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DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA
INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI
KARTA GWARANCYJNA
KOCIOŁ DO C.O.
5 KLASA ECODESIGN

KJ-WD

KJ-G

KJ-P
Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie
zapoznać się z niniejszą dokumentacją.
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1.

WSTĘP

Instrukcja montażu i eksploatacji obsługi ma na celu zaznajomienie użytkownika z budową,
działaniem, zasadami instalowania i obsługi kotłów grzewczych do c.o. opalanych paliwem
stałym. Każdy użytkownik przed przystąpieniem do zainstalowania i eksploatacji kotła powinien dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Zawiera ona zalecenia dotyczące właściwego obchodzenia się z kotłem i jego prawidłową eksploatacją. Nieprzestrzeganie przez
osobę wykonującą montaż kotła oraz przez użytkownika zaleceń i wskazówek zawartych
w niniejszej instrukcji może prowadzić do utraty gwarancji oraz stanowić zagrożenie zdrowia
i życia osób przebywających w obiekcie, w którym pracuje kocioł.

2.

INFORMACJE OGÓLNE

Przed przystąpieniem do instalowania kotła należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją,
a także sprawdzić kompletność osprzętu stanowiącego wyposażenie kotła oraz elementów
i materiałów służących do jego montażu zarówno do instalacji c.o. jak i do instalacji wyciągowej spalin i komina.

2.1

Zastosowanie

Kotły typu KJ-WD, KJ-G, KJ-P przeznaczone są do pracy w instalacjach c.o. grawitacyjnych
lub pompowych w domach jednorodzinnych, punktach usługowych i handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich itp., o temperaturze wody zasilającej nieprzekraczającej 95
C
̊ . Kocioł należy do grupy kotłów wodnych niskotemperaturowych i nie podlega rejestracji
w rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego.
Kotły mogą być stosowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego zabezpieczonych
zgodnie z PN-B-02413:1991 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji
ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.
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2.2

Paliwo

W ww kotłach zaleca się stosować paliwo zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
stałych:
Kotły typu KJ-G (KJ-G 15, KJ-G 20, KJ-G 23, KJ-G 25, KJ-G 30):
węgiel kamienny sortymentu groszek o następujących parametrach:
Lp

Parametr

Symbol

Jednostka

Wartość
minimalna

maksymalna

1

Zawartość popiołu

Ar

%

-

14,00

2

Zawartość siarki całkowitej

St r

%

-

1,7

3

Wartość opałowa

Qi r

MJ/kg

21,00

-

4

Zdolność spiekania

RI

-

-

90,00

5

Wymiar ziarna

-

mm

5,00

40,00

6

Zawartość podziarna

-

%

0,00

10,00

7

Zawartość nadziarna

-

%

0,00

10,00

8

Zawartość wilgoci całkowitej

Wt r

%

-

20,00

Ponadto paliwo powinno zawierać co najmniej 85% węgla kamiennego.
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Kotły typu KJ-WD (KJ-WD 14, KJ-WD 21, KJ-WD 28):
węgiel kamienny sortymentu orzech o następujących parametrach:
Lp

Parametr

Symbol

Jednostka

Wartość
minimalna

maksymalna

1

Zawartość popiołu

Ar

%

-

12,00

2

Zawartość siarki całkowitej

St r

%

-

1,7

3

Wartość opałowa

Qi r

MJ/kg

22,00

-

4

Wymiar ziarna

-

mm

25,00

80,00

5

Zawartość podziarna

-

%

0,00

10,00

6

Zawartość nadziarna

-

%

0,00

10,00

7

Zawartość wilgoci całkowitej

Wt r

%

-

20,00

Ponadto paliwo powinno zawierać co najmniej 85% węgla kamiennego.

Kotły typu KJ-P (KJ-P 15 (16 kW), KJ-P 20, KJ-P 23, KJ-P 25, KJ-P 30):
sprasowany granulat drewna sortymentu pellet o średnicy 6-8 mm
Uwaga:
należy pamiętać, że stosowanie nieodpowiednich paliw stałych z jednoczesnym utrzymywaniem niskich temperatur spalin oraz temperatury wody powrotnej poniżej 60 C
̊
prowadzi do przyśpieszonego zużycia kotła i obniża jego sprawność. Spowodowane
jest to wykraplaniem się produktów spalania – z azotem i siarką, które łącząc się z wodą
tworzą agresywne środowisko powodujące korodowanie elementów kotła. W przypadku braku wkładu kominowego, niska temperatura spalin i wody na powrocie z instalacji
c.o. powoduje przenikanie kondensatu z przewodu kominowego do wnętrza budynku.

6

2.3

Dobór kotła do instalacji

Podstawą doboru kotła do instalacji c.o. jest bilans cieplny ogrzewanego budynku sporządzony zgodnie z PN-83/B-03406 „Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 w budownictwie powszechnym”. Tabela 1 przedstawia moc kotła, jaka odpowiadać dla poszczególnych wielkości ogrzewanych pomieszczeń.
Tabela 1.
Typ kotła do c.o.
KJ – WD

KJ –G

KJ – P

Moc kotła do c.o.
14 kW
21 kW
28 kW
15 kW
20 kW
23 kW
25 kW
30 kW
16 kW
20 kW
23 kW
25 kW
30 kW

3.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA KOTŁÓW

3.1

Opis budowy kotłów

Maksymalna powierzchnia
ogrzewanych pomieszczeń
120 m2
160 m2
220 m2
120 m2
160 m2
180 m2
220 m2
250 m2
120 m2
150 m2
180 m2
220 m2
250 m2

Komora paleniskowa
Komora paleniskowa w kształcie prostopadłościanu wyposażona jest w lamele wodne (ilość
i układ lameli uzależniona jest od wielkości i rodzaju kotła), w dolnej części kocioł wyposażony
jest w ruszt chłodzony wodą (kocioł z ręcznym zasypem: KJ-WD) lub palnik (kocioł z podajnikiem: KJ-G i KJ-P). Paliwo do kotła z ręcznym zasypem KJ-WD jest dostarczane ręcznie przez
drzwiczki zasypowe, natomiast do kotłów z podajnikami (KJ-G i KJ-P) jest dostarczane automatycznie za pomocą podajnika.
Korpus wodny
Korpus wodny kotła wykonany jest ze spawanych blach stalowych. Ściany płaskie wzmocnione zostały kotwami prętowymi. Czyszczenie powierzchni konwekcyjnych odbywa się przez
drzwiczki wyczystne (KJ-G i KJ-P: drzwiczki znajdujące się z przodu kotła. KJ-WD: poprzez
klapę rewizyjną znajdującą się na stropie kotła).
Drzwiczki paleniskowo – popielnikowe
Drzwiczki dolne, wykonane z żeliwa/stali są wspólne dla komory paleniskowej i popielnikowej.
W górnej części ramy drzwiczek w otworze nad rusztem wodnym paleniska znajduje się ruszt
pionowy (dotyczy kotła KJ-WD) i przymocowana do drzwiczek żarowa płyta dolna. Drzwiczki
uszczelnione są sznurem ogniotrwałym (bezazbestowym) i zaopatrzone w dźwignie zacisko-
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we ze specjalnymi uchwytami chroniącymi użytkownika przed poparzeniem. W dolnej części
drzwiczek jest umieszczona przepustnica powietrza (dotyczy KJ-WD). Jest ona używana i otwierana w trakcie procesu rozpalania w kotle lub w przypadku zaniku napięcia elektrycznego
zasilającego wentylator podmuchowy (dotyczy kotłów ze sterowaniem). Regulacji ilości powietrza można dokonywać ręcznie za pomocą śruby regulacyjnej. W trakcie pracy wentylatora przepustnica powietrza w drzwiczkach paleniskowo – popielnikowych musi być zamknięta.
Drzwiczki zasypowe (dotyczy kotłów KJ-WD) oraz drzwiczki wyczystne (dotyczy KJ-G i KJ-P)
Drzwiczki zasypowe, wykonane z żeliwa/stali służą do zasypywania paliwa do komory paleniskowej oraz do czyszczenia powierzchni ogrzewalnych. Wyposażone są one w płytę żarową
zabezpieczającą drzwiczki przed nadmiernym przegrzaniem oraz uszczelnione są sznurem
ogniotrwałym (bezazbestowym) i zaopatrzone w dźwignie zaciskowe ze specjalnymi uchwytami chroniącymi użytkownika przed poparzeniem.
Klapa rewizyjna wyczystna (dotyczy kotłów KJ-WD)
Klapa rewizyjna wyczystna, wykonana ze stali (znajduje się na stropie kotła oraz z boku kotła
w jego dolnej części) służy do oczyszczania powierzchni grzewczych kotła.
Ruszt chłodzony wodą (dotyczy kotłów KJ-WD)
Ruszt wodny zbudowany z rur o przekroju trójkąta równoramiennego o grubości ścianki 6
mm. Rury rusztu wspawane są w przednią wewnętrzną ścianę kotła i blachę wewnętrzną tylną
komory paleniskowej, tworząc pokład rusztowy.
Lamele
Nad/za komorą paleniskową usytuowane są lamele wodne (układ i ilość lameli uzależniona
jest od rodzaju i wielkości kotła) wspawane w boczne ściany komory paleniskowej korpusu
wodnego. Lamele te powodują spalanie paliwa w kotłach w systemie górno-dolnym, a równocześnie wpływają na zintensyfikowanie procesu wymiany ciepła w komorze paleniskowej.
Czopuch kotła
Kocioł posiada czopuch stalowy (spawany), który jest elementem odprowadzającym spaliny
z kotła w kierunku kanału spalinowego i komina. Kotły występują z czopuchem usytuowanym
z tyłu lub z góry kotła. Korpus czopucha ma płytę wyczystną oraz szyber (dotyczy kotłów KJ-WD z czopuchem znajdującym się z tyłu kotła).
Wentylator powietrza (dotyczy kotłów z podajnikami oraz kotłów KJ-WD ze sterowaniem)
Powietrze niezbędne do procesu spalania tłoczy wentylator powietrza, jednym kanałem powietrznym do popielnika oraz do komory paleniskowej.
Sterownik kotła (dotyczy kotłów z podajnikami oraz kotłów KJ-WD ze sterowaniem)
Sterownik kotła służy do utrzymania stałej, żądanej przez użytkownika temperatury wody na
wyjściu z kotła. Zadaniem jego jest dynamiczne sterowanie pracą wentylatora podmuchowego i pompą obiegową wody kotłowej, w sposób optymalny dla procesu spalania. Sterownik umożliwia między innymi płynną regulację maksymalnej mocy wentylatora, temperatury
załączania pompy obiegowej oraz częstotliwości przedmuchów spalin (załączania wentylatora). Sygnał od czujnika temperatury, powoduje reakcję sterownika, który w zależności od
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nastawionej temperatury wody na wyjściu z kotła, zwiększa bądź zmniejsza obroty wirnika
wentylatora powietrza podmuchowego, w wyniku czego temperatura wody na wyjściu z kotła oscyluje w pobliżu temperatury zadanej na sterowniku.
Sposób podłączania i obsługi sterownika podaje szczegółowo „Instrukcja sterownika”, która
dołączona jest do nn. „Instrukcji montażu i obsługi kotła”.
Izolacja ciepłochłonna
Korpus kotłów osłonięty jest izolacją ciepłochłonną pokrytą płaszczem wykonanym z blachy
stalowej, malowanej. Płaszcz izolacyjny mocowany na powierzchni korpusu wodnego ogranicza straty cieplne kotła od otoczenia.
Zawór bezpieczeństwa (dotyczy kotłów KJ-WD)
Dodatkowym elementem zabezpieczającym kocioł przed przekroczeniem dopuszczalnego
ciśnienia jest zawór bezpieczeństwa, usytuowany na stropie kotła.
3.2

Dane techniczno – eksploatacyjne kotłów

Tabela 2. Podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne kotłów typoszeregu KJ-WD (dane dla
wybranych wielkości kotłów)
L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE
1
2
3

J.m.

