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1.  Wstęp 
 
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa przeznaczona jest dla użytkowników kotłów i ma na 
celu zaznajomienie użytkownika z budową, działaniem, zasadami bezpieczeostwa i 
instalowania oraz obsługi kotłów grzewczych opalanych paliwami stałymi z nadmuchem 
typu: UKS 510 
 
Dokładne zapoznanie się z tą dokumentacją, w której ujęte są informacje dotyczące budowy, 
instalowania i sposobu użytkowania (eksploatacji) jest konieczne dla zapewnienia 
prawidłowego i bezpiecznego ich użytkowania. Użytkownik przed zapoznaniem się z dalszą 
treścią dokumentacji powinien zidentyfikowad z tabliczki znamionowej typ kotła i jego moc. 
Umożliwia to właściwe korzystanie z niniejszej dokumentacji. 
 

1.1 Specyfikacja dostawy 
 
Kocioł dostarczany jest jako integralna całośd wraz z drzwiczkami zasypowymi, 
paleniskowymi, popielnikowymi, wyczystkami, kródcami, czopuchem oraz izolacją termiczną 
wykonaną z wełny mineralnej, pokrytej płaszczem ochronnym z blachy stalowej. 
 
W szczególności na wyposażeniu kotła znajdują się: 

 Mikroprocesorowy regulator  

 Wentylator 

 Wkład szamotowy drzwiczek paleniskowych 

 DTR i karta gwarancyjna na kocioł, regulator, wentylator 
 

2. Warunki gwarancji 
 
Wytwórca udziela na dostarczony kocioł gwarancji 
 
Zakłócenia i nieprawidłowości w pracy kotła powstałe w wyniku nieznajomości DTR oraz 
nieprzestrzeganie przez użytkownika przepisów i wskazówek zawartych w niniejszej 
dokumentacji nie podlegają reklamacji i zwalniają producenta kotłów od wszelkich 
zobowiązao. 
 
W szczególności: 

 Niewłaściwe podłączenie kotła (min. brak pompy obiegu kotłowego) 

 Stosowanie niewłaściwego paliwa (rodzaj, wartośd opałowa) 

 Zabezpieczenie kotła niezgodne z PN-91/B-02413 

 Zastosowanie komina niezgodnego z wymaganiami  

 Niewykonanie czyszczenia i konserwacji kotła 

 Uszkodzenia mechaniczne  

 Nieprawidłowa wentylacja kotłowni 

 Kocioł nie będzie przerabiany ani naprawiany. 
 
Szczegółowe warunki gwarancji zawiera załączona karta gwarancyjna. 
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Kocioł wyposażony jest w tabliczkę znamionową umieszczoną w widocznym miejscu która 
zawiera następujące informacje: 
 

 nazwa i adres firmy producenta, a w określonym wypadku znak producenta 

 znak handlowy oraz typ kotła 

 numer i rok produkcji 

 nominalna moc cieplna i zakres mocy w kW dla każdego rodzaju paliwa 

 maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze w barach 

 max. temperaturę robocza w °C 

 pojemnośd wodna w litrach 

 zasilanie elektryczne (V, Hz, A) i pobór mocy w W 
 
Integralną częścią niniejszej DTR są instrukcje obsługi (DTR) oraz deklaracje zgodności 
urządzeo stanowiące wyposażenie – sterownik, wentylator 

 
3. Informacje ogólne 

 
Kocioł jest urządzeniem grzewczym, w którym mimo licznych zabezpieczeo technicznych 
oraz zaleceo i informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania istnieje zawsze 
potencjalne niebezpieczeostwo poparzenia i pożaru, dlatego osoby obsługujące przed 
podjęciem jakichkolwiek działao powinny zawsze przestrzegad podstawowych zasad 
bezpieczeostwa i zachowad szczególną ostrożnośd. 
 
Przed przystąpieniem do instalowania kotła oraz jego eksploatacji należy: 
 

 Dokładnie zapoznad się z Dokumentacją Techniczno-Ruchową. 

 Sprawdzid kompletnośd dostawy zgodnie ze specyfikacją. 

 Sprawdzid, czy kocioł i wyposażenie w czasie transportu nie zostały uszkodzone. 
 
Kotły typu: UKS 510 

 

 Są kotłami niskotemperaturowymi systemu otwartego i nie podlegają warunkom dozoru 
technicznego. 

 

 Należy zabezpieczyd wyłącznie wg PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. 
Zabezpieczenie instalacji ogrzewao wodnych systemu otwartego. Wymagania. 
 

 Mogą byd eksploatowane i zabezpieczone przy ciśnieniu poniżej 0,5 bar. Naczynie wzbiorcze 
należy umieścid na wysokości poniżej 5m od najniższego poziomu wody w kotle  

 

 Nie są przystosowane do zabezpieczeo w układzie zamkniętym z przeponowymi naczyniami 
wzbiorczymi.  

 

  Nie podlegają dyrektywie ciśnieniowej 2016/68/WE i procedurze oceny zgodności przez JN. 
Zostały zaprojektowane i wykonane godnie z uznaną praktyką inżynierską 
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Kotły powinny byd używane, obsługiwane i naprawiane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, 
natomiast kotły powyżej 50 kW tylko osoby posiadające ważne uprawnienia do obsługi 
kotłów grzewczych. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
28 kwietnia 2003 r. Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 828 ) 

 
3.1. Przeznaczenie kotłów UKS 510 

 
Kotły wodne c.o. typu: „UKS 510” przeznaczone są do zasilania instalacji grzewczych c.o. oraz 
przygotowania c.w.u. przy cyklicznym zasypie paliwa i całodobowym systemie pracy.  
Znajdują zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach 
mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, itp. i mogą 
byd montowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN-
91/B-02413. 
 

3.2. Rodzaj stosowanego paliwa podstawowego 
 

Węgiel kamienny typu: 31, 32- klasa 26/7 - sortymentu groszek lub orzech II 
 wg PN-82/G-97001-3 

 
Przed zasypem wilgotnośd paliwa winna byd w granicach 10-15%. W celu uzyskania tej 
wilgotności przed załadunkiem paliwa w należy zrosid wodą i odczekad aż węgiel uzyska 
wyrównany stopieo wilgotności. 
 
