 6,

d) napełnienie zasobnika paliwem o granulacji i 
właściwościach podanych w rozdziale 5 instrukcji,

e) dokonanie odpowietrzenia kotła,

f) sprawdzenie czy na kotle otwarte są zawory wylotowy i 
powrotny,

g) przewietrzenia komory paleniskowej przez włączenie 
wentylatora,

h) rozpalenia kotła w sposób podany w następnym punkcie 
niniejszej instrukcji,

i) zwrócenie uwagi na poprawność działania przyrządów 
pomiarowych i automatyki.

Kotła nie wolno uruchomić w przypadku stwierdzenia:

1. Odkształceń względnie pęknięć ścianek części ciśnieniowej kotła.

2. Uszkodzenia względnie niesprawności któregokolwiek z zaworów.

3. Niesprawności manometrów lub termometrów.

4. Niesprawności wyłączników parametrycznych.

5. Niesprawności ograniczników parametrycznych.

6. Niesprawności sygnalizacji ostrzegawczej.

5. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I OBSŁUGI KOTŁA
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5.3. Rozpalanie kotła

Aby rozpalić kocioł należy wykonać następujące czynności: 

1. napełnić zbiornik buforowy lub zasobnik 

odpowiednio dobranym paliwem,

2. otworzyć drzwiczki paleniska,

3. włączyć podajnik paliwa (praca ręczna) i odczekać 

do momentu, aż w palniku ukaże się paliwo,

4. na wypchniętym paliwie (połowa rusztu palnika) 

umieścić papier i kawałki drewna, a następnie 

podpalić,

5. włączyć wentylator (praca ręczna), a powstały 

płomień dodatkowo obłożyć paliwem, aby proces 

rozpalania przebiegł szybciej,

6. ustawić żądaną temperaturę pracy kotła (57– 70°C) 

(od tego momentu kocioł będzie pracował 

automatycznie),

7. postępować zgodnie z instrukcją sterownika 

Płomex.

5.4. Obsługa manometru

Na manometrze powinno być trwale oznaczone 

ciśnienie dopuszczalne kotła. Najczęściej stosowanym 

oznaczeniem jest czerwona kreska na tarczy 

manometru.

Przy każdym uruchomieniu kotła, a w przypadku 

ruchu ciągłego, 1 raz w tygodniu należy sprawdzić 

drożność rurki syfonowej łączącej manometr z kotłem. 

Sposób sprawdzenia:

1) przedmuchać rurkę obracając rączkę kurka 

trójdrogowego o % obrotu, ażeby zgodnie z 

nacięciami na główce kurka oznaczającymi kierunki 

przelotu uzyskać połączenie kotła z atmosferą,

2) po przedmuchaniu obracamy z powrotem rączkę o 

1/8 obrotu i pozostawiamy ją w tym położeniu na 

pewien czas tak ażeby w rurce mogła skroplić się 

para. Następnie obracamy kurek o dalsze 1/8 

obrotu powracając do pierwotnego położenia.

Ponadto 1 raz w tygodniu należy sprawdzić czy 

manometr po połączeniu z atmosferą wskazuje ,,0".

5.5. Uzupełnianie paliwa

Zbiornik buforowy należy uzupełniać zawsze, gdy warstwa 

paliwa w zbiorniku osiągnie wysokość min. 30 cm od dna 

zasobnika. W razie mniejszej ilości paliwa może nastąpić 

pylenie ze zbiornika. Należy dopilnować, aby zasobnik paliwa 

był zawsze napełniony, co zagwarantuje ciągłą pracę kotła 

bez potrzeby powtórnego rozpalania.

Zbiornik paliwa musi być zawsze szczelnie zamknięty!

5.6. Zatrzymanie pracy kotła

Zatrzymanie pracy kotła następuje przez przerwanie 

zasilania kotła w paliwo, czyli wyłączenie sterowania. Na 

okres przerwy letniej należy kocioł wyczyścić, usunąć węgiel z 

kotła, podajnika i zasobnika, otworzyć drzwiczki i pokrywę 

zasobnika

5.6.1. Awaryjne zatrzymanie pracy kotła

W celu awaryjnego zatrzymania pracy kotła należy usunąć 

żar z rusztu paleniska używając trybu ręcznego sterownika, a 

następnie wyłączyć zasilanie.

5.7. Palenie w kotle w sytuacjach awaryjnych

Najszęściej sytuacja awaryjna występuje w przypadku 

braku energii elektrycznej lub w przypadku awarii systemu 

sterowania.