9
10
11
12

Znamionowa moc cieplna kotła
kW
Powierzchnia grzewcza kotła
m2
Klasa kotła wg PN-EN: 303-5:2012
Ecodesign (Ekoprojekt) wg Rozporządzenia Komisji
(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów
dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.
Zasyp paliwa (orientacyjny)
kg
Stałopalność
h
Sprawność cieplna
%
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie
MPa
robocze
Zakres temperatur pracy kotła
C
Masa kotła bez wody
kg
Pojemność wodna
L
Wymagany ciąg spalin
Pa

13

Minimalna wysokość komina

4

5
6
7
8

m

KJ-WD 14
14
1,2

OZNACZENIE KOTŁA
KJ-WD 21
KJ-WD 28
21
28
1,8
2,5
5 KLASA

ECODESIGN

8,0

12,0
Min. 4,5
~90

16,0

0,15
60-90
345
415
60
72
20-35
Min. Wysokość komina powinna zapewniać wymagany ciąg kominowy i każdorazowo powinna być
określona w projekcie instalacji wyciągowej spalin
280
46

9

14

Minimalny przekrój w świetle przewodu
kominowego

15
16
17

Napięcie zasilania
Moc wentylatora
Paliwo podstawowe

mm
V
W

160 x 160 mm
180 x 180mm 200x200mm lub
lub średnicy 160 lub średnicy 180
średnica 200
mm
mm
mm
230
60 – 80
węgiel kamienny sortymentu orzech

Tabela 3. Podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne kotłów typoszeregu KJ-G (dane dla
wybranych wielkości kotłów)
L.p.
1
2
3

WYSZCZEGÓLNIENIE

J.m.

8
9
10
11

Znamionowa moc cieplna kotła
kW
Powierzchnia grzewcza kotła
m2
Klasa kotła wg PN-EN: 303-5:2012
Ecodesign (Ekoprojekt) wg Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28
kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów
dotyczących ekoprojektu dla kotłów na
paliwa stałe.
Stałopalność
h
Sprawność cieplna
%
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie
MPa
robocze
Zakres temperatur pracy kotła
C
Masa kotła bez wody
kg
Pojemność wodna
L
Wymagany ciąg spalin
Pa

12

Minimalna wysokość komina

13

Minimalny przekrój w świetle przewodu kominowego

14
15
16

Napięcie zasilania
Moc wentylatora
Paliwo podstawowe

4

5
6
7

m

mm
V
W

KJ-G 15
15
1,2

ECODESIGN

OZNACZENIE KOTŁA
KJ-G 20
KJ-G 23
KJ-G 25
20
23
25
1,5
1,8
2,2
5 KLASA

KJ-G 30
30
2,7

ECODESIGN

ECODESIGN

-

-

24 h/doba
~90
0,15
60-90
520
540
580
65
72
80
20-35
Min. Wysokość komina powinna zapewniać wymagany ciąg
kominowy i każdorazowo powinna być określona w projekcie
instalacji wyciągowej spalin
200 x 200
160 x 160 mm lub śred- 180 x 180 mm lub średmm lub
nicy 160 mm
nicy 180 mm
średnica
200 mm
230
60 – 80
węgiel kamienny sortymentu eko-groszek
400
52

430
60
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Tabela 4. Podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne kotłów typoszeregu KJ-P (dane dla
wybranych wielkości kotłów)
L.p.

WYSZCZEGÓLNIENIE

J.m.

OZNACZENIE KOTŁA
KJ-P 15

KJ-P 20

KJ-P 23

KJ-P 25

KJ-P 30

1

Znamionowa moc cieplna kotła

kW

16

20

23

25

30

2

Powierzchnia grzewcza kotła

m2

1,2

1,5

1,8

2,2

2,7

-

ECODESIGN

3

Klasa kotła wg PN-EN: 303-5:2012

4

Ecodesign (Ekoprojekt) wg Rozporządzenia
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia
2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/
WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa
stałe.

5 KLASA

5

Stałopalność

h

24 h/doba

6

Sprawność cieplna

%

~90

7

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie
MPa
robocze

8

Zakres temperatur pracy kotła

C

ECODESIGN

-

ECODESIGN

0,15
60-90

9

Masa kotła bez wody

kg

400

430

520

540

580

10

Pojemność wodna

L

52

60

65

72

80

11

Wymagany ciąg spalin

Pa

12

Minimalna wysokość komina

13

Minimalny przekrój w świetle przewodu kominowego

14

Napięcie zasilania

V

15

Moc wentylatora

W

16

Paliwo podstawowe

m

mm

20-35
Min. Wysokość komina powinna zapewniać wymagany ciąg
kominowy i każdorazowo powinna być określona w projekcie
instalacji wyciągowej spalin
200 x 200
160 x 160 mm lub śred- 180 x 180 mm lub średmm lub
nicy 160 mm
nicy 180 mm
średnica
200 mm
230
60 – 80
Pellet drzewny o średnicy 6-8 mm
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3.3

Schematy konstrukcyjne kotłów
Schemat konstrukcyjny kotłów KJ-G:

Schemat konstrukcyjny kotłów KJ-P:

Schemat konstrukcyjny kotłów KJ-WD:
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3.4

Wyposażenie dodatkowe kotła

Wraz z Instrukcją montażu i eksploatacji zawierającą Kartę gwarancyjną do kotła dołączane
są narzędzia do jego obsługi: łopatka do popiołu, pogrzebacz.
4.

INSTRUKCJA MONTAŻU KOTŁA

Kocioł dostarczany jest w stanie zmontowanym, z dołączonym dodatkowym wyposażeniem,
które należy podłączyć w czasie montażu kotła do instalacji. Przed rozpoczęciem instalowania kotła należy sprawdzić czy zestaw jest kompletny i nieuszkodzony. Dane z tabliczki znamionowej kotła muszą zgadzać się z danymi w dokumentacji kotła
Uwaga:
Instalację kotła należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu, a instalacje, do których
kocioł będzie podłączany powinny być sprawne i wykonane zgodnie z odpowiednimi projektami. Zaleca się by montaż kotła powierzyć wykwalifikowanemu instalatorowi.
4.1

Transport kotła

Podnoszenie i opuszczanie części kotła powinno odbywać się przy użyciu podnośników mechanicznych. Przy przewożeniu części kotła należy je zabezpieczyć przed przesunięciami
i przechyłami na platformie pojazdu. Kocioł należy transportować w pozycji pionowej.
4.2

Miejsce zainstalowania kotła

Zgodnie z normą PN-B-02411:1987 „Kotłownie wbudowane na paliwo stałe” oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (dz. U. z 2002 Nr 75 poz.
690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki – kocioł na paliwo stałe powinien być zainstalowany w wydzielonym pomieszczeniu, kotłowni (np. piwnica,
pomieszczenie na poziomie terenu lub poziomie ogrzewanych pomieszczeń – w tym ostatnim przypadku tylko do mocy 25 kW).
Kocioł powinien stać na ognioodpornym podłożu, którego rozmiary muszą być większe od
podstawy kotła przynajmniej o 500 mm od przedniej strony kotła i o 100 mm z pozostałych
stron.
Powinien być tak usytuowany, aby był zapewniony swobodny dostęp do kotła, co jest niezbędne do właściwej obsługi i czyszczenia kotła. Nośność podłoża powinna być odpowiednia
do masy kotła wraz z wodą. Najbliższe otoczenie kotła tj. ściany i strop pomieszczenia powinny być wykonane z materiałów niepalnych.
4.3
Wentylacja pomieszczenia
Pomieszczenie, w którym ustawiono kocioł powinno posiadać kanały wentylacji grawitacyjnej
(bez żaluzji):
• nawiewny – otwór w oknie lub ścianie o przekroju nie mniejszym jak 200 cm2 (dla kotłów
o mocy do 25 kW) lub 20x20cm (dla kotłów powyżej 25 kW)
• wywiewny – otwór usytuowany w miarę możliwości przy kominie pod stropem pomieszczenia o przekroju nie mniejszym jak 14x14 cm
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Uwaga:
W pomieszczeniu, w którym zainstalowano kocioł zabrania się stosowania wyciągowej
wentylacji mechanicznej.
4.4

Podłączenie kotła do komina

Przewody kominowe powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-87/B-02411
i PN-89/B-10245 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
(Dz. U. nr 75).
Czopuch kotła należy podłączyć do komina za pomocą łącznika spalin wykonanego z blachy
stalowej, który należy nasadzić na wylot czopucha, osadzić w kominie i uszczelnić. Łącznik
powinien wznosić się lekko ku górze (minimum 1%). Jeżeli ze względów budowlanych czopuch kotła będzie miał długość przekraczającą 400 mm, zaleca się izolowanie czopucha izolacją cieplną. Komin powinien zapewnić odpowiedni ciąg dla prawidłowej pracy kotła. Najmniejsze dopuszczalne wymiary przekroju komina murowanego należy przyjąć jako 140 x 210
mm. Przekrój kominów stalowych nieizolowanych cieplnie powinien być o 20% powiększony.
Kominy z rur stalowych powinny być wyższe o 15 – 20% od kominów murowanych. Minimalne
wymiary czopucha przekroju poprzecznego komina oraz wartości wymaganego ciągu spalin
dla poszczególnych wielkości kotłów zestawiono w Tabelach 2 – 4.
Komin, do którego podłączony jest kocioł musi być szczelny oraz wolny od innych podłączeń.
Zaleca się izolowanie komina izolacją cieplną.
Uwaga:
• Kocioł musi być podłączony wyłącznie do samodzielnego kanału kominowego zapewniający uzyskanie wymaganego ciągu
• Stan techniczny komina, do którego ma być podłączony kocioł powinien ocenić kominiarz.
• Zaleca się sporządzenie projektu budowlanego kotłowni i instalacji grzewczej z wykonanymi obliczeniami aerodynamicznymi instalacji wyciągowej spalin.
4.5