Stosowanie innych paliw zastępczych jest niewskazane, ponieważ prowadzi do 
przyspieszonego zużycia kotła – korozji kanałów konwekcyjnych, paleniska oraz blach 
zewnętrznych pod czopuchem kotła. Spowodowane jest to wkrapianiem się produktów 
spalania takich jak: woda, tlenki azotu, siarki itp., które tworzą środowisko bardzo 
agresywne, powodujące korodowanie elementów stalowych kotła. Efektem takiego spalania 
jest korozja ścian paleniska oraz kanałów konwekcyjnych kotła, powierzchnie mokre, 
zasmolone oraz wycieki z czopucha. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub nieprawidłowe spalanie powstałe 
w skutek użytkowania niewłaściwego paliwa. 
 

Spełnienie deklarowanych parametrów pracy kotła jest uwarunkowane stosowaniem tylko 
właściwego paliwa. Stosowanie paliw zastępczych jest niedopuszczalne, za ich używanie 

całkowitą odpowiedzialnośd ponosi użytkownik kotła, co powoduje obniżenie parametrów 
cieplno- technicznych oraz z trudnościami ze spalaniem i przedwczesnym zniszczeniem kotła. 

 
 Kocioł nie jest przeznaczony do spalania odpadów i koksu.  

 
3.2.1. Składowanie paliwa 

 
Skład paliwa powinien byd umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w 
pobliżu kotła. Składowisko opału należy zabezpieczyd przed wpływem warunków 
atmosferycznych. Paliwo nie powinno byd magazynowane na zewnątrz. Gdy nie ma innej 
możliwości należy wykonad specjalny boks, wiatę zadaszenie, aby paliwo nie było narażone 
na działanie opadów.  
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4. Budowa i dane techniczne kotłów typu UKS 510 
 
Cechują się jednorazowym i całkowitym zasypem komory paleniskowej, odpowiednio 
przystosowane do cyklicznego i całodobowego spalania węgla kamiennego w warunkach 
średniego obciążenia eksploatacyjnego. Wyposażone są w mikroprocesorowy regulator oraz 
układ nadmuchowy, który stanowi wentylator z regulowaną ilością powietrza (przysłoną lub 
regulatorem) wraz z systemem jego doprowadzenia do komory paleniskowej. 
Wentylator umieszczony jest w górnej części po obu stronach kotła. Połączony jest z 
systemem kanałów doprowadzenia powietrza, którymi tłoczy powietrze do dołu 
bezpośrednio pod ruszt oraz do paleniska przez dysze nadmuchowe umieszczone na 
ścianach bocznych, tylnej i przedniej.  
Ilośd dostarczonego powietrza jest zmienna, regulowana mikroprocesorowym regulatorem 
ściśle w funkcji temperatury wody w kotle. 
 

W kanale nadmuchu powietrza umieszczona jest przysłona zwrotna, która otwiera się w 
chwili uruchomienia wentylatora. Części mechaniczne i napędu wentylatora są osłonięte i nie 
zagrażają bezpieczeostwu obsługi 
 

Regulator mikroprocesorowy- zamontowany jest na kotle (obudowie izolacji) w łatwo 
dostępnym miejscu. Poprzez czujnik termiczny zainstalowany w tulejce korpusu kotła steruje 
pracą wentylatora wg nastawionej przez użytkownika temperatury wody w kotle zgodnie z 
aktualnym zapotrzebowaniem i nieprzekraczającym dopuszczalnej wartości. Regulator, poza 
w/w czujnikiem, wyposażony jest w czujniki awaryjnego wyłączenia kotła STB w przypadku 
przekroczenia max. temperatury (ok. 90°C w zależności od typu serownika). Kocioł może byd 
wyposażony w bardziej rozbudowany regulator  
 

Korpus składa się z części paleniskowej i konwekcyjnej. Palenisko wykonane jest w kształcie 
prostopadłościanu od dołu zamknięte rusztem wykonanym z rur stalowych chłodzonych 
wodą. Poniżej rusztu znajduje się popielnik, do którego zsypuje się popiół. Palenisko w 
przedniej części wyposażone jest w właz paleniskowy i załadunkowy. Każdy właz posiada 
drzwiczki. Bezpośrednio za paleniskiem znajduje się częśd konwekcyjna- wymiennik ciepła. 
 
Częśd konwekcyjna kotła składa się z czterech kanałów wodnych pionowych położonych na 
przemian z kanałami spalinowymi. Tak rozmieszczony układ kanałów tworzy kilka sekcji 
konwekcyjnych, co powoduje labiryntowy przepływ spalin oraz zmianę kierunku i prędkości 
przepływu spalin i wpływa na wytrącenie grubszych frakcji lotnych (pyłów) i obniżenie ich 
emisji do środowiska. Układ kanałów i ciągów wymiennika ciepła stwarza jednocześnie 
rozwiniętą powierzchnie grzewczą kotła. W konsekwencji takiego rozwiązania odpowiednio 
ukierunkowany i zawirowany obieg przepływu spalin wpływa na intensyfikacje wymiany 
ciepła i dużą sprawnośd.  
W strefie kanałów spalinowych w górnej części i dole kotła, znajdują się zamykane wyczystki 
co umożliwia okresowo czyszczenie powierzchni wymiany ciepła. Ostatni kanał spalinowy 
połączony jest z czopuchem. Ze względów bezpieczeostwa czopuch nie posiada przepustnicy, 
co uniemożliwia jego przypadkowe zamknięcie.  
 

Wszystkie włazy zamknięte są izolowanymi cieplnie drzwiczkami lub pokrywami. 
Korpus kotła oraz drzwiczki i pokrywy posiadają również izolację termiczną wykonaną z 
wełny mineralnej umieszczonej w kasetach z blach stalowych, powlekanych lub obustronnie 
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malowanych, zapewniającą bezpieczną temperaturę powierzchni zewnętrznej. W osłonę 
izolacji może byd wbudowany panel sterowania. 
 