Palenie awaryjne w kotle może się odbywać w przypadku 

posiadania przez instalację C.O. systemu grawitacji (ruch 

wody w układzie bez pomocy pomp C.O.). W przypadku 

instalacji wymuszonej pompami C.O. najlepiej wyposażyć 

kotłownię w odpowiednio dostosowany agregat prądotwórczy.
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Uwaga!!!

Nie nastawiać temperatury zadanej poniżej 57°C,
z uwagi na możliwość wystąpienia „punktu rosy”, 
ponieważ zjawisko to przyspiesza korozję wymiennika. 
Po rozpaleniu kotła całą kontrolę nad procesem 
spalania będzie sprawował mikroprocesorowy 
sterownik (patrz. Instrukcja obsługi sterownika), 
utrzymując zadaną temperaturę wody w kotle, 
uwzględniając zapotrzebowanie cieplne odbiorników.



5.8. Znaki bezpieczeństwa użytkowania kotła

Informacja dotycząca zakazu UWAGA! GORĄCA POWIERZCHNIA 

dotyczy oznakowanych elementów, których dotknięcie może spowodować 

poważne oparzenia. Właściciel wraz z obsługą  zobowiązany jest do 

zabezpieczenia kotłowni poprzez odpowiednie oznakowanie przed wstępem osób 

nieupoważnionych. Właściciel nie odpowiada za szkody wynikłe podczas pobytu 

w kotłowni osób nieupoważnionych.

Właściciel zobowiązany jest do wyposażenia budynku kotłowni w sprzęt 

gaśniczy. Wiedzę na temat Instrukcji PPOŻ., wymaganego sprzętu oraz sposobu 

jego użytkowania należy nabyć w najbliższej jednostce Państwowej Straży 

Pożarnej. 

Informacja dotycząca paliw energetycznych możliwych w procesie 

spalania w kotłowni. Właściciel zobowiązany jest do zaopatrzenia kotłowni w 

odpowiednie i ekologiczne paliwo energetyczne.

Informacja dotycząca STOSOWANIA MASKI I RĘKAWIC OCHRONNYCH 

jest nakazem do stosowania ich przy każdej obsłudze kotła. Właściciel 

zobowiązany jest do wyposażenia kotłowni w maskę i rękawice ochronne (np. 

spawalnicze). Palacz zobowiązany jest do stosowania się instrukcji ogólnej oraz 

stosowania odzieży ochronnej z atestem przeciw pożarowym.

Wyłącznie osoba, która zapoznała się z treścią niniejszej instrukcji może 

obsługiwać kotłownię wraz z urządzeniami instalacji grzewczej.

Właściciel zobowiązany jest do przekazania kopii instrukcji osobie 

upoważnionej (np. palaczowi), w celu zapoznania się z jej treścią i zakresem 

obowiązków. Właściciel również zobowiązany jest do sporządzenia 

wewnętrznego protokołu przekazania niniejszej instrukcji.

SPALANIE

BIOMASY, DREWNA

I DREWNOPOCHODNYCH

SPALANIE

WĘGLI

KOPALNIANYCH
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wewnętrznego protokołu przekazania niniejszej instrukcji.
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SPALANIE

BIOMASY, DREWNA

I DREWNOPOCHODNYCH

SPALANIE

WĘGLI

KOPALNIANYCH



6.1. W czasie pracy kotła należy przestrzegać 

następujących zasad:

1. wszelkich manipulacji przy osprzęcie, armaturze 
dokonywać w ubraniu ochronnym, rękawicach i 
okularach ochronnych,

2. zabrania się odkręcania śrub elementów będących 
pod ciśnieniem,

3. zabrania się otwierania drzwi rewizyjnych 
przestrzeni spalinowej podczas ruchu kotła,

4. w czasie pracy kotła nie wchodzić do leja 
zsypowego paliwa,

5. zabrania się uzupełniania instalacji zimną wodą w 
czasie pracy kotła,

6. zabrania się eksploatacji kotła przy spadku 
poziomu wody w instalacji poniżej określonego w 
instrukcji eksploatacji instalacji c.o.,

7. w czasie otwierania drzwiczek stawać z boku kotła i 
uważać na wydostające się płomienie.