Podłączenie kotła do instalacji grzewczej

Instalacje c.o. w zależności od zapotrzebowania na ilość ciepłej wody użytkowej mogą różnić
się od siebie, dlatego miejsce i sposób podłączenia kotła powinny być zgodne z wytycznymi
w projekcie c.w.u.
Uwaga:
Kocioł może być podłączony wyłącznie do instalacji grzewczej typu grawitacyjnego lub
z wymuszonym obiegiem wody, w systemie otwartym.
Instalacja, w której będzie pracował kocioł musi spełniać wymagania Polskiej Normy PNB-02413:1991 dotyczącej zabezpieczenia instalacji ogrzewczych wodnych systemu otwartego.
Kocioł nie może być podłączony wyłącznie do instalacji grzewczej wykonanej z tworzyw
sztucznych.
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W celu połączenia kotła z instalacją grzewczą należy wykonać następujące prace:
• rurę powrotną z instalacji z króćcem powrotnym kotła połączyć za pomocą złącza gwintowanego – śrubunku,
• rurę zasilającą instalację z króćcem zasilającym kotła połączyć za pomocą złącza gwintowanego – śrubunku
• sprawdzić i zainstalować osprzęt kotła,
• połączyć zasilanie wodą instalacji c.w.u. i kotła
Należy pamiętać o właściwym uszczelnieniu połączeń gwintowanych przy pomocy materiałów do tego przeznaczonych, a także o zaślepieniu wszystkich niewykorzystywanych króćców.
Uwaga:
W celu zabezpieczenia kotła przed powrotem do wymiennika z instalacji wody o temperaturze poniżej 60 ̊C zaleca się stosowanie układu grzewczego z podmieszaniem i regulację parametrów czynnika grzewczego poprzez mieszacz lub sprzęgło hydrauliczne bez
ingerencji w parametry pracy kotła. Układy takie łączą w sobie dwie funkcje:
• mieszają ciepłą wodę z zasilania z chłodniejszą wodą powrotną z obiegu grzewczego,
umożliwiają tym samym płynną regulację temperatury wody grzewczej w stosunku
do potrzeb systemu grzewczego
• chronią kocioł przed niskotemperaturową korozją i zwiększają efektywność ogrzewania wody użytkowej w zbiorniku c.w.u. Pozwala to na podwyższenie sprawności
układu i żywotności kotła.
4.6. Podłączenie kotła do instalacji elektrycznej (dotyczy kotłów ze sterowaniem)
Pomieszczenie kotłowni powinno być wyposażone w instalację elektryczną 230/50Hz zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Instalacja bez względu na jej rodzaj powinna
być zakończona gniazdem wtykowym wyposażonym w styk ochronny. Stosowanie gniazda
bez podłączonego zacisku ochronnego PE może skutkować porażeniem prądem elektrycznym.
Podłączenie elektryczne sterownika (szczegóły podłączenia i obsługi sterownika są zawarte
w osobnej” Instrukcji Obsługi Sterownika/Regulatora Kotła”).
Sterownik jest uniwersalnym kontrolerem sterującym pracą kotła. Zadaniem sterownika jest
utrzymywanie stałej, żądanej przez użytkownika temperatury na kotle. Proces kontroli spalania odbywa się poprzez dynamiczne sterowanie wentylatorem nawiewowym i pompą obiegową w sposób optymalny dla procesu spalania.
Przed podłączeniem i uruchomieniem sterownika należy bezwzględnie zapoznać się z Instrukcją obsługi sterownika kotłów.
Sterownik jest zamontowany na stropie kotła. Do sterownika podłączone są do odpowiednich
gniazd urządzenia peryferyjne:
• wentylator podmuchowy
• czujnik temperatury
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• pompa obiegowa
• przewód zasilający z uziemieniem do podłączenia do gniazda instalacji elektrycznej
230V/50Hz
Sterownik należy podłączyć osobnym przewodem, zabezpieczonym bezpiecznikiem 2-4
A oraz wyłącznikiem przeciwprądowym o prądzie zadziałania (opóźnieniu) max 20 mA. Na
przewodzie zasilającym sterownika nie można podłączać żadnych urządzeń.
Zabrania się stosowania wszelkiego rodzaju przedłużaczy. Wadliwa instalacja może spowodować uszkodzenie sterownika lub pompy obiegowej oraz stanowi zagrożenie dla użytkowników kotłowni
Uwaga:
Podłączenie instalacji elektrycznej może wykonać jedynie elektryk z aktualnymi uprawnieniami. Jakichkolwiek napraw elektrycznej instalacji zasilającej kocioł można dokonywać jedynie przy odłączonym zasilaniu na bezpieczniku.
4.7. Napełnianie kotła wodą
Do napełniania kotła zaleca się użycie wody miękkiej (o twardości nie większej niż 7pH), bez
zanieczyszczeń mechanicznych. Ewentualne użycie środków chemicznych do wody w instalacji grzewczej zgodnie z zaleceniami producentów środków.
Woda oraz stykające się z wodą materiały muszą być zgodne z wymaganiami normy PN-93/C-04607.
Zasilanie wodą może być dokonane przez kurek spustowy zamontowany (na króćcu spustowym kotła) np. za pomocą węża elastycznego, który po napełnieniu instalacji do momentu
uzyskania przelewu z rury sygnalizacyjnej naczynia wzbiorczego i zamknięciu kurka spustowego kotła należy odłączyć od kotła. Dopuszcza się wykonanie połączenia do napełnienia instalacji i uzupełniania ubytków w instalacji przez połączenie stałe pod warunkiem, że połączenie będzie zaopatrzone w zawór zwrotny antyskażeniowy, zabezpieczający przed cofnięciem
się wody z instalacji grzewczej oraz zawór odcinający.
Uwaga:
Jakość wody w znacznym stopniu wpływa na trwałość instalacji c.o. w tym kotła. Jeśli
z jakiegokolwiek powodu wystąpił brak wody w układzie kocioł – instalacja nie wolno uzupełniać układu zimną wodą. Możliwie szybko ostudzić kocioł do temperatury 30 ̊C (w razie potrzeby usuwając palący się opał) i dopiero po ostudzeniu kotła uzupełnić wodę i od
początku rozpocząć rozpalanie. Dopływ zimnej wody na ściany kotła w momencie, gdy
są one gorące grozi zniszczeniem kotła. W krańcowych przypadkach może pociągnąć za
sobą straty w obiektach budowlanych i obrażenia u ludzi.
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5.

EKSPLOATACJA KOTŁA

5.1

Rozpalanie kotła i proces palenia w kotłach KJ-WD

Przed przystąpieniem do rozpalenia ognia w zimnym kotle należy sprawdzić czy instalacja
c.o. jest prawidłowo napełniona wodą – aż do przelania rurą sygnalizacyjną z naczynia wzbiorczego oraz czy woda w instalacji nie zamarzła. Ponadto należy sprawdzić czy oczyszczono
pozostałości niespalonego paliwa i popiołu pozostałego po wcześniejszym użytkowaniu kotła
oraz czy został usunięty popiół z komory popielnikowej.
Przepustnica w drzwiczkach paleniskowo-popielnikowych powinna być otwarta, następnie:
• poprzez drzwiczki paleniskowe należy rozłożyć na całej powierzchni rusztu podpałkę
i węgiel orzech,
• zapalić podpałkę i zamknąć drzwiczki paleniskowo-popielnikowe, a otworzyć na całą szerokość klapę – przepustnicę powietrza wchodzącego pod ruszt niezbędnego do procesu
spalania,
• na rozpalone paliwo, poprzez drzwiczki zasypowe nałożyć cienką warstwę paliwa. W celu
przyśpieszenia procesu rozpalania, na początku należy zasypywać paliwo suche i w drobniejszym sortymencie
• kiedy warstwa węgla jest już dobrze rozpalona należy poprzez drzwiczki zasypowe nałożyć paliwo, aż do dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych wyrównać do jednolitej warstwy
Uwaga:
• w czasie rozpalania zimnego kotła może wystąpić zjawisko skraplanie się par na
ściankach kotła. W takim przypadku nie należy kotła wygaszać lecz dalej eksploatować co spowoduje zanik zjawiska. W przypadku nowego kotła w zależności od warunków atmosferycznych i temperatury wody w kotle powyższe zjawisko może trwać
nawet kilka dni.
• przy jakimkolwiek podejrzeniu możliwości zamarznięcia wody w instalacji, przed
rozpaleniem kotła, należy sprawdzić drożność rur bezpieczeństwa prowadzących do
naczynia wzbiorczego. W tym celu należy dolewać wodę do kotła aż do momentu
uzyskania przelewu rurą sygnalizacyjną z naczynia wzbiorczego. W przypadku braku
drożności rur bezpieczeństwa zabrania się rozpalania kotła.
Ustawienie parametrów pracy kotła na sterowniku (dotyczy kotłów ze sterowaniem):
• temperatura pracy kotła – po wciśnięciu przycisku nastawy temperatury pracy kotła na
panelu przednim sterownika, ustalamy żądaną temperaturę np. 60 ̊C
• temperatura włączenia pompy, siła nadmuchu wentylatora, częstotliwość przedmuchu –
ustawić według „Instrukcji sterownika”
Po ustawieniu podstawowych parametrów pracy kotła na sterowniku należy:
• zamknąć drzwiczki zasypowe oraz przepustnice powietrza w drzwiczkach paleniskowych
Paliwo należy dosypywać okresowo – przez drzwiczki zasypowe, napełniając całą komorę paleniskową. Zapas paliwa w kotle wystarcza na min 4,5 godziny przy pracy kotła z mocą znamionową.
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Uwaga:
Jeśli zachodzi potrzeba otwarcia drzwiczek zasypowych w pierwszej kolejności należy
wyłączyć wentylator powietrza podmuchowego i zachować szczególną ostrożność, ponieważ przy zbyt gwałtownym ich otwieraniu może nastąpić wybuchowe zapalenie gazów (produktów odgazowania paliwa). Otwierając drzwiczki zasypowe należy zawsze
stanąć z boku kotła, uchylić nieco drzwiczki, odczekać chwilę, aż do momentu, gdy gazy
spalinowe zostaną odprowadzone z komory paleniskowej do komina, a następnie powoli otworzyć je całkowicie. Również wówczas należy zachować ostrożność znajdując się
w bezpośredniej okolicy otwartych drzwiczek. Podobną zasadę postępowania należy
przyjąć przy otwieraniu pozostałych drzwiczek podczas pracy kotła.
5.2

Rozpalanie kotła i proces palenia w kotłach KJ-G

Przed przystąpieniem do rozpalania ognia w zimnym kotle należy sprawdzić czy instalacja
c.o. jest prawidłowo napełniona wodą – aż do przelania rurą sygnalizacyjną z naczynia wzbiorczego oraz czy woda w instalacji nie zamarzła.
Należy zasypać komorę paliwem i zamknąć szczelnie pokrywę. Następnie należy włączyć podajnik, który doprowadzi paliwo do palnika. Na wierzchu paleniska na doprowadzonym paliwie należy umieścić rozpałkę i rozpalić ogień. Następnie włączamy nadmuch, ustawiamy parametry pracy na sterowniku i włączamy tryb automatyczny (szczegóły podłączenia i obsługi
sterownika są zawarte w osobnej” Instrukcji Obsługi Sterownika/Regulatora Kotła”).
5.3

Rozpalanie kotła i proces palenia w kotłach KJ-P

Przed przystąpieniem do rozpalenia ognia w zimnym kotle należy sprawdzić czy instalacja
c.o. jest prawidłowo napełniona wodą – aż do przelania rurą sygnalizacyjną z naczynia wzbiorczego oraz czy woda w instalacji nie zamarzła.
Należy zasypać komorę paliwem i zamknąć szczelnie pokrywę. Następnie należy włączyć podajnik, który doprowadzi paliwo do palnika. Następnie włączamy nadmuch i ustawiamy parametry pracy na sterowniku. Rozpalanie kotła następuje automatycznie przy użyciu zapalarki
(szczegóły podłączenia i obsługi sterownika są zawarte w osobnej” Instrukcji Obsługi Sterownika/Regulatora Kotła”).
Uwaga (dotyczy kotłów KJ-WD, KJ-G, KJ-P):
W czasie rozpalania zimnego kotła następuje czasami intensywny wyciek wody z kotła.
Jest to tzw. „pocenie się kotła” dające złudzenie przecieków kotła. Spowodowane jest to
roszeniem wewnętrznych ścian korpusu kotła. Należy wówczas zwiększyć intensywność
palenia w kotle, aż do czasu nagrzania się kotła i ustania kondensacji wilgoci ze spalin.
5.4

Zaburzenia w pracy kotła – zanim zadzwonisz po serwis

Przypominamy, iż w przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu klient pokrywa koszty
przyjazdu i pracy jednostki serwisowej. Zanim Państwo wezwiecie na pomoc fabryczny serwis, prosimy zapoznać się z poniższymi najczęściej występującymi zakłóceniami pracy kotła,
które są efektem nieprawidłowego zainstalowania kotła lub wadliwie zaprojektowanej instalacji c.w.u.
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OBJAWY

PRZYCZYNA

Z kotła wydostaje się woda (wyciek)
podczas pierwszych rozruchów

Rozpalić w kotle uzyskując temperaturę powyżej 80 ̊C i utrzymać ją
Tak zwane „pocenie się kotła” (konprzez min. 6 godzin, w razie potrzedensacja)
by czynność powtórzyć. Ograniczyć
odbiór ciepła
Niedrożny komin lub kanały w kotle

SPOSÓB USUNIĘCIA

Sprawdzić drożność komina oraz
jego parametry

Niewłaściwe połączenie kotła z ko- Sprawdzić połączenie kotła z kominem
minem
sznurek/szczeliwo
Dym wydostaje się z drzwiczek za- Resztki paliwa dostały się pod za- Sprawdzić
wias lub szczeliwo
uszczelniające drzwiczki
sypowych lub popielnikowych
Awaria wentylatora podmuchowe- Sprawdzić funkcjonowanie wentygo
latora
Brak napięcia w sieci elektrycznej
zasilającej regulator

Sprawdzić elektryczną instalację zasilającą

Zła regulacja kotła

Wadliwa praca regulatora temperatury – sprawdzić czy czujnik temperatury jest prawidłowo osadzony
w studzience pomiarowej kotła.
Jeżeli szafka sterownicza kotła nie
funkcjonuje prawidłowo zajrzyj do
instrukcji obsługi regulatora

Przeliczyć dokładnie zapotrzeboBłędnie dobrana moc kotła (wiel- wanie ciepła, zgodnie z projektem
Nie można uzyskać wysokiej tempe- kość)
i dobrać właściwą wielkość kotła –
ratury na kotle
wymienić kocioł.