Kocioł posiada kródce- kołnierzowe zasilania i powrotu, gwintowane spustowe oraz tulejki 
pomiarowe. W górnej części kotła umieszczono kródce wody zasilającej i pomiarowe a na 
dole z tyłu lub boku kotła kródce wody powrotnej i spustowy. 
W górnej części kotła umieszczono nieprzelotowe tulejki służące do umieszczenia czujnika 
termicznego mikroprocesorowego regulatora i STB 
 
Po zakooczeniu procesu spalania i spadku temperatury w kotle do ok. 35oC regulator wyłącza 
pracę wentylatora i pompę obiegową (jeżeli była załączona). Regulator dodatkowo 
wyposażony jest w czujnik kontroli pracy i awaryjnego wyłączenia kotła przy przekroczeniu 
temperatury wody ≤ 90oC. Temperatury wyłączenia zależą typu sterownika. 
 

3.2.1. Rodzaje zabezpieczeo kotłów 
 

Kotły typu: „UKS 510” wyposażone są w regulatory i czujniki, które wyłączają kocioł oraz 
sygnalizują stany alarmowe impulsem świetlnym lub sygnałem dźwiękowym na pulpicie 
sterownika w przypadku: 

 przekroczenia dopuszczalnej max. temperatury wody w kotle STB,  

 braku paliwa wyłącza cały układ, 
 
Regulator temperatury 
Mierzy i reguluję temperaturę wody w kotle i zabezpiecza przed przekroczeniem 
temperatury zadanej.  

 
Zabezpieczenie termiczne STB 
Stanowi ogranicznik temperatury wody i uniemożliwia jej przekroczenie przez całkowite 
wyłączenie w przypadku osiągniecia maksymalnej dopuszczalnej temperatury.  
Zastosowanie zabezpieczenia STB powoduje, że przywrócenie działania ogranicznika można 
dokonad tylko ręcznie, co warunkuje ponowne uruchomienia kotła i dalszą jego eksploatację. 
 
Wyposażenie dodatkowe 

 Czujnik ilości paliwa – sygnalizuje wypalenia i braku paliwa w komorze spalania 

 Czujnik temperatury spalin – w zależności od wersji sterownika sygnalizuje lub reguluje 
temperaturę spalin w czopuchu. 
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4.2. Opis budowy kotłów i parametry 
 
Budowę i parametry kotłów UKS 510 przedstawiono na rys. nr 1 i tabeli nr 1   
 

 

Rysunek nr 1  

Kocioł z nadmuchem UKS 510 

1 - korpus kotła z izolacją, 2 - drzwiczki popielnikowe, 3 - drzwiczki paleniskowe, 
4- drzwiczki zasypowe, 5 - wyczystka górna podwójna, 6 - wyczystka górna pojedyncza, 
7- wyczystka dolna, 8 - króciec zasilający, 9 - króciec powrotny, 10 - króciec termo-
manometru, 11 - króciec pomiaru temperatury, 12- króciec STB, 13 – wentylator,  
14 – sterownik, 15 – czopuch, 16- króciec spustowy 
 

 Tabela nr 1 

Znamionowa moc cieplna kW 510

Pow.ogrzew. pomieszczenia m2 5000÷5500

Pojemnośd wodna m3 1,75

Zasyp paliwa kg 1350

Zużycie paliwa kg/h 86

Ciąg kominowy Pa 65

Masa kg 5150

Ciśnienie robocze MPa
Stałopalnośd znamionowa h
Stałopalnośd eksploatacyjna h

Sprawnośc cieplna %

Max. temperatura robocza °C

Min. temperatura powrotu °C

Zasilanie elektr. 230V/50Hz A / W 3 / 600

90

50

12÷15
20÷25

82

0,05

Kocioł UKS- 510
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5. Wytyczne instalowania kotłów 

 
Przed przystąpieniem do podłączenia zmontowanego kotła do instalacji grzewczej należy 
dokładnie zapoznad się z instrukcją obsługi (DTR) oraz sprawdzid, czy wszystkie podzespoły są 
sprawne, a kocioł posiada pełne wyposażenie. Urządzenia sterujące należy podłączyd 
zgodnie z instrukcją montażu tych urządzeo. 
 

5.1. Transport kotła 
 
Podnoszenie, opuszczenie kotła powinno odbywad się przy użyciu podnośników 
mechanicznych z wykorzystaniem uchwytów przyspawanych do korpusu kotła. Przy 
przewożeniu kotła należy go zabezpieczyd przed przesunięciami i przechyłami na platformie 
pojazdu przy użyciu pasów, klinów i klocków drewnianych przybitych do podłogi platformy. 
Kocioł należy transportowad w pozycji pionowej. 

 
5.2. Ustawienie kotła 

 
Kocioł w zasadzie nie wymaga fundamentu i dopuszcza się ustawienie go bezpośrednio na 
niepalnej posadzce. Kocioł powinien byd dokładnie wypoziomowany, a wytrzymałośd stropu i 
podłoża, na którym jest ustawiony, powinna byd dostateczna ze względu na masę kotła wraz 
z wodą. 
 
Kocioł powinien byd tak ustawiony, aby otaczające kocioł przedmioty lub ściany budynku nie 
utrudniały zasypu paliwa, oczyszczania paleniska i popielnika, czyszczenia kanałów 
konwekcyjnych i usuwania osadów przez otwory wyczystne. 

 
5.3. Podłączenie kotła do komina 

 
Czopuch kotła należy podłączyd do komina za pomocą przyłącza stalowego, wykonanej z 
blachy stalowej o grubości ok. 3 mm, które należy szczelnie nasadzid na wylot czopucha i 
osadzid w kominie. Przyłącze to powinno wznosid się lekko ku górze, a jego długośd nie 
powinna przekraczad 400 mm. 
 
Istotny wpływ na prawidłową pracę kotła ma właściwa wysokośd i przekrój komina. 
Niewłaściwe wymiary przewodu kominowego są powodem niedostatecznego ciągu, co może 
prowadzid do niewłaściwej pracy kotła. 
Czopuch kotła nie posiada przepustnicy spalin co zabezpiecza przed przypadkowym 
całkowitym zamknięciem wylotu spalin. Zaleca się stosowanie regulatora ciągu  
Przewód kominowy, do którego łączy się kocioł, powinien byd wolny od innych podłączeo. 
Powierzchnie ścian kanału spalinowego powinny byd gładkie, szczelne, bez przewężeo i 
załamao. W przypadku nowych kominów powinny byd one wysuszone i nagrzane przed 
rozpaleniem w kotle. Dla zabezpieczania przed podmuchami wiatru komin powinien byd 
wyprowadzony powyżej dachu nie mniej niż 1,0 m. Kominy z rur stalowych powinny byd 
wyższe o 15-20% od kominów murowanych 
Ostatecznie stan techniczny komina, do którego podłączony ma byd kocioł powinien 
sprawdzid i ocenid kominiarz. 