6.2. Ponadto należy przestrzegać następujących 

zasad:

  1. niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek napraw 
podczas ruchu urządzeń,

  2. przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju prac należy 
używać odzież ochronną i elementy ochrony osobistej tj. 
rękawice, okulary ochronne, maski itp.,

  3. prace w kotle nie powinny być prowadzone w 
temperaturze wyższej niż 40°C,

  4. zabrania się wchodzenia do komory paleniskowej oraz 
kanałów spalinowych bez skutecznego ich 
przewietrzenia,

  5. do robót w kotle stosować narzędzia z napędem 
pneumatycznym lub elektrycznym o napięciu nie 
wyższym niż 24V,

  6. przed przystąpieniem do prac przy urządzeniach z 
napędem elektrycznym należy wymontować 
bezpieczniki oraz wywiesić tabliczkę ostrzegawczą,

  7. używane podczas remontu przenośne drabiny powinny 
posiadać zabezpieczenia przed poślizgiem,

  8. przy wykonywaniu robót wewnątrz kotła powinno być co 
najmniej 2 pracowników, przy czym jeden z nich 
powinien znajdować się na zewnątrz i mieć kontakt z 
pracownikiem wewnątrz aby w razie potrzeby udzielić 
pomocy,

  9. po zakończeniu prac wewnątrz kotła osoba 
odpowiedzialna za remont powinna skontrolować czy 
nikt z pracowników nie został wewnątrz oraz czy 
wszystkie narzędzia i materiały zostały z kotła usunięte,

10. wszelkie naprawy dokonywać po uzgodnieniu z 
kierownictwem kotłown i,

11. w czynnej kotłowni powinna znajdować się tylko obsługa 
kotłowni,

12. w pobliżu kotła nie należy wykonywać prac nie 
związanych bezpośrednio z pracą kotła,

13. przejścia schody i pomosty powinny być dobrze 
oświetlone,

14. w kotłowni powinien znajdować się sprzęt 
przeciwpożarowy,

15. przy pracach w kotłowni do oświetlania należy używać 
lamp przenośnych na napięcie nie większe niż 24V z 
transformatora bezpieczeństwa,

16. obsługa instalacji elektrycznych (konserwacja naprawa) 
może być dokonywana tylko przez uprawnionego 
elektryka,

17. w kotłowni powinien być utrzymywany porządek,

18. utrzymywać porządek w kotłowni, w której nie powinny 
być składowane żadne inne przedmioty niż te związane 
z obsługą kotła,

19. dbać o właściwy stan techniczny kotła (czyszczenie 
sadzy) oraz instalacji hydraulicznej, a w szczególności o 
szczelność instalacji wodnej oraz szczelność zamknięć 

6. WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI
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Podstawowe zasady bezpiecznej obsługi kotła:

dokładna znajomość urządzeń,1. 

2. świadomość istniejących zagrożeń,

3. instalacja wykonana zgodnie z wymogami 

określonymi przez odpowiednie normy.

Uwaga!!!

Znajomość przepisów BHP

Obsługa kotłowni niezależnie od znajomości 
obsługi kotła i jego urządzeń pomocniczych 
powinna być przeszkolona w zakresie szczegółowej 
znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny 
p r a c y,  p r z e p i s ó w  p r z e c i w p o ż a r o w y c h  i 
przeciwwybuchowych dotyczących kotłowni oraz 
zasad prawidłowej eksploatacji kotła i kotłowni z 
punktu widzenia ochrony środowiska.



9. Przeglądy i remonty kotła

Przeglądy i remonty bieżące należy prowadzić w 
miarę potrzeb w celu ustalenia aktualnego stanu 
technicznego urządzeń, osprzętu i armatury oraz 
usunięcia ewentualnych usterek jednak nie rzadziej niż 
co 12 miesięcy.

Ich zakres powinien obejmować czynności:

a) oczyszczenie kotła od strony ognia i spalin,

b) sprawdzenie ścianek kotła w szczególności w 
palenisku \oraz krawędzi płomieniówek w komorach 
nawrotnych czy w czasie eksploatacji nie powstały 
uszkodzenia w postaci odkształceń albo pęknięć,

c) sprawdzenie i ewentualne uszczelnienie połączeń 
drzwi rewizyjnych,

d) sprawdzenie i ewentualne uszczelnienie połączeń 
armatury i osprzętu,

e) sprawdzenie działania manometru i kurka 
manometrycznego,

g) oczyszczenie płaszcza izolacyjnego kotła, armatury 
i osprzętu,

h) przegląd zespołu podawania paliwa zgodnie z 
instrukcją obsługi,

i) przeprowadzenie przeglądów pozostałych urządzeń 
w kotłowni zgodnie z instrukcją obsługi instalacji 
kotłowni.