Zbyt mała wartość opałowa paliwa

Zła jakość paliwa np. duża zawartość popiołu o niskiej temperaturze
topliwości, o niskiej wartości opałowej – gorsze paliwa należy spalać
w okresach cieplejszych, gdy wymagana jest mniejsza wydajność.

Zanieczyszczenie powierzchni konOczyścić kanały konwekcyjne kotła
wekcyjnych kotła
Brak odbioru ciepła

Sprawdzić drożność instalacji naczynia wzbiorczego.

Nagły wzrost temperatury i ciśnieSprawdzić drożność rur bezpieczeńnia w kotle
Zamarznięte naczynie, awaria pomstwa. Zaizolować naczynie wzbiorpy
cze.

Uwaga:
W razie wystąpienia zakłóceń w pracy kotła (nadmierny wzrost temperatury wody, intensywne wydobywanie się dymu do pomieszczenia kotłowni itp.) należy odłączyć napięcie zasilające wentylator i sterownik kotła, poprzez drzwiczki paleniskowe wygarnąć żar
z paleniska do blaszanego pojemnika, który należy wynieść na zewnątrz. Kotłownia po-
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winna być w tym czasie intensywnie wietrzona, a obsługujący kocioł ubezpieczany przez
drugą osobę pozostającą na zewnątrz pomieszczenia kotłowni. Dopiero po wystudzeniu
kotła i instalacji c.o. należy rozpocząć rozpoznanie przyczyn awarii.
5.5

Wyłączenie kotła z pracy

Po zakończonym sezonie grzewczym, lub w innych przypadkach planowego wyłączenia
z pracy kotła, należy doprowadzić do wypalenia się zasypanej do paleniska i popielnika pozostałości po spalonym paliwie. Następnie przeprowadzić oględziny kotła (wewnątrz jak i na
zewnątrz) oraz wyposażenia dodatkowego, a następnie przeprowadzić czynności związane
z konserwacją.
Uwaga:
Bez wyraźnej potrzeby (jak np. konieczność likwidacji powstałych przecieków) nie należy
opróżniać instalacji z wody. Woda powinna się znajdować w układzie przez cały rok gdyż
skutecznie zabezpiecza (od wewnątrz) kocioł i instalację przed korozją. Wyjątkiem od tej
zasady jest przerwa w ogrzewaniu w czasie mrozów.
5.6

Konserwacja kotła

W celu uzyskania oszczędnego zużycia paliwa należy utrzymać w czystości komorę paleniskową oraz kanały konwekcyjne kotła (przestrzenie pomiędzy lamelami). W komorze paleniskowej należy oczyścić ściany, pokład rusztowy/palnik. Kanały konwekcyjne i czopuch należy
czyścić przez drzwiczki wyczystne, a zanieczyszczenia usunąć z popielnika lub przez wyczystkę czopucha.
Czyszczenie kanałów winno się odbywać przy użyciu szczotek drucianych na przedłużaczach
oraz różnego rodzaju skrobaków i szpachli stalowych. Czynności powyższe należy wykonywać w czasie postoju kotła. Dokładne oczyszczenie kotła należy wykonać przynajmniej raz
w miesiącu, przy spalaniu gorszych gatunków paliwa (zawierających większą ilość popiołu)
czynności tych należy dokonywać częściej. Systematyczne czyszczenie kotła, oraz spadkowi
jego wydajności, a co za tym idzie wzrostowi zużycia paliwa.
6.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI KOTŁA

Uwaga:
W czasie eksploatacji kotła należy w szczególności przestrzegać poniższych zasad:
Przed rozpaleniem ognia w kotle:
• sprawdzić czy instalacja jest prawidłowo napełniona wodą,
• skontrolować szczelność i drożność przewodu kominowego (wyczystki, itp.)
• upewnić się czy naczynie wzbiorcze wraz z rurami odpływowymi i dopływowymi jest
sprawne technicznie, drożne i właściwie ocieplone.
Podczas obsługi kotła używać odpowiednich narzędzi i sprzętu ochrony osobistej (właściwe
ubranie, okulary ochronne, rękawice, obuwie).
W czasie otwierania drzwiczek zasypowych nie należy stać na wprost otworu zasypowego,
jedynie z boku.
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Jeśli występuje przerwa w ogrzewaniu w czasie mrozów należy bezwzględnie spuścić wodę
z instalacji, aby nie dopuścić do jej zamarznięcia co może prowadzić do zniszczenia instalacji.
Zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza w kotłowni poprzez wentylację nawiewno – wywiewną.
Nie stosować w kotłowni i wentylacji wyciągowej mechanicznej.
Usunąć z pobliża kotła i kotłowni materiały łatwopalne i żrące.
Nigdy nie zalewać wodą ognia w palenisku celem wygaszenia. Ogień można wygasić przez
wygarnięcie żaru z paleniska lub jego zasypanie piaskiem bądź popiołem.
Jako czynnik grzewczy stosować wyłącznie wodę (najlepiej uzdatnioną).
Czyścić kocioł tylko w czasie przerwy w pracy kotła.
Nigdy nie używać do rozpalania ognia cieczy łatwopalnych jak olej napędowy czy benzyna lub
tym podobne.
Przebywając w pobliżu kotła należy zwrócić szczególną uwagę na niezaizolowane powierzchnie kotła (drzwiczki, pokrywy wyczystek), które mogą rozgrzewać się do wysokich temperatur (powyżej 100 ̊C). Bezpośrednie dotknięcie tych elementów grozi oparzeniem. Do obsługi
używać rękawic ochronnych.
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KARTA GWARANCYJNA
1.

Producent udziela 5 lat gwarancji od daty zakupu na szczelność połączeń spawalniczych
oraz 2 lata na sprawne działanie kotła oraz pozostałe elementy.

2.

Producent zapewnia bezpłatną naprawę usterek powstałych w okresie gwarancyjnym
z winy producenta, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia awarii.

3.

Nie podlegają naprawie lub wymianie elementy zużywające się podczas eksploatacji:
uszczelki drzwiczek i wyczystek, stalowe wkłady ekranowe, ślimak, kondensator i inne
elementy podajnika, itp.

4.

Gwarancja zostaje przedłużona o okres od zgłoszenia do naprawy do dnia usunięcia
usterki.

5.

Wykonanie przyłącza elektrycznego do kotła przez osobę nie posiadającą stosownych
uprawnień, samowolne dokonywanie przez nabywcę lub osoby nieuprawnione jakichkolwiek napraw kotła, zmian w jego konstrukcji lub izolacji w okresie gwarancyjnym jest
niedozwolone i skutkuje unieważnieniem nn. Warunków gwarancyjnych.

6.

Uszkodzenia sterowania spowodowane przepięciami instalacji elektrycznej nie podlegają gwarancji.

7.

Brak rozliczenia finansowego naprawy kotła z winy klienta powoduje utratę gwarancji.

8.

Posiadanie karty gwarancyjnej podstemplowanej przez producenta i instalatora jest warunkiem bezpłatnej naprawy.

9.

W wyniku stwierdzenia braku możliwości naprawy przez producenta kocioł zostanie wymieniony bezpłatnie na nowy.

10. W wypadku niesłusznej reklamacji koszty dojazdu serwisu pokrywa użytkownik.
11. Gwarancja nie obejmuje zabiegów konserwacyjnych i czyszczenia kotła.
12. Gwarancja zostaje cofnięta w wypadku stwierdzenia uszkodzeń wskutek:
• niewłaściwego transportu
• niewłaściwego zainstalowania kotła do instalacji grzewczej i komina, (m.in. muszą być
spełnione wymagania Polskich Norm PN-91/B-02413, dotyczących zabezpieczenia
urządzeń, ogrzewań wodnych systemu otwartego oraz naczyń wzbiorczych systemu
otwartego. Tym samym wyklucza się montaż kotłów do układów zamkniętych).
• korozji elementów stalowych kotła powstałej w wyniku wykraplania się wody i produktów spalania spowodowanego stałym stosowaniem wilgotnych paliw (pellet, drewno,
węgiel) z jednoczesnym utrzymywaniem niskiej temperatury wody powrotnej poniżej
60 ̊C
• stosowania do zasilania instalacji wody o twardości poniżej 5pH lub powyżej 7pH
• niewłaściwej konserwacji
• naruszeń mechanicznych
• przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia roboczego (wybrzuszania, pęknięcia kotła itp.)
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13. Okres i warunki gwarancji sterownika i wentylatora są zamieszczone w kartach gwarancyjnych ich wytwórców. Producent kotła nie odpowiada za utrudnienia w eksploatacji
kotła spowodowane awarią w/w urządzeń. Ich wytwórcy zapewniają naprawę usterek
powstałych w okresie gwarancyjnym w terminie 14 dni od daty otrzymania. Uszkodzony
sterownik lub wentylator należy przesłać bezpośrednio do jego producenta lub za pośrednictwem punktu sprzedaży. Do urządzenia powinna być dołączona karta gwarancyjna oraz opis uszkodzenia. Koszty związane z transportem, ubezpieczeniem i zapewnieniem odpowiedniego opakowania ponosi klient.
14. Producent nie zapewnia urządzeń zastępczych na czas naprawy gwarancyjnej.
15. Podzespoły takie jak: sterownik, dmuchawa, podajnik itp. są objęte 2-letnią gwarancją
od daty zakupu. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu podzespołów
elektronicznych w okresie gwarancyjnym, kupujący zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt w/w podzespoły w celu naprawy do siedziby firmy PIECBUD.
16. Bezpłatny dojazd do Klienta w okresie gwarancyjnym dotyczy wyłącznie napraw związanych z awarią szczelności wymiennika ciepła oraz odległości do 100 km od siedziby
Producenta.

ZABRANIA SIĘ PODŁĄCZANIA KOTŁA W UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM.
ZALECAMY STOSOWANIE WKŁADÓW KOMINOWYCH.
ROK PRODUKCJI………….....………….

POW. GRZEWCZA……….......………m

MOC CIEPLNA……………....………KW DATA SPRZEDAŻY……..........…………

DANE KUPUJĄCEGO:
NAZWISKO I IMIĘ………………….......……
ADRES………………………………...………

PIECBUD S.C.