 - 9 - 

    -  

 
 
Do orientacyjnego doboru komina można posłużyd się wzorem: 
            

0,003 x Q x 0,86 
F = -----------------------  (m²) 

√h 
gdzie:  
Q – stanowi moc cieplną jednego lub zespołu kotłów podłączonych do jednego                                                               
przewodu kominowego [kW] 
h – wysokośd komina mierzona od poziomu rusztu do wylotu [m] 
 
Pomieszczenie, w którym ustawiono kocioł powinno odpowiadad wymaganiom normy PN-
87/B-02411 dotyczącej kotłowni centralnego ogrzewania na paliwo stałe. Pomieszczenie 
powinno byd zabezpieczone przed przedostawaniem się wody gruntowej i zaopatrzone w 
odpowiednią wentylację zapewniającą swobodny dopływ powietrza do spalania, w tym: 
 

 kanał nawiewny o przekroju nie mniejszym niż 50% powierzchni przekroju komina, nie mniej 
jednak niż 20×20 cm oraz na wysokości nie więcej niż 1,0 m od poziomu podłogi kotłowni. 
 

 kanał wywiewny o przekroju nie mniejszym niż 25% powierzchni przekroju komina z 
otworem wlotowym pod sufitem kotłowni, wyprowadzony ponad dach i umieszczony, jeżeli 
to jest możliwe, obok komina. Przekrój poprzeczny tego kanału nie powinien byd mniejszy niż 
14×14 cm 
 
Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej w kotłowni z kominem o ciągu 
grawitacyjnym jest niedopuszczalne. 
 
Należy również spełnid pozostałe wymagania normy PN-87/B-02411 dla kotłowni o mocy 
cieplnej powyżej 25 kW do 2000 kW   
 

5.3.1. Podstawowe wymagania dotyczące kominów 
 
Komin musi byd przede wszystkim bezpieczny i dlatego konieczne jest spełnienie pewnych 
zasadniczych wymagao w Ustawie Prawo Budowlane, które obejmują: 
 

 bezpieczeostwo konstrukcji 

 bezpieczeostwo pożarowe 

 bezpieczeostwo użytkowania 

 odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona środowiska 

 oszczędnośd energii. 
 
Aby spełnid te wymagania, komin musi byd wybudowany: 

 przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane 

 z materiałów posiadających wymagane dopuszczenia do budowy kominów 

 komin musi spełniad wymagania pod względem ciągu kominowego 
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 komin, przed oddaniem go do eksploatacji, musi byd poddany kontroli i odbiorowi przez 
uprawnionego mistrza kominiarskiego. 

5.4. Podłączenia kotła z instalacją grzewczą 
 
Po ustawieniu kotła i podłączeniu do komina, należy kocioł podłączyd do instalacji c.o. W tym 
celu należy wykonad następujące czynności: 

 podłączyd króciec zasilania kotła z instalacją c.o. w miejscu do tego przeznaczonym, 

 podłączyd króciec powrotu kotła j.w.;  

 podłączyd rury układu bezpieczeostwa zgodnie z PN-91/B-02413, 

 napełnid instalację c.o. wodą aż do momentu uzyskania ciągłego przelewu z rury 
sygnalizacyjnej, 

 podłączyd urządzenie sterujące i sprawdzid prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej;  

 dla pompy cyrkulacyjnej c.o. należy wykonad przyłącze pompy z tzw. "obejściem 
grawitacyjnym", umożliwiające korzystanie z instalacji c.o. w momencie ewentualnej awarii 
pompy 
 
Najważniejsze wymagania dotyczące urządzeo zabezpieczających to: 

 naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemności obliczonej zgodnie z pkt. 2.5.1 PN-
91/B-02413, umieszczone maksymalnie na wysokości 5m od najniższego poziomu wody.  

 rura bezpieczeostwa o średnicy uzależnionej od mocy cieplnej kotła wg tabeli nr 1. 

 rura wzbiorcza, sygnalizacyjna, przelewowa i odpowietrzająca, a także cyrkulacyjna, 
pozwalająca utrzymywanie odpowiedniej temperatury w naczyniu. Na rurach 
bezpieczeostwa niedopuszczalne jest stosowanie zaworów i zasuw, rura ta powinna byd na 
całej długości wolna od przewężeo i ostrych załamao. W przypadku niemożności 
poprowadzenia rur bezpieczeostwa w jak najkrótszy i najprostszy sposób do naczynia, 
sposób ich prowadzenia jak również średnica powinny byd zgodne z PN-91/B-02413. 

 Rury oraz naczynie wzbiorcze należy zabezpieczyd przed zamarzaniem. 
 

Woda do zasilania kotłów musi byd wolna od zanieczyszczeo mechanicznych i organicznych i 
powinna charakteryzowad się parametrami zgodnie z PN-85/C-04601. W przypadku 
niespełnienia wymagao wodę kotłową należy uzdatnid (np. przez zastosowanie inhibitorów). 
Ewentualny stały lub częściowy ubytek wody świadczy o przecieku kotła lub instalacji, który 
bezzwłocznie należy zlokalizowad i naprawid. 
 
Zasilanie kotła wodą z sieci wodociągowej powinno byd dokonane przez kurek spustowy za 
pomocą węża elastycznego, który po napełnieniu instalacji do uzyskania przelewu naczynia 
wzbiorczego i zamknięcia kurka spustowego kotła należy od kotła odłączyd. 
Z instalacji grzewczych, w których ogrzewana woda jest używana do celów grzejnych nie 
można pobierad wody z układu grzejnego do innych celów, a ciśnienie robocze nie może byd 
większe od ciśnienia dopuszczalnego dla stosowanych urządzeo i elementów instalacji: 
Uzupełnienie wody w kotle i instalacji winno odbywad się podczas przerwy w pracy kotła. 
 