9.1. Konserwacja kotła

Kotły eksploatowane sezonowo, po odstawieniu z 
ruchu powinny podlegać zabezpieczeniu przed korozją. 
Najczęściej spotykanymi metodami są;

- konserwacja mokra polegająca na wypełnieniu 
kotła wodą specjalnie spreparowaną do tego celu przez 
specjalistę chemika,

- konserwacja sucha polegająca na wstawieniu do 
oczyszczonego i osuszonego kotła naczynia z 
substancją higroskopijną np. chlorkiem wapnia CaCI2 
lub wapnem niegaszonym w orientacyjnej ilości 0,5 -1 
kg na 1m3 pojemności kotła i zamknięciu pokryw 
włazowych. Naczynie należy wypełniać do połowy.

9.2 Czyszczenie chemiczne kotła

W przypadku zanieczyszczenia kotła kamieniem 
kotłowym, kocioł może być poddany czyszczeniu 
chemicznemu. Czyszczenie chemiczne może 
wykonywać zakład posiadający odpowiednie 
doświadczenie i uprawnienia najlepiej udzielone przez 
Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w 
Poznaniu.

Po zakończeniu chemicznego czyszczenia kotła 
przeprowadzający czyszczenie powinien wykonać 
ciśnieniową próbę wodną, przy ciśnieniu 2,5 bar.

W tym celu należy:

  1. jeżeli w sieci pracuje więcej niż jeden kocioł, 
zabezpieczyć przygotowywany kocioł przed napływem 
wody z innych urządzeń. W tym celu należy zamknąć 
wszystkie zawory, a następnie na rurociągach łączących 
zamontować zaślepki o właściwie dobranej grubości,

  2. w dostępnych do oględzin miejscach np. przez otwór 
wyczystkowy oraz króciec powrotu wody sprawdzić czy 
ścianki kotła nie zostały uszkodzone (wżery korozyjne). 
Oględziny powinny być wykonane w obecności 
przedstawiciela firmy wykonującej czyszczenie.

  3. usunąć popiół i żużel z paleniska i z popielnika,

  4. otworzyć drzwi i pokrywy rewizyjne,

  5. oczyścić powierzchnie kotła od strony ognia i spalin. Do 
prac wewnątrz kotła stosować narzędzia o napędzie 
pneumatycznym,

  6. dokonać niezbędnych napraw i konserwacji osprzętu 
kotła,

  7. podłączyć pompkę ręczna do wykonywania prób 
wodnych,

  8. napełnić kocioł wodą, której temperatura powinna 
mieścić się w granicach 10 do 50°C,

  9. kocioł dokładnie odpowietrzyć,

10. powierzchnie zawilgocone osuszyć,

11. sprawdzić szczelność kotła i jego osprzętu przy ciśnieniu 
próby -ewentualne nieszczelności osprzętu i połączeń 
kołnierzowo-śrubowych usunąć,

12. do oświetlenia stosować lampę przenośną o napięciu 
24V z transformatora bezpieczeństwa,

13. przy pracach stosować ochronę osobistą w postaci 
rękawic, odpowiednich ubrań i okularów, a przy 
czyszczeniu powierzchni spalinowych masek 
przeciwpyłowych.

6. INSTRUKCJA REMONTOWA
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Spalanie paliw w kotle może przyczyniać się do powstawania zwiększonej ilość sadzy i pyłów w kanałach konwekcyjnych, które uniemożliwiają 
swobodny przepływ spalin do komina. Czyszczenie paleniska i kanałów konwekcyjnych powinno odbywać się nie rzadziej niż co 7 dni.
Regularne i staranne czyszczenie kotła jest niezbędnym warunkiem jego bezawaryjnej pracy.
Zbyt gruba warstwa osadu powoduje zmniejszenie przejmowania ciepła od spalin, a w konsekwencji zmniejszenie sprawności i mocy kotła, 
może nawet być przyczyną uszkodzenia kotła. Poważniejsze naprawy kotła wynikłe z wadliwej eksploatacji, zaistniałych awarii lub 
uszkodzeń mechanicznych powinny być wykonywane niezwłocznie po ich stwierdzeniu przez rzemieślnika z odpowiednimi kwalifikacjami.