AL. WOJSKA POLSKIEGO 52 A 26-600
RADOM
tel. 048 36 511 55
www.piecbud.net.pl
biuro@piecbud.net.pl

PIECZĘĆ SPRZEDAŻY
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PIECBUD

Jan Klęczaj

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
PIECBUD s.c. J. Klęczaj, I. Klęczaj, J. Siara
Al. Wojska Polskiego 52A, 26-600 Radom
DEKLARUJE
z pełną odpowiedzialnością, że produkt
Kocioł grzewczy z automatycznym zasypem paliwa
KJ-G
został zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z następującymi dyrektywami i
normami zharmonizowaymi:
Dyrektywa EMC 2014/30/UE – Kompatybilność Elektromagnetyczna (Dz. Urz. UE. L 96 z 29/03/2014 str. 79-106)
Dyrektywa 2014/35/UE – Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (Dz. Urz. UE. L 96 Z 29/03/2014 str. 357-374)
Dyrektywa MAD 2006/42/WE – Bezpieczeństwo maszyn (Dz. Urz. UE L NR 157 Z 09/06/2006)
Dyrektywa ROHS2 2011/65/UE- Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174 Z 01/07/2011)
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1187
Dyrektywa ErP – Ekoprojekt dla produktów związanych z energią (Dz. Urz. UE L 285/10 z 31/10/2009)
Dyrektywa UE 73/23/EEC
Dyrektywa UE 89/336/EEC
PN-EN 303-5:2012
PN-EN 50581:2013-03
PN-EN-1011-1:2009
PN-EN ISO 6520-1:2009
PN-EN ISO 9692-2:2002
PN-EN 1708-1:2010
PN-EN-17638:2010
PN-EN 729-2:1999
PN-EN 10216-2+A2:2009
PN-EN 10025-2:2007
PN-EN 10297-1:2005
Dokumentacja techniczna

Wyrób oznaczono znakiem:
Ta deklaracja zgodności traci swą ważność, jeżeli w kotle KJ-G wprowadzono zmiany, został przebudowany bez naszej zgody lub
jest użytkowany niezgodnie z instrukcją obsługi. Niniejsza deklaracja musi być przekazana wraz z kotłem w przypadku odstąpienia
własności innej osobie.
Automatyczny kocioł c.o. KJ-G jest wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną przechowywaną przez: PIECBUD s.c. J. Klęczaj,
I. Klęczaj, J. Siara, Al.. Wojska Polskiego 52A, 26-600 Radom
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej: Iwona Klęczaj
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji zgodności w imieniu producenta: Iwona Klęczaj
Dwie ostatnie cyfry roku, w którym oznakowanie zostało naniesione: 18

Radom, 27.08.2020r.

Iwona Klęczaj
współwłaściciel

PIECBUD

KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE
2015/1189 UZUPEŁNIAJACYM DYREKTYWĘ PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE

Jan Klęczaj

Nazwa i adres dostawcy urządzenia

PIECBUD s.c. J. Klęczaj, I. Klęczaj, J. Siara, Al.. Wojska Polskiego 52A, 26-600 Radom

Identyfikator modelu

KJ-G 15 kW

Sposób podawania paliwa
Kocioł kondensacyjny: [nie]

Sposób podawania paliwa: Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z
zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 240 L
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: [nie]

Inne
Paliwo zalecane
odpowiednie
(tylko jeden
paliwa:
rodzaj):

Paliwo
Polana, wilgotność ≤ 25 %

nie

Zrębki, wilgotność 15-35 %

nie

Zrębki, wilgotność > 35 %
Drewno prasowane w postaci peletów
lub brykietów

nie

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń
(****)
OGC
CO
NOx
PM
ηs [x %]:

[x] mg/m3

nie

Trociny, wilgotność ≤ 50 %

nie

Inna biomasa drzewna

nie

Biomasa niedrzewna

nie

Węgiel kamienny

Kocioł wielofunkcyjny: [nie]

tak

≥75

Węgiel brunatny (w tym brykiety)

nie

Koks

nie

Antracyt

nie

Brykiety z mieszanego paliwa
kopalnego
Inne paliwo kopalne

nie

≤40

≤20

≤500

≤350

nie

Brykiety z mieszanki (30–70 %)
biomasy i paliwa kopalnego
kopalnego

nie
nie

Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego
Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

Wytworzone ciepło użytkowe

przy znamionowej mocy cieplnej

odpowiednio przy [30 %/50 %]
znamionowej mocy cieplnej

Pn (***)

Pp

14,2

4,5

kW

przy
znamionowej
mocy cieplnej

kW

odpowiednio
przy [30 %/ 50
%]
znamionowej
mocy cieplnej

Dane kontaktowe

ηel,n

Symbol

Wartość

Jednostka

Sprawność użytkowa
ηn

85

%

ηp

82,7

%

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
przy
znamionowej
mocy cieplnej elmax
0,047 kW

dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna

przy znamionowej mocy cieplnej

Parametr

%

odpowiednio
przy [30 %/ 50
%]
znamionowej
mocy cieplnej elmin
urządzeń wtórnych do
redukcji emisji, w stosownych
przypadkach
w trybie
czuwania
PSB

0,027 kW

kW
0,004 kW

PIECBUD S.C. J.Klęczaj, I. Klęczaj, J. Siara, Al. Wojska Polskiego 52A 26-600 Radom, tel. 48 36 511
55, e-mail: biuro@piecbud.net.pl

(*) Pojemność zasobnika = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr ) lub 300 l, w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa, przy czym Pr podaje się w
kW. (**) Pojemność zasobnika = 20 × Pr , przy czym Pr podaje się w kW. (***) W przypadku paliwa zalecanego Pn jest równe Pr . (****) PM =
cząstki stałe, OGC = organiczne związki gazowe, CO = tlenek węgla, NOx = tlenki azotu.
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KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE
2015/1189 UZUPEŁNIAJACYM DYREKTYWĘ PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE

Jan Klęczaj

Nazwa i adres dostawcy urządzenia

PIECBUD s.c. J. Klęczaj, I. Klęczaj, J. Siara, Al.. Wojska Polskiego 52A, 26-600 Radom

Identyfikator modelu

KJ-G 23 kW

Sposób podawania paliwa
Kocioł kondensacyjny: [nie]

Sposób podawania paliwa: Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z
zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 240 L
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: [nie]

Paliwo zalecane
Inne
(tylko jeden
odpowiednie
rodzaj):
paliwa:

Paliwo
Polana, wilgotność ≤ 25 %

nie

Zrębki, wilgotność 15-35 %

nie

Zrębki, wilgotność > 35 %
Drewno prasowane w postaci peletów
lub brykietów

nie
nie

Trociny, wilgotność ≤ 50 %

nie

Inna biomasa drzewna

nie

Biomasa niedrzewna

Kocioł wielofunkcyjny: [nie]
Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń
(****)
OGC
CO
NOx
PM

ηs [x %]:

[x] mg/m3

nie

Węgiel kamienny

tak

≥77

Węgiel brunatny (w tym brykiety)

nie

Koks

nie

Antracyt

nie

kopalnego

nie

Inne paliwo kopalne

nie

Brykiety z mieszanki (30–70 %)
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa
kopalnego

≤40

≤20

≤500

≤350

nie
nie

Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego
Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

Parametr

Wytworzone ciepło użytkowe

przy znamionowej mocy cieplnej

odpowiednio przy [30 %/50 %]
znamionowej mocy cieplnej

Pn (***)

Pp

23,6

6,9

kW

przy
znamionowej
mocy cieplnej

kW

odpowiednio
przy [30 %/ 50
%]
znamionowej
mocy cieplnej

Symbol

Sprawność użytkowa

ηn

84,1

%

ηp

81,2

%

odpowiednio
przy [30 %/ 50
%]
znamionowej
mocy cieplnej elmin

Dane kontaktowe

ηel,n

Jednostka

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
przy
znamionowej
mocy cieplnej elmax
0,068 kW

dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna

przy znamionowej mocy cieplnej

Wartość

%

urządzeń wtórnych do
redukcji emisji, w stosownych
przypadkach
w trybie
czuwania
PSB

0,03 kW

kW
0,005 kW

PIECBUD S.C. J.Klęczaj, I. Klęczaj, J. Siara, Al. Wojska Polskiego 52A 26-600 Radom, tel. 48 36 511
55, e-mail: biuro@piecbud.net.pl

(*) Pojemność zasobnika = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr ) lub 300 l, w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa, przy czym Pr podaje się w
kW. (**) Pojemność zasobnika = 20 × Pr , przy czym Pr podaje się w kW. (***) W przypadku paliwa zalecanego Pn jest równe Pr . (****) PM =
cząstki stałe, OGC = organiczne związki gazowe, CO = tlenek węgla, NOx = tlenki azotu.
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KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE
2015/1189 UZUPEŁNIAJACYM DYREKTYWĘ PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE

Jan Klęczaj

Nazwa i adres dostawcy urządzenia

PIECBUD s.c. J. Klęczaj, I. Klęczaj, J. Siara, Al.. Wojska Polskiego 52A, 26-600 Radom

Identyfikator modelu

KJ-G 30 kW

Sposób podawania paliwa
Kocioł kondensacyjny: [nie]

Sposób podawania paliwa: Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z
zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 240 L
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: [nie]

Paliwo zalecane
Inne
(tylko jeden
odpowiednie
rodzaj):
paliwa:

Paliwo
Polana, wilgotność ≤ 25 %

nie

Zrębki, wilgotność 15-35 %

nie

Zrębki, wilgotność > 35 %
Drewno prasowane w postaci peletów
lub brykietów

nie
nie

Trociny, wilgotność ≤ 50 %

nie

Inna biomasa drzewna

nie

Biomasa niedrzewna

Kocioł wielofunkcyjny: [nie]
Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń
(****)
OGC
CO
NOx
PM

ηs [x %]:

[x] mg/m3

nie

Węgiel kamienny

tak

≥77

Węgiel brunatny (w tym brykiety)

nie

Koks

nie

Antracyt

nie

kopalnego

nie

Inne paliwo kopalne

nie

Brykiety z mieszanki (30–70 %)
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa
kopalnego

≤40

≤20

≤500

≤350

nie
nie

Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego
Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

Parametr

Wytworzone ciepło użytkowe

przy znamionowej mocy cieplnej

odpowiednio przy [30 %/50 %]
znamionowej mocy cieplnej

Pn (***)

Pp

29,9

9,1

kW

przy
znamionowej
mocy cieplnej

kW

odpowiednio
przy [30 %/ 50
%]
znamionowej
mocy cieplnej

Symbol

Sprawność użytkowa

ηn

86,6

%

ηp

86,2

%

odpowiednio
przy [30 %/ 50
%]
znamionowej
mocy cieplnej elmin

Dane kontaktowe

ηel,n

Jednostka

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
przy
znamionowej
mocy cieplnej elmax
0,115 kW

dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna

przy znamionowej mocy cieplnej

Wartość

%

urządzeń wtórnych do
redukcji emisji, w stosownych
przypadkach
w trybie
czuwania
PSB

0,095 kW

kW
0,005 kW

PIECBUD S.C. J.Klęczaj, I. Klęczaj, J. Siara, Al. Wojska Polskiego 52A 26-600 Radom, tel. 48 36 511
55, e-mail: biuro@piecbud.net.pl

(*) Pojemność zasobnika = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr ) lub 300 l, w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa, przy czym Pr podaje się w
kW. (**) Pojemność zasobnika = 20 × Pr , przy czym Pr podaje się w kW. (***) W przypadku paliwa zalecanego Pn jest równe Pr . (****) PM =
cząstki stałe, OGC = organiczne związki gazowe, CO = tlenek węgla, NOx = tlenki azotu.