Poniższa tabela nr 2 przedstawia średnice nominalne i zewnętrzne rur bezpieczeostwa i 
wzbiorczej, w zależności od mocy cieplnej kotła centralnego ogrzewania. 
Dla własnego bezpieczeostwa użytkownik powinien żądad od instalatora potwierdzenia 
zabezpieczenia kotła w układzie otwartym tj. wg PN-91/B-02413. 
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5.5 Korozja niskotemperaturowa. 
 
Kocioł powinien byd eksploatowany przy różnicy temperatur wody zasilania i powrotu w 
zakresie 20-15ºC. oraz temperaturze powrotu nie mniejszej niż 50ºC.  
Dłuższa praca kotła przy niskich temperaturach wody powrotu sprawia, że spaliny są 
wychłodzone co powoduje korozję, a co za tym idzie skrócenie żywotności kotła (nawet o 
kilka lat).  Aby temu zapobiec producent kotłów przewiduje następujące rozwiązania:  
 

 zastosowanie pompy obiegu kotłowego bezpośrednio pomiędzy zasilaniem a powrotem, 
która dokona podmieszania układu powrotu i zwiększenia jej temperatury w zależności od 
nastawy na sterowniku. 

  

 zastosowanie układów podmieszania wyposażonych w cztero- lub trój drogowe zawory 
mieszające 
 
Opisane powyżej rozwiązania techniczne powodują ograniczenie wewnętrznej korozji a tym 
samym przedłużenie jego eksploatacji. 
 
Zastosowanie ochrony temperaturowej jest warunkiem koniecznym honorowania przez 
dostawcę kotła warunków gwarancji. 
 
Eksploatacja kotła przy temperaturze wody powrotnej poniżej 50 C. powoduje również 
intensyfikację tworzenia się substancji smolistych ze spalonego paliwa, a co za tym idzie 
zarastanie wymiennika kotła i przewodu kominowego złogami smoły, co z kolei może 
prowadzid do niebezpiecznego zapłonu sadzy w kominie oraz zmniejszenie ciągu 
kominowego. 
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Tabela nr 2 
 

WIELKOŚCI RUR ZABEZPIECZAJĄCYCH KOCIOŁ  
W UKŁADZIE OTWARTYM WG PN-91/B-02413  

Moc cieplna 
kotła Rura bezpieczeostwa Rura wzbiorcza 
lub 

wymiennika* 
[kW] [mm] [mm] 

powyżej do 
Średnica 
nominalna 

Średnica 
wewnętrzna 

Średnica 
nominalna 

Średnica 
wewnętrzna 

- 40 25 27,2 

25 27,2 40 85 32 35,9 

85 140 40 41,8 

140 280 50 53 
32 35,9 

280 325 

65 68,8 325 510 40 41,8 

510 615 

50 53 615 1000 80 80 

1000 1040 
100 105,3 

1040 2210 
65 68,8 

2210 2275 - - 

2275 3685 - - 80 80 
3685 8160 - - 100 105,3 

*Dla rury wzbiorczej - moc cieplna źródła ciepła. 
 

 
Stwierdzenie braku urządzeo zabezpieczających podstawowych i uzupełniających oraz 
osprzętu zgodnie z PN-91/B-02413 przy reklamacjach gwarancyjnych są podstawą do 
nieuznania reklamacji i odmowy wykonania naprawy lub wymiany kotła 
Przykładowe schematy zabezpieczeo systemu otwartego wg PN-91/B-02413 przedstawiona 
na rys. 2a, 2b, 2c 

 
5.5. Warunki bezpieczeostwa p. poż. 

 

 kocioł wykonany jest z materiałów niepalnych  

 w bezpośredniej bliskości kotła nie magazynowad paliwa i materiałów palnych- zachowad 
bezpieczne odległości zgodnie z wymaganiami p. poż. 

 w razie koniczności wykonad wygrodzenia lub osłony z materiałów niepalnych 

 zaleca się umieszczenie w kotłowni gaśnicy lub łatwo dostępnego ujęcia wody 

 W miarę potrzeb lub minimum co 2-3 miesiące zlecid kominiarzowi czyszczenie przewodu 
kominowego w celu usunięcia sadzy i wyeliminowanie zagrożenia zapalenia się jej 

 Bezwzględnie zabrania się eksploatacji kotła z otwartymi drzwiczkami paleniskowymi, 
zasypowymi i otworami wyczystek. 
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Umieszczenie naczynia wzbiorczego ponad najwyżej położonym punktem obiegu wody:

                                                    a) rozdział górny

                                                    b) rozdział dolny

PN-91/B-02413

                                                                             

Rysunek 2a 
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Schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego, wyposażonej w jeden 

kocioł lub wymiennik ciepła, rozdział górny, pompa zamontowana na powrocie.

PN-91/B-02413

 

Rysunek 2b 
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Schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego, wyposażonej w dwa lub więcej 

kotły lub wymienniki ciepła, rozdział górny, pompa zamontowana na powrocie.

PN-91/B-02413

 

Rysunek 2c 
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6. Instrukcja obsługi i eksploatacji kotła 
 
Za sprawdzenie i odbiór techniczny kotła po montażu odpowiedzialny jest użytkownik lub 
jego przedstawiciel, który w porozumieniu z projektantem, instalatorem lub innym 
przedstawicielem w zakresie instalacji grzewczych powinien sporządzid protokół z czynności 
odbiorczych. 
Szczególną uwagę należy sprawdzid na zabezpieczenie instalacji w układzie otwartym 
 wg PN-91/B-02413. 
 

6.1.Rozpalanie kotła 
 
Przed uruchomieniem kotła sprawdzid, czy instalacja C.O. jest prawidłowo napełniona wodą 
oraz czy woda w instalacji i w kotle nie zamarzła. Należy również sprawdzid prawidłowośd 
podłączenia do instalacji spalinowej i upewnid się, że instalacja jest drożna. Rozpalanie i 
eksploatacja kotła są różne w zależności od wersji kotła. 
 