6.3. Niewłaściwa praca kotła

TABELA: Typowe problemy i sposoby ich rozwiązania:

niedostateczny ciąg kominowy

niedostateczna wysokość komina

zbyt mały przekrój komina

bardzo niskie ciśnienie
atmosferyczne

zanieczyszczenie kanałów
kominowych

usunąć nieszczelności komina,
czopucha lub drzwiczek

podnieść komin do wysokości nie
więcej niż 12 m od pow. gruntu

wyregulować przepustnicę czopucha,
zmniejszyć siłę nadmuchu

zastosować wentylator
wzmagający ciąg kominowy

oczyścić kanały

Niska wydajność cieplna

spalanie niskokalorycznego paliwa

brak dopływu powietrza do kotłowni

awaria wentylatora nadmuchowego
lub sterownika

zanieczyszczenie kanałów spalinowych
w płaszczach wodnych

zmienić paliwo na wysokokaloryczne

umożliwić właściwy dopływ powietrza
przez okno lub kanał wentylacyjny

oczyścić kanały,
wyregulować przepustnicę

Zawilgocenie i obsmołowanie
wewnątrz kotła

(objawy podobne do wycieku)

stosowanie drewna jako paliwa
podstawowego w procesie grzewczym

niska temperatura
utrzymywana w kotle

stosować paliwo zgodne
z instrukcją obsługi

użytkować kocioł w temp. min. 60ºC

Wyciek do oceny producenta naprawa przez serwis Płomex-Pol

Dymienie na zewnątrz

ponownie ustawić parametry zgodnie
z instrukcją obsługi lub wymienić na nowy - sprawny

PROBLEM PRZYCZYNA NAPRAWA
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WAŻNOŚĆ GWARANCJI

Gwarancja obowiązuje dopiero po podpisaniu przez nabywcę 

oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszej instrukcji jak 

i z warunkami gwarancji.

8.1. Warunki gwarancji 

1) Podstawowym warunkiem gwarancji jest posiadanie 

przez Klienta firmy Płomex-Pol ważnej karty gwarancyjnej:

• Karta gwarancyjna jest jedynym dokumentem 
uprawniającym nabywcę do bezpłatnego wykonania 
naprawy gwarancyjnej.

• Nieważna jest karta gwarancyjna bez daty, 
wymaganych pieczęci i podpisów. 

• W przypadku zagubienia karty gwarancyjnej duplikaty 
nie będą wydawane.

2) Gwarancja na sprawne działanie kotła c.o. (potwierdzona 

pieczęcią Producenta i punktu sprzedaży detalicznej oraz 

podpisem sprzedawcy) jest udzielana na:

• trwałość wymiennika - na okres 36 miesięcy od daty 

produkcji,

• podzespoły - na okres 12 miesięcy.

Okres gwarancji na podzespoły może zostać 

przedłużony o 12 miesięcy - usługa odpłatna (cena 

przedłużenia gwarancji jest uzależniona od 

zainstalowanych podzespołów).

3) Gwarancja zaczyna obowiązywać od momentu 
uiszczenia przez Inwestora 100% opłat przewidzianych w 
umowie.

4) Producent jest zobowiązany do wykonania naprawy
w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 
nabywcę kotła do naprawy. 

5) Możliwa jest wymiana kotła w przypadku stwierdzenia 
przez Producenta, na podstawie orzeczenia uprawnionego 
rzeczoznawcy, że nie można wykonać jego naprawy. 

6) Reklamacje jakościowe kotła należy zgłaszać w punkcie 
sprzedaży lub bezpośrednio u producenta pod adresem 
podanym w karcie gwarancyjnej.

7) Gwarancja nie obejmuje:

• przyłącza kotła,

• stropu paleniska,

• ślimaka odżużlania paleniska,

• sznura uszczelniającego znajdującego się w drzwiczkach,

• oraz narzędzi do obsługi i czyszczenia kotła.

8.2. Utrata gwarancji

Gwarancja traci ważność w przypadku kiedy minimum 

jeden z poniższych warunków zostanie spełniony:

• Stosowanie zabezpieczeń niezgodnych z PN-91/B-02413.

• Uruchomienie kotła bez dostatecznej ilości wody.

• Uszkodzenia powstały w wyniku przegrzania kotła.

• Uszkodzenia powstały w wyniku nieprzestrzegania założeń instrukcji.

• Naprawy w okresie gwarancyjnym wykonane były przez osoby
i zakłady nieupoważnione przez producenta.