PIECBUD

Jan Klęczaj

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
PIECBUD s.c. J. Klęczaj, I. Klęczaj, J. Siara
Al. Wojska Polskiego 52A, 26-600 Radom
DEKLARUJE
z pełną odpowiedzialnością, że produkt
Kocioł grzewczy z automatycznym zasypem paliwa
KJ-P
został zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z następującymi dyrektywami i
normami zharmonizowaymi:
Dyrektywa EMC 2014/30/UE – Kompatybilność Elektromagnetyczna (Dz. Urz. UE. L 96 z 29/03/2014 str. 79-106)
Dyrektywa 2014/35/UE – Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (Dz. Urz. UE. L 96 Z 29/03/2014 str. 357-374)
Dyrektywa MAD 2006/42/WE – Bezpieczeństwo maszyn (Dz. Urz. UE L NR 157 Z 09/06/2006)
Dyrektywa ROHS2 2011/65/UE- Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174 Z 01/07/2011)
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1187
Dyrektywa ErP – Ekoprojekt dla produktów związanych z energią (Dz. Urz. UE L 285/10 z 31/10/2009)
Dyrektywa UE 73/23/EEC
Dyrektywa UE 89/336/EEC
PN-EN 303-5:2012
PN-EN 50581:2013-03
PN-EN-1011-1:2009
PN-EN ISO 6520-1:2009
PN-EN ISO 9692-2:2002
PN-EN 1708-1:2010
PN-EN-17638:2010
PN-EN 729-2:1999
PN-EN 10216-2+A2:2009
PN-EN 10025-2:2007
PN-EN 10297-1:2005
Dokumentacja techniczna

Wyrób oznaczono znakiem:
Ta deklaracja zgodności traci swą ważność, jeżeli w kotle KJ-P wprowadzono zmiany, został przebudowany bez naszej zgody lub
jest użytkowany niezgodnie z instrukcją obsługi. Niniejsza deklaracja musi być przekazana wraz z kotłem w przypadku odstąpienia
własności innej osobie.
Automatyczny kocioł c.o. KJ-P jest wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną przechowywaną przez: PIECBUD s.c. J. Klęczaj, I.
Klęczaj, J. Siara, Al.. Wojska Polskiego 52A, 26-600 Radom
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej: Iwona Klęczaj
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji zgodności w imieniu producenta: Iwona Klęczaj
Dwie ostatnie cyfry roku, w którym oznakowanie zostało naniesione: 18

Radom, 27.08.2020r.

Iwona Klęczaj
współwłaściciel

PIECBUD

KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE
2015/1189 UZUPEŁNIAJACYM DYREKTYWĘ PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE

Jan Klęczaj

Nazwa i adres dostawcy urządzenia

PIECBUD s.c. J. Klęczaj, I. Klęczaj, J. Siara, Al.. Wojska Polskiego 52A, 26-600 Radom

Identyfikator modelu

KJ-P 16 kW

Sposób podawania paliwa
Kocioł kondensacyjny: [nie]

Sposób podawania paliwa: Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z
zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 240 L
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: [nie]

Paliwo zalecane
Inne
(tylko jeden
odpowiednie
rodzaj):
paliwa:

Paliwo
Polana, wilgotność ≤ 25 %

nie

Zrębki, wilgotność 15-35 %

nie

Zrębki, wilgotność > 35 %
Drewno prasowane w postaci peletów
lub brykietów

nie
tak

nie

Inna biomasa drzewna

nie

Biomasa niedrzewna

nie

Węgiel kamienny

nie

Węgiel brunatny (w tym brykiety)

nie

Koks

nie

Antracyt

nie

kopalnego

nie

Inne paliwo kopalne

nie

Brykiety z mieszanki (30–70 %)
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa
kopalnego

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń
(****)
OGC
CO
NOx
PM
ηs [x %]:

nie

Trociny, wilgotność ≤ 50 %

Kocioł wielofunkcyjny: [nie]

≥75

[x] mg/m3

≤40

≤20

≤500

≤200

nie
nie

Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego
Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

Parametr

Wytworzone ciepło użytkowe

przy znamionowej mocy cieplnej

odpowiednio przy [30 %/50 %]
znamionowej mocy cieplnej

Pn (***)

Pp

16,5

4,9

kW

przy
znamionowej
mocy cieplnej

kW

odpowiednio
przy [30 %/ 50
%]
znamionowej
mocy cieplnej

Symbol

Sprawność użytkowa

ηn

81,8

%

ηp

79

%

odpowiednio
przy [30 %/ 50
%]
znamionowej
mocy cieplnej elmin

Dane kontaktowe

ηel,n

Jednostka

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
przy
znamionowej
mocy cieplnej elmax
0,047 kW

dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna

przy znamionowej mocy cieplnej

Wartość

%

urządzeń wtórnych do
redukcji emisji, w stosownych
przypadkach
w trybie
czuwania
PSB

0,027 kW

kW
0,004 kW

PIECBUD S.C. J.Klęczaj, I. Klęczaj, J. Siara, Al. Wojska Polskiego 52A 26-600 Radom, tel. 48 36 511
55, e-mail: biuro@piecbud.net.pl

(*) Pojemność zasobnika = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr ) lub 300 l, w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa, przy czym Pr podaje się w
kW. (**) Pojemność zasobnika = 20 × Pr , przy czym Pr podaje się w kW. (***) W przypadku paliwa zalecanego Pn jest równe Pr . (****) PM =
cząstki stałe, OGC = organiczne związki gazowe, CO = tlenek węgla, NOx = tlenki azotu.

PIECBUD

KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE
2015/1189 UZUPEŁNIAJACYM DYREKTYWĘ PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE

Jan Klęczaj

Nazwa i adres dostawcy urządzenia

PIECBUD s.c. J. Klęczaj, I. Klęczaj, J. Siara, Al.. Wojska Polskiego 52A, 26-600 Radom

Identyfikator modelu

KJ-P 23 kW

Sposób podawania paliwa
Kocioł kondensacyjny: [nie]

Sposób podawania paliwa: Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z
zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 240 L
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: [nie]

Paliwo zalecane
Inne
(tylko jeden
odpowiednie
rodzaj):
paliwa:

Paliwo
Polana, wilgotność ≤ 25 %

nie

Zrębki, wilgotność 15-35 %

nie

Zrębki, wilgotność > 35 %
Drewno prasowane w postaci peletów
lub brykietów

nie
tak

nie

Inna biomasa drzewna

nie

Biomasa niedrzewna

nie

Węgiel kamienny

nie

Węgiel brunatny (w tym brykiety)

nie

Koks

nie

Antracyt

nie

kopalnego

nie

Inne paliwo kopalne

nie

Brykiety z mieszanki (30–70 %)
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa
kopalnego

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń
(****)
OGC
CO
NOx
PM
ηs [x %]:

nie

Trociny, wilgotność ≤ 50 %

Kocioł wielofunkcyjny: [nie]

≥77

[x] mg/m3

≤40

≤20

≤500

≤200

nie
nie

Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego
Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

Parametr

Wytworzone ciepło użytkowe

przy znamionowej mocy cieplnej

odpowiednio przy [30 %/50 %]
znamionowej mocy cieplnej

Pn (***)

Pp

22

5,8

kW

przy
znamionowej
mocy cieplnej

kW

odpowiednio
przy [30 %/ 50
%]
znamionowej
mocy cieplnej

Symbol

Sprawność użytkowa

ηn

83,1

%

ηp

80,7

%

odpowiednio
przy [30 %/ 50
%]
znamionowej
mocy cieplnej elmin

Dane kontaktowe

ηel,n

Jednostka

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
przy
znamionowej
mocy cieplnej elmax
0,052 kW

dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna

przy znamionowej mocy cieplnej

Wartość

%

urządzeń wtórnych do
redukcji emisji, w stosownych
przypadkach
w trybie
czuwania
PSB

0,028 kW

kW
0,005 kW

PIECBUD S.C. J.Klęczaj, I. Klęczaj, J. Siara, Al. Wojska Polskiego 52A 26-600 Radom, tel. 48 36 511
55, e-mail: biuro@piecbud.net.pl

(*) Pojemność zasobnika = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr ) lub 300 l, w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa, przy czym Pr podaje się w
kW. (**) Pojemność zasobnika = 20 × Pr , przy czym Pr podaje się w kW. (***) W przypadku paliwa zalecanego Pn jest równe Pr . (****) PM =
cząstki stałe, OGC = organiczne związki gazowe, CO = tlenek węgla, NOx = tlenki azotu.

PIECBUD

KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE
2015/1189 UZUPEŁNIAJACYM DYREKTYWĘ PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE

Jan Klęczaj

Nazwa i adres dostawcy urządzenia

PIECBUD s.c. J. Klęczaj, I. Klęczaj, J. Siara, Al.. Wojska Polskiego 52A, 26-600 Radom

Identyfikator modelu

KJ-P 30 kW

Sposób podawania paliwa
Kocioł kondensacyjny: [nie]

Sposób podawania paliwa: Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z
zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 240 L
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: [nie]

Paliwo zalecane
Inne
(tylko jeden
odpowiednie
rodzaj):
paliwa:

Paliwo
Polana, wilgotność ≤ 25 %

nie

Zrębki, wilgotność 15-35 %

nie

Zrębki, wilgotność > 35 %
Drewno prasowane w postaci peletów
lub brykietów

nie
tak

nie

Inna biomasa drzewna

nie

Biomasa niedrzewna

nie

Węgiel kamienny

nie

Węgiel brunatny (w tym brykiety)

nie

Koks

nie

Antracyt

nie

kopalnego

nie

Inne paliwo kopalne

nie

Brykiety z mieszanki (30–70 %)
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa
kopalnego

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń
(****)
OGC
CO
NOx
PM
ηs [x %]:

nie

Trociny, wilgotność ≤ 50 %

Kocioł wielofunkcyjny: [nie]

≥77

[x] mg/m3

≤40

≤20

≤500

≤200

nie
nie

Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego
Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

Parametr

Wytworzone ciepło użytkowe

przy znamionowej mocy cieplnej

odpowiednio przy [30 %/50 %]
znamionowej mocy cieplnej

Pn (***)

Pp

29,3

8,4

kW

przy
znamionowej
mocy cieplnej

kW

odpowiednio
przy [30 %/ 50
%]
znamionowej
mocy cieplnej

Symbol

Sprawność użytkowa

ηn

82,3

%

ηp

80,9

%

odpowiednio
przy [30 %/ 50
%]
znamionowej
mocy cieplnej elmin

Dane kontaktowe

ηel,n

Jednostka

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
przy
znamionowej
mocy cieplnej elmax
0,047 kW

dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna

przy znamionowej mocy cieplnej

Wartość

%

urządzeń wtórnych do
redukcji emisji, w stosownych
przypadkach
w trybie
czuwania
PSB

0,027 kW

kW
0,004 kW

PIECBUD S.C. J.Klęczaj, I. Klęczaj, J. Siara, Al. Wojska Polskiego 52A 26-600 Radom, tel. 48 36 511
55, e-mail: biuro@piecbud.net.pl

(*) Pojemność zasobnika = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr ) lub 300 l, w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa, przy czym Pr podaje się w
kW. (**) Pojemność zasobnika = 20 × Pr , przy czym Pr podaje się w kW. (***) W przypadku paliwa zalecanego Pn jest równe Pr . (****) PM =
cząstki stałe, OGC = organiczne związki gazowe, CO = tlenek węgla, NOx = tlenki azotu.