W kotle UKS 510 należy sprawdzid zamocowanie wentylatora na kródcu dopływu powietrza 
oraz połączenie elektryczne wentylatora z regulatorem i czujników temperatury wody i 
spalin. Włożyd wtyczkę przewodu regulatora w gniazdo wtykowe sieci o napięciu 230V. 
Włączyd włącznik pulpitu regulatora i nacisnąd przycisk START uruchamiający wentylator. 
Gdy to nastąpi wyłączyd wyłącznik.  
 

Do oczyszczonej z popiołu komory paleniskowej wsypad węgiel do wysokości dolnej 
krawędzi drzwiczek zasypowych. Ewentualny przesyp do popielnika wybrad i wsypad do 
paleniska. Wyrównad powierzchnię paliwa, położyd papier i kilka szczap drewna, podpalid i 
zamknąd wszystkie drzwiczki. Włączyd mikroprocesorowy regulator i przyciskiem START 
uruchomid wentylator. Ustawid żądaną temperaturę wody w kotle. 

 
W początkowym okresie rozpalania należy kilkakrotnie skontrolowad, czy paliwo pali się 

na całej powierzchni równomiernym, niebiesko-żółtym płomieniem. W przypadku, gdy 
powstają w kilku miejscach intensywnie palące się kratery, należy je zasypad paliwem 
będącym w komorze paleniskowej (rozgarnąd) i doprowadzid do równomiernego palenia się 
płomienia na całej powierzchni. Praktycznie w trakcie całego cyklu palenia trwa podawanie 
powietrza, aż do całkowitego wypalenia się paliwa i przy spadku temperatury do ok. 35oC 
następuje wyłączenie wentylatora i pompy obiegowej (jeżeli była włączona). 

Szczegółową instrukcję obsługi mikroprocesorowego regulatora zawiera załączona DTR 
regulatora. 

 
Kolejne załadowanie i rozpalenie kotła jest możliwe po oczyszczeniu komory paleniskowej i 
popielnika z popiołu i żużla. 
 

W przypadku zaniku prądu elektrycznego w trakcie pracy kotła, proces palenia zanika, aż 
do wystudzenia kotła, po czym należy opróżnid zawartośd komory paleniskowej, oczyścid ją 
oraz popielnik i na nowo uruchomid pracę kotła jak podano wyżej.  Wyjęty z komory 
paleniskowej niezupełnie spalony węgiel można ponownie użyd mieszając z świeżym 
paliwem. 
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Jeżeli dopływ prądu elektrycznego będzie przywrócony w krótkim czasu oraz przed spadkiem 
temperatury wody w kotle do ok. 35oC, nastąpi samoczynne uruchomienie regulatora i 
dmuchawy – proces palenia może byd kontynuowany, co należy sprawdzid. 

 
W przypadku trwałego braku prądu elektrycznego praca kotła nie jest możliwa. W takich 
przypadkach można przejśd na tradycyjny sposób palenia w kotle tj. rozpalenie papieru i 
drewna na ruszcie z okresowym dokładaniem paliwa, przy czym w zależności od 
intensywności palenia muszą byd odpowiednio otwarte drzwiczki popielnikowe. 
 
Przy uruchamianiu pracy kotła zimnego lub po raz pierwszy może wystąpid zjawisko „pocenia 
się kotła”, sprawiając wrażenie przecieku. W takim przypadku należy prowadzid intensywny 
proces palenia (70 – 80oC) celem wysuszenia i wygrzania kotła oraz przewodów dymnych. 

 
W czasie eksploatacji nie należy dosypywad paliwa, gdyż może to wytworzyd w komorze 
paleniskowej mieszankę wybuchową w przypadku bardzo suchego i drobnego paliwa.  
 
Podczas otwierania drzwiczek nie należy nigdy stad na wprost kotła. Może to grozid 
poparzeniem 
 
Zabrania się otwierania górnych drzwiczek zasypowych i obserwacji spalania oraz odżużlania 
paleniska w czasie pracy kotła. 
 

6.2. Regulacja mocy kotła 
 
Kocioł UKS 510 jest wyposażony jest w mikroprocesorowy regulator temperatury który 
umożliwia w zależności od potrzeb eksploatację z odpowiednią wydajnością. Regulacja 
wydajności odbywa się przez nastawy temperatury wody zasilającej. Regulator 
automatycznie kontroluje pracę kotła, dostarczając odpowiednią ilośd powietrza w 
zależności od temperatury wody w kotle. 
 

6.3 Czyszczenie i konserwacja kotła 
 
Kocioł wymaga okresowego czyszczenia i konserwacji. Szczególnie ważne ze względu na 
właściwą eksploatację i efektywnośd spalania jest systematyczne czyszczenie kotła, 
szczególnie kanałów dymnych i czopucha. Dokładne czyszczenie kotła należy przeprowadzad, 
co kilka dni w miarę potrzeb w zależności od stopnia zanieczyszczenia powierzchni kotła. 
 
Grubośd warstwy zanieczyszczeo (pył, popiół, sadza) na kanałach nie powinna przekraczad 
ok. 2 mm. Dla ich usunięcia należy odkręcid lub otworzyd pokrywy-drzwiczki włazów 
popielnika paleniska i wyczystek. Następnie gracą oczyścid kanały konwekcyjne z coraz 
niższych poziomów oraz komorę paleniskową i popielnik. Osady sadzy i popiołu lotnego 
należy usunąd na zewnątrz kotła przez otwory wyczystki i włazów   
Należy również okresowo czyścid wentylator i sterownik kotła nie dopuszczając do 
gromadzenia się kurzu i popiołu na tych elementach. 
Po zakooczonym sezonie grzewczym nie należy spuszczad wody z kotła, natomiast dokładnie 
oczyścid palenisko i kanały spalinowe wymiennika. Dokonad przeglądu technicznego całego 
kotła i palnika w przypadku stwierdzenia usterek dokonad naprawy lub wymienid elementy 
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uszkodzone na nowe (drzwiczki, pokrywy, kształtki ceramiczne, uszczelki, rękojeści itp.) Przy 
prawidłowej eksploatacji po sezonie grzewczym może zajśd koniecznośd usunięcia jedynie 
drobnych usterek. Wykonad przegląd i konserwacje palnika wg jego instrukcji obsługi (DTR) 
 
Typowe czynności czyszczenia i konserwacji komory paleniskowej nie wymagają wyjścia do 
wewnątrz kotła, należy jej wykonad przez otwór paleniska stojąc na posadzce za pomocą 
narzędzi (graca, hak). 
 