• Nie został wykonany minimum raz w roku przegląd stanu 
technicznego kotła przez producenta - niezależnie od stanu licznika 
czasu pracy kotła. Przegląd ten jest odpłatny, a jego koszt wynosi 
700,- PLN netto + koszty dojazdu (forma płatności to przedpłata).

• Brak zaworu bezpieczeństwa 3/4" / 0,15mPa zamontowanego 
bezpośrednio na kotle (w innym przypadku DTR zaworu powinna być 
wpięta do dokumentacji kotła).

• Utraty karty gwarancyjnej przez nabywcę kotła, lub posiadania 
nieważnej karty gwarancyjnej.

NIEUZASADNIONA REKLAMACJA

Jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona, koszty związane z 

przybyciem przedstawiciela producenta pokrywa Reklamujący.
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8. GWARANCJA PRODUCENTA

Dodatkową opcją zabezpieczającą Nabywcę przed niespodziewanymi awariami jest możliwość 
ubezpieczenie całej instalacji od zniszczeń mechanicznych i błędów obsługi.

W przypadku roszczeń co do mocy i zużycia paliwa energetycznego kotła typu ZGP możliwy odpłatny dojazd i sprawdzenie 
wilgotności oraz kaloryczności paliwa. Cena to 800,- PLN netto + koszty dojazdu (forma płatności to przedpłata).

ZGŁASZANIE REKLAMACJI

Zgłoszenie ważnej reklamacji możliwe jest poprzez przesłanie na 

adres firmy Płomex-Pol wypełnionego protokołu reklamacyjnego 

zawierającego wymagane podpisy i pieczęci.

Druk reklamacji załączony jest do niniejszej instrukcji, można go również 
pobrać ze strony internetowej Producenta:

http://www.plomex-pol.pl/do_pobrania.html

Na w/w stronie dostępny jest również formularz zgłaszania reklamacji, po 
wypełnieniu którego Klient otrzyma gotowy do druku, wypełniony protokół 
reklamacji. Adres formularza:

http://www.plomex-pol.pl/reklamacja.html



Nowy Widok 17 · 97-524 Kobiele Wielkie

tel./fax +48 44 681 00 89 · kom. +48 504 465 955

NIP: 629-148-85-11

P.H.U. PŁOMEX-POL 

D E K L A R A C J A   Z G O D N O Ś C I

Opracowano zgodnie z normą EN 45014.

NA KOCIOŁ NANIESIONO OZNAKOWANIE

(w łaśc ic ie l f i rmy)

Podpisując się na niniejszym dokumencie deklarujemy z pełną odpowiedzialnością,

że wyrób Zespół Grzewczy Płomex 1600 kW wykonany specjalnie

na potrzeby firmy ................................................... z siedzibą w ...................................................

Typ: ZGP 1600 kW

Nr fabryczny: ...................................................

Rok budowy: ...................................................

do którego odnosi się przedmiotowa deklaracja spełnia wymagania poniższych dyrektyw UE,

aktów prawnych, przepisów i norm:

Dyrektywa 97/23/WE - Urządzenia ciśnieniowe

Dyrektywa 98/37/WE - Maszyny

Dyrektywa 2006/95/WE - Urządzenia elektryczne niskonapięciowe

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

z 2 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 79 poz. 714)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy

z 22 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 175 poz. 1818)

WUDT/UC/2003 - Urządzenia Ciśnieniowe

PN-EN 303-5; PN-91/B-02413; PN-EN ISO 12100; PN-EN 1050

Kotły o mocy do 50 kW spełniają wymagania:

Dyrektywa 89/106/EWG - Wyroby budowlane

PN-EN 12809

Z a p r a s z a m y n a n a s z ą s t r o n ę i n t e r n e t o w ą !
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Typ kotła: ...................................................

Nr seryjny kotła: ...................................................

Data produkcji: ...................................................

Data zakupu: ...................................................

Data instalacji: ...................................................

Nr faktury: ...................................................

PRZEDMIOT GWARANCJI

Nowy Widok 17 · 97-524 Kobiele Wielkie

tel./fax +48 44 681 00 89 · kom. +48 504 465 955

NIP: 629-148-85-11

P.H.U. PŁOMEX-POL 

K A R T A  G W A R A N C Y J N A

KUPUJĄCY

Nazwa firmy: ...................................................................     NIP firmy: ...................................................................

Imię i nazwisko: ..............................................................................................................................................................