PIECBUD

Jan Klęczaj

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
PIECBUD s.c. J. Klęczaj, I. Klęczaj, J. Siara
Al. Wojska Polskiego 52A, 26-600 Radom
DEKLARUJE
z pełną odpowiedzialnością, że produkt
Kocioł grzewczy z ręcznym załadunkiem paliwa
KJ-WD
został zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z następującymi dyrektywami i
normami zharmonizowaymi:
Dyrektywa EMC 2014/30/UE – Kompatybilność Elektromagnetyczna (Dz. Urz. UE. L 96 z 29/03/2014 str. 79-106)
Dyrektywa 2014/35/UE – Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (Dz. Urz. UE. L 96 Z 29/03/2014 str. 357-374)
Dyrektywa MAD 2006/42/WE – Bezpieczeństwo maszyn (Dz. Urz. UE L NR 157 Z 09/06/2006)
Dyrektywa ROHS2 2011/65/UE- Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174 Z 01/07/2011)
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1187
Dyrektywa ErP – Ekoprojekt dla produktów związanych z energią (Dz. Urz. UE L 285/10 z 31/10/2009)
Dyrektywa UE 73/23/EEC
Dyrektywa UE 89/336/EEC
PN-EN 303-5:2012
PN-EN 50581:2013-03
PN-EN-1011-1:2009
PN-EN ISO 6520-1:2009
PN-EN ISO 9692-2:2002
PN-EN 1708-1:2010
PN-EN-17638:2010
PN-EN 729-2:1999
PN-EN 10216-2+A2:2009
PN-EN 10025-2:2007
PN-EN 10297-1:2005
Dokumentacja techniczna

Wyrób oznaczono znakiem:
Ta deklaracja zgodności traci swą ważność, jeżeli w kotle KJ-WD wprowadzono zmiany, został przebudowany bez naszej zgody lub
jest użytkowany niezgodnie z instrukcją obsługi. Niniejsza deklaracja musi być przekazana wraz z kotłem w przypadku odstąpienia
własności innej osobie.
Automatyczny kocioł c.o. KJ-WD jest wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną przechowywaną przez: PIECBUD s.c. J.
Klęczaj, I. Klęczaj, J. Siara, Al.. Wojska Polskiego 52A, 26-600 Radom
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej: Iwona Klęczaj
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji zgodności w imieniu producenta: Iwona Klęczaj
Dwie ostatnie cyfry roku, w którym oznakowanie zostało naniesione: 18

Radom, 27.08.2020r.

Iwona Klęczaj
współwłaściciel

PIECBUD

KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE
2015/1189 UZUPEŁNIAJACYM DYREKTYWĘ PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE

Jan Klęczaj

Nazwa i adres dostawcy urządzenia

PIECBUD s.c. J. Klęczaj, I. Klęczaj, J. Siara, Al.. Wojska Polskiego 52A, 26-600 Radom

Identyfikator modelu

KJ-WD 14 kW
Sposób podawania paliwa: załadunek ręczny: kocioł należy eksploatować z zasobnikiem ciepłej wody
użytkowej o pojemności minimalnej 240 L

Sposób podawania paliwa
Kocioł kondensacyjny: [nie]

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: [nie]

Paliwo zalecane
Inne
(tylko jeden
odpowiednie
rodzaj):
paliwa:

Paliwo
Polana, wilgotność ≤ 25 %

nie

Zrębki, wilgotność 15-35 %

nie

Zrębki, wilgotność > 35 %
Drewno prasowane w postaci peletów
lub brykietów

nie
nie

Trociny, wilgotność ≤ 50 %

nie

Inna biomasa drzewna

nie

Biomasa niedrzewna

Kocioł wielofunkcyjny: [nie]
Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń
(****)
OGC
CO
NOx
PM

ηs [x %]:

[x] mg/m3

nie

Węgiel kamienny

tak

≥75

Węgiel brunatny (w tym brykiety)

nie

Koks

nie

Antracyt

nie

kopalnego

nie

Inne paliwo kopalne

nie

Brykiety z mieszanki (30–70 %)
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa
kopalnego

≤60

≤30

≤700

≤350

nie
nie

Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego
Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

Parametr

Wytworzone ciepło użytkowe

przy znamionowej mocy cieplnej

odpowiednio przy [30 %/50 %]
znamionowej mocy cieplnej

Pn (***)

14,3

Pp

kW

przy
znamionowej
mocy cieplnej

kW

odpowiednio
przy [30 %/ 50
%]
znamionowej
mocy cieplnej

Dane kontaktowe

ηel,n

Wartość

Jednostka

Sprawność użytkowa

ηn

85

%

ηp

%

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
przy
znamionowej
mocy cieplnej elmax
kW
odpowiednio
przy [30 %/ 50
%]
znamionowej
mocy cieplnej elmin
kW

dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna

przy znamionowej mocy cieplnej

Symbol

%

urządzeń wtórnych do
redukcji emisji, w stosownych
przypadkach
w trybie
czuwania
PSB

kW
kW

PIECBUD S.C. J.Klęczaj, I. Klęczaj, J. Siara, Al. Wojska Polskiego 52A 26-600 Radom, tel. 48 36 511
55, e-mail: biuro@piecbud.net.pl

(*) Pojemność zasobnika = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr ) lub 300 l, w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa, przy czym Pr podaje się w
kW. (**) Pojemność zasobnika = 20 × Pr , przy czym Pr podaje się w kW. (***) W przypadku paliwa zalecanego Pn jest równe Pr . (****) PM =
cząstki stałe, OGC = organiczne związki gazowe, CO = tlenek węgla, NOx = tlenki azotu.

PIECBUD

KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE
2015/1189 UZUPEŁNIAJACYM DYREKTYWĘ PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE

Jan Klęczaj

Nazwa i adres dostawcy urządzenia

PIECBUD s.c. J. Klęczaj, I. Klęczaj, J. Siara, Al.. Wojska Polskiego 52A, 26-600 Radom

Identyfikator modelu

KJ-WD 21 kW
Sposób podawania paliwa: załadunek ręczny: kocioł należy eksploatować z zasobnikiem ciepłej wody
użytkowej o pojemności minimalnej 240 L

Sposób podawania paliwa
Kocioł kondensacyjny: [nie]

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: [nie]

Paliwo zalecane
Inne
(tylko jeden
odpowiednie
rodzaj):
paliwa:

Paliwo
Polana, wilgotność ≤ 25 %

nie

Zrębki, wilgotność 15-35 %

nie

Zrębki, wilgotność > 35 %
Drewno prasowane w postaci peletów
lub brykietów

nie

Kocioł wielofunkcyjny: [nie]
Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń
(****)
OGC
CO
NOx
PM

ηs [x %]:

[x] mg/m3

nie

Trociny, wilgotność ≤ 50 %

nie

Inna biomasa drzewna

nie

Biomasa niedrzewna

nie

Węgiel kamienny

tak

≥77

Węgiel brunatny (w tym brykiety)

nie

Koks

nie

Antracyt

nie

Brykiety z mieszanego paliwa
kopalnego

nie

Inne paliwo kopalne

nie

Brykiety z mieszanki (30–70 %)
biomasy i paliwa kopalnego
kopalnego

nie
nie

≤60

≤30

≤700

≤350

Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego
Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

Wytworzone ciepło użytkowe

przy znamionowej mocy cieplnej

odpowiednio przy [30 %/50 %]
znamionowej mocy cieplnej

Pn (***)

14,3

Pp

kW

przy
znamionowej
mocy cieplnej

kW

odpowiednio
przy [30 %/ 50
%]
znamionowej
mocy cieplnej

dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna

przy znamionowej mocy cieplnej
Dane kontaktowe

ηel,n

Parametr

%

Symbol

Wartość

Jednostka

Sprawność użytkowa
ηn

ηp

85

%

%

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
przy
znamionowej
mocy cieplnej elmax
kW
odpowiednio
przy [30 %/ 50
%]
znamionowej
mocy cieplnej elmin
kW
urządzeń wtórnych do
redukcji emisji, w stosownych
kW
przypadkach
w trybie
czuwania
PSB
kW

PIECBUD S.C. J.Klęczaj, I. Klęczaj, J. Siara, Al. Wojska Polskiego 52A 26-600 Radom, tel. 48 36 511
55, e-mail: biuro@piecbud.net.pl

(*) Pojemność zasobnika = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr ) lub 300 l, w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa, przy czym Pr podaje się w
kW. (**) Pojemność zasobnika = 20 × Pr , przy czym Pr podaje się w kW. (***) W przypadku paliwa zalecanego Pn jest równe Pr . (****) PM =
cząstki stałe, OGC = organiczne związki gazowe, CO = tlenek węgla, NOx = tlenki azotu.

PIECBUD

KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE
2015/1189 UZUPEŁNIAJACYM DYREKTYWĘ PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE

Jan Klęczaj

Nazwa i adres dostawcy urządzenia

PIECBUD s.c. J. Klęczaj, I. Klęczaj, J. Siara, Al.. Wojska Polskiego 52A, 26-600 Radom

Identyfikator modelu

KJ-WD 28 kW
Sposób podawania paliwa: załadunek ręczny: kocioł należy eksploatować z zasobnikiem ciepłej wody
użytkowej o pojemności minimalnej 240 L

Sposób podawania paliwa
Kocioł kondensacyjny: [nie]

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: [nie]

Paliwo zalecane
Inne
(tylko jeden
odpowiednie
rodzaj):
paliwa:

Paliwo
Polana, wilgotność ≤ 25 %

nie

Zrębki, wilgotność 15-35 %

nie

Zrębki, wilgotność > 35 %
Drewno prasowane w postaci peletów
lub brykietów

nie
nie

Trociny, wilgotność ≤ 50 %

nie

Inna biomasa drzewna

nie

Biomasa niedrzewna

Kocioł wielofunkcyjny: [nie]
Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń
(****)
OGC
CO
NOx
PM

ηs [x %]:

[x] mg/m3

nie

Węgiel kamienny

tak

≥77

Węgiel brunatny (w tym brykiety)

nie

Koks

nie

Antracyt

nie

kopalnego

nie

Inne paliwo kopalne

nie

Brykiety z mieszanki (30–70 %)
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa
kopalnego

≤60

≤30

≤700

≤350

nie
nie

Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego
Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

Parametr

Wytworzone ciepło użytkowe

przy znamionowej mocy cieplnej

odpowiednio przy [30 %/50 %]
znamionowej mocy cieplnej

Pn (***)

27,8

Pp

kW

przy
znamionowej
mocy cieplnej

kW

odpowiednio
przy [30 %/ 50
%]
znamionowej
mocy cieplnej

Dane kontaktowe

ηel,n

Wartość

Jednostka

Sprawność użytkowa

ηn

85

%

ηp

%

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
przy
znamionowej
mocy cieplnej elmax
kW
odpowiednio
przy [30 %/ 50
%]
znamionowej
mocy cieplnej elmin
kW

dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna

przy znamionowej mocy cieplnej

Symbol

%

urządzeń wtórnych do
redukcji emisji, w stosownych
przypadkach
w trybie
czuwania
PSB

kW
kW

PIECBUD S.C. J.Klęczaj, I. Klęczaj, J. Siara, Al. Wojska Polskiego 52A 26-600 Radom, tel. 48 36 511
55, e-mail: biuro@piecbud.net.pl

(*) Pojemność zasobnika = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr ) lub 300 l, w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa, przy czym Pr podaje się w
kW. (**) Pojemność zasobnika = 20 × Pr , przy czym Pr podaje się w kW. (***) W przypadku paliwa zalecanego Pn jest równe Pr . (****) PM =
cząstki stałe, OGC = organiczne związki gazowe, CO = tlenek węgla, NOx = tlenki azotu.