Ze względu na duże wymiary gabarytowe kotłów UKS 510 zachodzi koniecznośd wejścia na 
niebezpieczne wysokości na czas obsługi, czyszczenia kanałów spalinowych, konserwacji oraz 
naprawy. W czasie wykonywania w/w czynności, miejsce pracy wyposażyd w kładki i 
pomosty z odpowiednymi barierkami –wymaganymi przy pracach wykonywanymi na 
niebezpiecznej wysokości. Obsługa powinna posiadad odpowiednie kwalifikacje i byd 
wyposażona w pasy bezpieczeostwa, uprzęże, sprzęt do tego rodzaju prac. 
 
Przed wykonaniem prac związanych z czyszczeniem i konserwacją kotła należy wyłączyd 
kocioł z eksploatacji, wystudzid i przewietrzyd komorę paleniskową. 
Zaleca się zbadad stężenie tlenku węgla przy pomocy specjalistycznego miernika oraz 
upewnieniu się, że stężenie nie zagraża życiu i zdrowiu osoby obsługującej. 
Czopuch oczyścid poprzez jego wyczystkę, zrzucając zanieczyszczenia do komina,  
a następnie usunąd je przez dolną wyczystkę w kominie. Przy przedłużonych czopuchach lub 
o innej konfiguracji, do czyszczenia winien byd wykonany dodatkowy otwór wyczystny.  

 
Wszelkie czynności serwisowe w zakresie regulacji, konserwacji, napraw, czyszczenia itp. 
należy wykonad przy wyłączonym urządzeniu podczas postoju i wyjęciu wtyczki z gniazda 
oraz wychłodzonym kotle do bezpiecznej temperatury. 
 
Do obsługi używad środki ochronny indywidualnej -rękawic ochronnych, okularów, 
nakrycia głowy itd. oraz lamp przenośnych na napięcie nie większe niż 24V lub latarek 
bateryjnych. 
 
Zaniedbanie systematycznego czyszczenia prowadzi do trwałego osadzania się sadzy na 
powierzchni ogrzewalnej kotła, co w konsekwencji niekorzystnie wpływa na jego 
sprawnośd oraz żywotnośd. 
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6.4. Zakłócenia pracy kotła 

Lp. Rodzaje zakłóceo Przyczyna Sposób usunięcia 

1 Wypalanie dziur w 
masie paliwa 

- zbyt duży podmuch 
- zbyt suche paliwo 
- źle rozłożone 

paliwo w palenisku 

- zmniejszyd bieg wentylatora 
- stosowad paliwo bardziej 
zwilżone 

- zasypad paliwo równomiernie 
do paleniska, nie dopuszczad 
do miejscowego zbijania się 
paliwa 

2 Trudności z 
rozpaleniem 

- źle przygotowane 
paliwo (zbyt mokre 
lub zbyt suche) 

- przygotowad paliwo wg 
zaleceo podanych w pkt. 3.4 
lub doświadczalnie ustalid 
proporcje w zależności od 
rodzaju paliwa 

3 Brak podmuchu - niewłączony 
sterownik 

- przepalony 
bezpiecznik 

- brak energii 
elektrycznej 

- niewłaściwie lub 
wcale nie 
podłączona 
dmuchawa 

- włączyd sterownik i nastawid 
żądaną temperaturę 

- wymienid bezpiecznik i usunąd 
przyczynę przepalania 

- w przypadku długotrwałych 
wyłączeo można palid w ciągu 
naturalnym „od dołu” 

- sprawdzid podłączenie dmuchawy 

4 Dymienie przez 
drzwiczki 

- niedrożny komin 
- zanieczyszczony 
kocioł sadzą i 
pyłami 

- zużycie się sznura 
uszczelniającego 

- przeczyścid komin 
- oczyścid kocioł i kanały dymne 
- wymienid sznur uszczelniający 

przy drzwiczkach kotła 
 

5 Wybuchy przy 
przechodzeniu ze 
stanu postoju w 
stan pracy kotła 

- zbyt suche paliwo 
- za duży podmuch 
- za mały ciąg komina 
- kanały dymne 

zanieczyszczone 
pyłami 

- zbyt długie okresy 
postoju między 
przedmuchami 

- przygotowad paliwo wg 
zaleceo podanych w pkt. 3.4 

- zmniejszyd podmuch 
- zwiększyd ciąg 
- oczyścid kanały dymne kotła 

(otwory wyczystne) 
- zwiększyd częstotliwośd 
załączania wentylatora  

 
Uwaga! 
Zabrania się wszelkich ingerencji w palenisku przy włączonych wentylatorach nadmuchowych  
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6.5. Awaryjne zatrzymanie kotła 
 

W przypadku stanów awaryjnych takich jak przekroczenie dopuszczalnej temperatury wody 
w kotle powyżej 100oC i odparowania wody, które objawiają się stukami instalacji, 
pęknięciem rur, grzejników czy armatury oraz innych zagrożeo dla bezpiecznej eksploatacji 
kotła należy: 
 

 Usunąd paliwo z kotła do blaszanych pojemników dbając o to, aby nie poparzyd się ani nie 
ulec zaczadzeniu (krótkie okresy przebywania w zadymionym pomieszczeniu). Paliwo w 
pojemnikach usunąd na zewnątrz. Usuwanie żaru z kotła w przypadkach awaryjnych może 
byd dokonywane tylko przy intensywnym wietrzeniu kotłowni oraz zapewnieniu asekuracji 
innej osoby, która zapewni pomoc w przypadku zasłabnięcia osoby pracującej przy kotle.  
Jeżeli zadymienie w kotłowni jest duże i uniemożliwia bezpieczną pracę przy usuwaniu awarii  
lub istnieje zagrożenie pożarem należy wezwad pomoc straży pożarnej. 
 

 Zabrania się gasid paliwo wodą w pomieszczeniu (na zewnątrz można gasid wodą z odległości 
nie mniejszej niż 3,0 m małym strumieniem wody). Paliwo można zasypad w palenisku 
suchym piaskiem. 
 

 W czasie awaryjnego zatrzymania kotła dbad o bezpieczeostwo ludzi oraz zabezpieczenie 
przeciwpożarowe. 
 