Adres siedziby firmy: ..............................................................................................................................................................

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

Adres do korespondencji: ..............................................................................................................................................................

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

Nr telefonu: .................................................................    Adres email: .................................................................

Nazwa i adres firmy dystrybucyjnej: .............................................................................................................................................

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

Nazwa i adres firmy instalacyjnej: .............................................................................................................................................

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

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

PIECZĘĆ FIRMY

P R O D U C E N T A

podpis przedstawiciela producenta

PIECZĘĆ FIRMY

INSTALACYJNEJ

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

podpis przedstawiciela instalatora

P I E C Z Ę Ć F I R M Y

DYSTRYBUCYJNEJ

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

podpis przedstawiciela dystrybutora

OŚWIADCZENIE KONTROLI TECHNICZNEJ PRODUCENTA

W/w kocioł przeszedł próbę ciśnieniową pod ciśnieniem kontrolnym .................. mPa z wynikiem pozytywnym.

WYKAZ URZĄDZEŃ OBJĘTYCH GWARANCJĄ

1) ............................................................

............................................................2) 

............................................................3) 

............................................................4) 

............................................................5) 

6) ............................................................

............................................................7) 

............................................................8) 

............................................................9) 

............................................................10) 

11) ............................................................

............................................................12) 

............................................................13) 

............................................................14) 

............................................................15) 

Kocioł

OŚWIADCZENIE KUPUJĄCEGO

Niniejszym oświadczam, że dokonałem odbioru technicznego kotła, zostałem przeszkolony przez Instalatora w zakresie 
prawidłowych zasad rozruchu, eksploatacji, konserwacji i wygaszania kotła. Byłem obecny przy próbnym rozruchu. Doręczono mi 
DTR kotła, z którą się zapoznałem. Warunki gwarancji akceptuję. Nie wnoszę żadnych zastrzeżeń natury technicznej.

Przedłużony okres gwarancji na podzespoły TAK NIE

PIECZĘĆ FIRMY

K U P U J Ą C E G O

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

podpis kupującego



1) Podstawowym warunkiem gwarancji jest posiadanie przez Klienta firmy 

Płomex-Pol ważnej karty gwarancyjnej:

• Karta gwarancyjna jest jedynym dokumentem uprawniającym nabywcę 

do bezpłatnego wykonania naprawy gwarancyjnej.

• Nieważna jest karta gwarancyjna bez daty, wymaganych pieczęci i 

podpisów. 

• W przypadku zagubienia karty gwarancyjnej duplikaty nie będą 

wydawane.

2) Gwarancja na sprawne działanie kotła c.o. (potwierdzona pieczęcią 

Producenta i punktu sprzedaży detalicznej oraz podpisem sprzedawcy) jest 

udzielana na:

• trwałość wymiennika - na okres 36 miesięcy od daty produkcji,

• podzespoły - na okres 12 miesięcy.

Okres gwarancji na podzespoły może zostać przedłużony o 12 

miesięcy - usługa odpłatna (cena przedłużenia gwarancji jest 

uzależniona od zainstalowanych podzespołów).

3) Gwarancja zaczyna obowiązywać od momentu uiszczenia przez Inwestora 

100% opłat przewidzianych w umowie. 

4) Producent jest zobowiązany do wykonania naprawy w terminie 7 dni 

roboczych od daty zgłoszenia przez nabywcę kotła do naprawy. 

5) Możliwa jest wymiana kotła w przypadku stwierdzenia przez Producenta, 

na podstawie orzeczenia uprawnionego rzeczoznawcy, że nie można 

wykonać jego naprawy. 

6) Reklamacje jakościowe kotła należy zgłaszać w punkcie sprzedaży lub 

bezpośrednio u producenta pod adresem podanym w karcie gwarancyjnej.

7) Gwarancja nie obejmuje:

• przyłącza kotła,

• stropu paleniska,

• ślimaka odżużlania paleniska,

• sznura uszczelniającego znajdującego się w drzwiczkach,

• oraz narzędzi do obsługi i czyszczenia kotła.

8) Gwarancja traci ważność w przypadku kiedy minimum jeden z 

poniższych warunków zostanie spełniony:

• Stosowanie zabezpieczeń niezgodnych z PN-91/B-02413.

• Uruchomienie kotła bez dostatecznej ilości wody.

• Uszkodzenia powstały w wyniku przegrzania kotła.

• Uszkodzenia powstały w wyniku nieprzestrzegania założeń instrukcji.