PIECBUD

Jan Klęczaj

Polityka zrównoważonego rozwoju firmy uwzględniająca
aspekt ekologiczny związany z produkcją kotłów
Polityka zrównoważonego rozwoju
Firma PIECBUD jasno deklaruje odpowiedzialność społeczną i cel, jakim jest
zachowanie naturalnych warunków życia dla przyszłych pokoleń. Działania
mające na celu oszczędność zasobów i ochronę środowiska naturalnego w
rozumieniu postępowania dążącego do zrównoważonego rozwoju są również
elementem kultury przedsiębiorstwa, podobnie jak ciągły wzrost
efektywności wzdłuż całego łańcucha procesów sięgającego od
poddostawców do klientów.
Nieustannie staramy się ulepszać nasz sposób wytwarzania dóbr i usług, aby
każdy etap działalności przedsiębiorstwa, cyklu produkcyjnego i cyklu życia
produktu (pozyskiwania zasobów, projektowania produktu, sposobu
wytwarzania, dystrybucji, utylizacji) uwzględniał aspekty ekologiczne i
społeczne w stopniu wyższym, niż dotychczasowe lub konwencjonalnie
stosowane metody wytwarzania danego rodzaju dobra bądź usługi. W
kategoriach koncepcji efektów, dążymy do opracowania sposobu produkcji,
który w porównaniu z innymi metodami wytwarzania produktu, powoduje
uzyskanie większych efektów produkcyjnych i jakościowych przy
minimalizacji: zużycia zasobów, emisji zanieczyszczeń i odpadów na każdym
etapie cyklu życia produktu, poprzez wprowadzanie innowacyjnych
ekologicznie rozwiązań do systemów i etapów produkcji: projektowania
produktu; zaopatrzenia w surowce i materiały; technologii produkcji;
dystrybucji i sprzedaży produktów.
Strategia
Opracowaliśmy własną strategię ekologiczną, która jest bezpośrednio
powiązana z cyklem życia wytwarzanych przez nas produktów. Strategia ta
obejmuje aspekty ekologiczne, jak efektywność energetyczna i materiałowa,
emisja substancji szkodliwych, a ponadto tematykę społeczną, jak struktura
personelu, ochrona pracy i zdrowia, kwalifikacje i satysfakcja pracowników.

Za koordynację wszystkich działań tego procesu odpowiada grupa
kierownicza. Proces strategii zrównoważonego rozwoju w praktyce jest
podzielony na następujące etapy:
1. Projektowanie produktu
- nasze produkty są nieustannie dostosowywane do
aktualnych wymagań ochrony środowiska
- w trakcie projektowania pracujemy nad obniżeniem emisji
spalin pochodzących ze spalania paliw stałych w naszych
kotłach oraz nad poprawą wydajności kotłów
- podczas projektowania kotłów zwracamy uwagę na to, aby
produkt podczas swojego cyklu życia (od produkcji aż po
utylizację) zużywał jak najmniejszą ilość energii elektrycznej
(zastosowanie odpowiednich urządzeń do produkcji oraz
podzespołów do gotowych wyrobów), wody (wykorzystanie
wody podczas prób ciśnieniowych w trakcie produkcji oraz
wykorzystanie wody do pracy kotła w trakcie jego
eksploatacji) czy gazu (wykorzystanie gazów technicznych
podczas spawania blach stalowych)
- stosujemy takie konstrukcje kotłów, które minimalizują
zużycie paliwa stałego w eksploatacji gotowego produktu
jakim jest kocioł c.o. (sposób spalania paliwa oraz ilość zużycia
paliwa jest uzależniona od rodzaju konstrukcji kotła)
- stosujemy oprogramowanie w urządzeniach elektronicznych
(sterownikach do kotłów) umożliwiających oszczędność
zużycia paliwa stałego oraz energii elektrycznej w eksploatacji
gotowego kotła c.o.
- w trakcie procesu projektowego wspomagamy się wynikami
analiz zakresu oceny środowiskowej np. opracowania Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska:
Krajowy Program Ochrony Powietrza do Roku 2020 (z perspektywą
do 2030)
Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z
perspektywą do 2030 r.)
Strategiczny Program PMŚ na lata 2020-2025

2. Przygotowanie do produkcji
- stosujemy surowce i półprodukty pochodzącego od
producentów
i
dostawców
stosujących
politykę
zrównoważonej produkcji pod kątem ekologii
- surowce (blachy stalowe, rury itp.) zamawiamy bez
opakowań w celu ograniczenia produkcji odpadów
- surowce typu blachę stalową zamawiamy w odpowiednich
formatach dostosowanych do produkcji w celu
minimalizowania ilości odpadów
- urządzenia elektroniczne np. sterowniki do kotłów oraz inne
podzespoły (np. śruby, podkładki, rączki itp.) zamawiamy w
zbiorczych opakowaniach biodegradowalnych, które również
(opakowania) później wykorzystujemy do przechowywania
drobnych półproduktów wykorzystywanych przy produkcji
kotłów
- surowce i podzespoły zamawiamy jednorazowo w dużych
ilościach w celu ograniczenia transportu a tym samym emisji
co2 pochodzącym ze spalin samochodowych
- stosujemy surowce obojętne dla środowiska
- przed wprowadzeniem kotłów do produkcji, wytwarzamy
prototyp oraz przeprowadzamy jego badania w
akredytowanym Laboratorium Badawczym pod kątem
aktualnych
wymagań
dotyczących
Ekoprojektu.
Współpracujemy z Instytutem Energetyki Instytutem
Badawczym (Laboratorium Badawcze Kotłów i Urządzeń
Grzewczych) w Łodzi przy ul. Dostawczej 1. Do produkcji
zostają wprowadzone wyłącznie produkty, które w trakcie
badań uzyskały odpowiednie wyniki w zakresie parametrów
wskazanych w Ekoprojekcie.
- stale pracujemy nad ulepszaniem naszych produktów pod
kątem efektywności, obniżenia emisji spalin, co sprawdzamy
w trakcie badań w akredytowanym laboratorium
3. Proces produkcyjny

- przy produkcji kotłów c.o. wykorzystujemy energię
elektryczną (obróbka stali). Proces produkcyjny jest
zorganizowany w sposób powtarzalny i uporządkowany w celu
zminimalizowania zużycia energii elektrycznej. Ponadto
stosujemy urządzenia energooszczędne.
- obiekty, w których odbywa się produkcja są wyposażone w
odpowiedni dostęp do światła dziennego (okna, przeszklenia,
świetliki dachowe) w celu minimalizowania zużycia energii
elektrycznej do oświetlenia sztucznego. Ponadto produkcja
odbywa się wyłącznie w ciągu dnia, w godzinach kiedy obiekty
są doświetlone światłem naturalnym.
- przy produkcji kotłów c.o. wykorzystujemy gazy techniczne
podczas spawania blach stalowych. Proces produkcyjny jest
zorganizowany w sposób powtarzalny i uporządkowany w celu
zminimalizowania zużycia gazu. Ponadto stosujemy
urządzenia o niskim zużyciu gazu.
- przy produkcji kotłów c.o. wykorzystujemy wodę do
sprawdzania szczelności urządzenia. W naszym zakładzie
produkcyjnym znajdują się zbiorniki na wodę. Zbiorniki mają
wielkość dostosowaną do możliwości produkcyjnych naszej
firmy. Woda znajdująca się w zbiornikach jest w obiegu
zamkniętym tzn.
jest używana wielokrotnie w celu
zminimalizowania jej zużycia.
- obiekty firmy PIECBUD są ogrzewane kotłami na paliwa stałe.
Są to kotły własnej produkcji, energooszczędne i przyjazne
środowisku. Aktualnie wszystkie kotły stosowane do
ogrzewania obiektów naszej firmy spełniają wymagania 5
KLASY oraz Ekodesign. Stosujemy paliwa stałe wyłącznie
przyjazne środowisku: pellet drzewny oraz węgiel
kamienny sortymentu groszek. Kotły są wyposażone w czujniki
temperatury, które regulują pracę kotłów oraz minimalizują
zużycie paliwa i energii elektrycznej.
- stosujemy surowce obojętne dla środowiska
- stosujemy urządzenia elektroniczne (sterowniki do kotłów)
wyłącznie energooszczędne oraz wysokiej jakości w celu
minimalizowania zużycia energii elektrycznej

4. Wprowadzenie do sprzedaży
- nie stosujemy opakowań do naszych produktów w celu nie
generowania odpadów. Na wyraźną prośbę Klienta dotyczącą
zastosowania opakowania kotła, stosujemy wyłącznie
opakowania, które pochodzą z recyklingu (z opakowań, które
otrzymujemy ze stosowanych przez nas półproduktów)
- produkty dostarczamy do Klientów własnym transportem.
Organizujemy transporty zbiorcze w celu minimalizowania
emisji co2 pochodzących ze spalin samochodowych. Również
zachęcamy naszych Klientów do odbioru własnego.
5. Wykorzystanie gotowego wyrobu przez klienta
- podczas eksploatacji kotłów należy stosować wyłącznie
zalecane rodzaje paliw stałych wskazane w Instrukcji Obsługi i
Karcie Produktu. Stosowanie odpowiedniego rodzaju paliwa
umożliwia pracę kotłów w zakresie parametrów wymaganych
przez Ekoprojekt
- podczas eksploatacji kotłów wykorzystywana jest energia
elektryczna. Zalecamy stosowanie wyłącznie oryginalnych
części zamiennych i oryginalnie dostarczanych przez nas
modeli sterowników i innych urządzeń elektrycznych
(wentylatory, podajniki). Urządzenia te były stosowane
podczas przeprowadzanych badań i wraz z kotłem uzyskały
wyniki wymagane przez Ekoprojekt. Ponadto są urządzeniami
energooszczędnymi.
- podczas eksploatacji kotłów wykorzystywana jest woda
(wypełnia ona cały korpus wodny kotła). Zalecamy
jednokrotne napełnienie kotła przy instalacji oraz o
pozostawienie tej wody w kotle przez cały jego okres
żywotności. Nie zalecamy spuszczania lub wymiany wody w
kotle . Stale napełniony kocioł wodą (nawet w momencie jego
przestoju) ma wpływ na przedłużenie jego żywotności a
zarazem zmniejszenie ilości konsumowanych produktów a
zatem i ilości utylizowanych.
- prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny naszych
produktów, który obejmuje naprawy i konserwację naszych

wyrobów w celu przedłużenia ich żywotności a zarazem
zmniejszenia ilości konsumowanych produktów a zatem i ilości
utylizowanych. Jak również służymy radą i pomocą w
przypadku wątpliwości w zakresie odpowiedniego
eksploatowania naszych produktów.
6. Utylizacja produktu
- kotły są wykonane z materiałów neutralnych dla środowiska.
Po wyeksploatowaniu i zużyciu kotła oraz po demontażu
elementów elektronicznych i elektrycznych (sterownik,
wentylator, podajnik) kocioł podlega normalnej zbiórce
odpadów jako złom stalowy
- elementy elektryczne i elektroniczne podlegają selektywnej
zbiórce zużytego sprzętu w celu utylizacji
Ekologiczność, wyniki zarządzania aspektami środowiskowymi
Dzięki zastosowaniu nowych konstrukcji naszych kotłów, nie tylko udało się
zwiększyć wydajność pracy (zoptymalizowano proces produkcyjny) i
zmniejszyć zużycie materiałów (konstrukcje kotłów są zaprojektowane w
sposób zmniejszający ilość odpadów z surowców stalowych), lecz osiągnięto
przede wszystkim wyraźny wzrost efektywności energetycznej (nowe
konstrukcje charakteryzują się dużym wzrostem wydajności naszych kotłów).
Zużycie energii ze źródeł kopalnych znacznie spadło (ze względu na
wprowadzenie do sprzedaży kotłów na pellet oraz na ograniczenie zużycia
węgla kamiennego w kotłach KJ-G i KJ-WD), emisja CO2 (wynikająca z
eksploatacji naszego kotła) zmniejszyła się o około 70 procent (w porównaniu
do poprzenich produktów, które już zostały wycofane ze sprzedaży).
Strategia ekologiczna na przyszłość
- Procedury: okresowa analiza wpływu funkcjonowania firmy na środowisko
naturalne oraz szybka i efektowna reakcja na pojawiające się zagrożenia
- Świadomość: wspieranie wszelkich działań związanych z wrażliwością
pracowników i partnerów biznesowych na potrzeby ochrony środowiska tak,
aby świadomość ochrony zasobów naturalnych była wpisana w codzienną
pracę i współpracę.