• Naprawy w okresie gwarancyjnym wykonane były przez osoby

i zakłady nieupoważnione przez producenta.

• Nie został wykonany minimum raz w roku przegląd stanu technicznego kotła przez 

producenta - niezależnie od stanu licznika czasu pracy kotła. Przegląd ten jest odpłatny, 

a jego koszt wynosi 700,- PLN netto + koszty dojazdu (forma płatności to przedpłata).

• Brak zaworu bezpieczeństwa 3/4" / 0,15mPa zamontowanego bezpośrednio na kotle (w 

innym przypadku DTR zaworu powinna być wpięta do dokumentacji kotła).

• Utraty karty gwarancyjnej przez nabywcę kotła, lub posiadania nieważnej 

karty gwarancyjnej.

WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA

Przegląd techniczny stanu kotła po 12 miesiącach użytkowania

Data przeglądu: ...................................................

Imię i nazwisko serwisanta: ...................................................

Imię i nazwisko Klienta: ...................................................

PIECZĘĆ FIRMY

P R O D U C E N T A

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

podpis serwisanta

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

podpis Klienta / przedstawiciela Klienta

Przegląd techniczny stanu kotła po 24 miesiącach użytkowania

Data przeglądu: ...................................................

Imię i nazwisko serwisanta: ...................................................

Imię i nazwisko Klienta: ...................................................

PIECZĘĆ FIRMY

P R O D U C E N T A

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

podpis serwisanta

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

podpis Klienta / przedstawiciela Klienta

PRZEGLĄDY TECHNICZNE



Nowy Widok 17 · 97-524 Kobiele Wielkie

tel./fax +48 44 681 00 89 · kom. +48 504 465 955

NIP: 629-148-85-11

P.H.U. PŁOMEX-POL 

P R O T O K Ó Ł R E K L A M A C Y J N Y

Nazwa i adres firmy dystrybucyjnej: .............................................................................................................................................

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

Nazwa i adres firmy instalacyjnej: .............................................................................................................................................

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

Typ kotła: ...................................................

Nr seryjny kotła: ...................................................

Data produkcji: ...................................................

Data zakupu: ...................................................

Data instalacji: ...................................................

Nr faktury: ...................................................

PRZEDMIOT REKLAMACJI

DOKŁADNY OPIS ZGŁASZANEJ USTERKI

UWAGA! W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu firmy Płomex-Pol, klient pokrywa koszt robocizny oraz koszt dojazdu*.
Podstawą do rozpoczęcia oględzin jest podpis właściciela oraz pieczęć firmy zgłaszającej usterkę w obecności składu komisji firmy Płomex-Pol. Usterka nie będzie usuwana bez w/w podpisu 
właściciela, pieczęci firmy, lub jego nieobecności. Komisja sporządzi odpowiedni protokół zawierający zdjęcia dokumentujące obecność serwisu na miejscu zgłaszanej usterki oraz obciąży kosztami 
właściciela kotła. Wynikły spór podlegać będzie rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby firmy Płomex-Pol.

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

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

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

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

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

ZGŁASZAJĄCY

Imię i nazwisko: ..............................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: ..............................................................................................................................................................

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

Nr telefonu: .................................................................    Adres email: .................................................................

USUNIĘCIE USTERKI (wypełnia serwis)

Data przekazania usterki serwisowi: ............................................................

Imię i nazwisko serwisanta: ............................................................

godzina: ............................................................

Wada stwierdzona przez serwisanta: ..........................................................................................................................................

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

Sposób w jaki wada została usunięta: ..........................................................................................................................................

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

Naprawa gwarancyjna Naprawa płatna Naprawa pogwarancyjna płatna

Porada (opis): ...................................................................................................................................................................................

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

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

*koszt roboczogodziny to 180,- PLN netto, koszt dojazdu serwisu to 1,50 PLN/km od siedziby firmy Płomex-Pol.

ZAKOŃCZENIE REKLAMACJI

Imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie: ............................................................

Imię i nazwisko serwisanta: ............................................................

Data usunięcia usterki: ............................................................

Usterka (wada) została usunięta, kocioł pracuje prawidłowo. Usunięcie usterki kwituję własnoręcznym podpisem. Oświadczam, że zapoznałem się

z warunkami gwarancji na podstawie, których zgłaszam zakłócenie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

procesu reklamacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 833).

Pieczęć firmowa:

Podpis użytkownika / Klienta: ............................................................
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