 Stwierdzid przyczynę awarii, a po jej usunięciu i stwierdzeniu, że kocioł i instalacja są 
sprawne technicznie, sprawdzid napełnienie instalacji wodą i przystąpid do rozpalenia kotła. 
Niedopuszczalne jest wygaszanie kotła wodą. 
 

6.6. Wyłączenie kotła z pracy 
 
Po zakooczeniu sezonu grzewczego lub w innych przypadkach planowanego wyłączenia z 
pracy kotła należy doprowadzid do wypalenia się zasypanej do paleniska warstwy paliwa, a 
po wygaśnięciu kotła i jego ostudzeniu należy usunąd z paleniska i popielnika pozostałośd po 
spalonym paliwie, kocioł i przewód dymny komina dokładnie oczyścid. Drzwiczki 
popielnikowe zaleca się pozostawid otwarte. 
Wody z kotła i instalacji nie należy spuszczad na okres letni, chyba, że wymagają tego prace 
remontowe. 
 

7. Warunki bezpiecznej eksploatacji 
 
Podstawowym warunkiem bezpiecznej eksploatacji kotła jest wykonanie instalacji 
zabezpieczeo wg wymagao PN-91/B-02413 (przykład zabezpieczeo podano na rys.2).  
Ponadto dla zachowania bezpiecznych warunków eksploatacji należy przestrzegad 
następujących zasad: 

 
1. Zabrania się eksploatacji kotła przy spadku poziomu wody w instalacji poniżej poziomu 
określonego w instrukcji eksploatacji instalacji. 
 
2. Do obsługi kotła używad rękawic, okularów ochronnych i nakrycia głowy. 
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3. Przy otwieraniu drzwiczek nie stawad na wprost odsłanianych otworów, lecz z boku. Przy 
włączonych wentylatorach nie otwierad drzwiczek.  
 
4. Utrzymad porządek w kotłowni, w której nie powinny byd składowane żadne przedmioty 
nie związane z obsługą kotła. 

 
5. Podczas prac przy kotle używad lamp przenośnych na napięcie nie większe niż 24V lub 
latarek akumulatorowych 
 
6. Dbad o dobry stan techniczny kotła i związanej z nim instalacji, a w szczególności o 
szczelnośd instalacji wodnej oraz szczelnośd zamknięd przestrzeni gazowej kotła. 
 
7. Wszelkie usterki niezwłocznie usuwad. 
 
8. W okresie zimowym nie należy stosowad przerw w ogrzewaniu, które mogłyby 
spowodowad zamarznięcie wody w instalacji lub jej części, co jest szczególnie groźne, gdyż 
rozpalenie w kotle przy zamrożonej instalacji może spowodowad niebezpieczne dla otoczenia 
zniszczenie kotła. 
 
9. Napełnienie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi byd prowadzone ostrożnie. 
Napełnienie instalacji w tym okresie musi byd dokonywane wodą gorącą tak, aby nie 
doprowadzid do zamarznięcia wody w instalacji w czasie napełniania. 
 
10. Niedopuszczalne jest rozpalenie w kotle przy użyciu takich środków jak benzyna, nafta 
itp., które mogą spowodowad wybuch lub poparzenie obsługi. 
 
11. W przypadku awarii instalacji i braku wody w kotle podczas jego pracy nie należy jej 
dopuszczad, gdyż mogłoby to spowodowad awarię kotła, lecz należy usunąd paliwo z 
paleniska przy zachowaniu ostrożności dla uniknięcia poparzenia oraz przy odpowiednim 
zabezpieczeniu przed pożarem. 
 
12. W przypadku wystąpienia większych ubytków wody w instalacji w sezonie grzewczym i 
konieczności częstego uzupełniania wody, po zakooczeniu sezonu grzewczego należy 
skontrolowad, czy średnice wewnętrzne rur bezpieczeostwa nie zostały zmniejszone na 
skutek osadzania się w nich kamienia kotłowego. Zmniejszenie prześwitu rur bezpieczeostwa 
przez osadzający się w nich kamieo kotłowy może byd przyczyną niebezpiecznej w skutkach 
awarii.  
 
13. W uzasadnionych przypadkach zagrożenia pożarem obiektu wezwad straż pożarną (np. 
zapłon sadzy w kominie)    
  
Przy jakimkolwiek podejrzeniu możliwości zamarznięcia wody w instalacji przed rozpaleniem 
w kotle należy sprawdzid drożnośd rur bezpieczeostwa do naczynia wzbiorczego. W tym celu 
należy dopuścid wodę do kotła (przez kurek spustowy) do uzyskania przelewu rurą 
przelewową do naczynia. W przypadku braku drożności rur bezpieczeostwa zabrania się 
rozpalania kotła. 
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7. Uwagi koocowe 
 
Nieprawidłowe zabezpieczenie kotła grozi jego poważnym uszkodzeniem i 
niebezpieczeostwem dla użytkownika 
 
Dla własnego bezpieczeostwa użytkownik powinien żądad od instalatora potwierdzenia 
zabezpieczenia kotła w układzie otwartym tj. wg PN-91/B-02413 
 
Otwarte naczynie wzbiorcze wymaganej pojemności umieścid na wysokości max 5 m  
 
Stosowanie zabezpieczenia w układzie zamkniętym z naczyniem przeponowym) jest 
SUROWO ZABRONIONE! 
 
W związku z ciągłym postępem technicznym producent zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych. 
 
Na indywidualne życzenie klienta producent może wprowadzid zmiany konstrukcyjne zgodne 
z uznaną praktyką budowy kotłów nie wpływające na parametry techniczne, eksploatację i 
bezpieczeostwo obsługi 
 

8. Ryzyko szczątkowe 
 
Mimo, że producent bierze odpowiedzialnośd za konstrukcję i oznakowanie kotła w celu 
eliminacji zagrożeo podczas pracy, jak również podczas obsługi i konserwacji, to jednak 
pewne elementy ryzyka są nie do uniknięcia. Ryzyko szczątkowe wynika z błędnego lub 
niewłaściwego zachowania się obsługującego kocioł, dlatego w każdej sytuacji należy 
kierowad się podstawowymi zasadami bezpieczeostwa i zdrowym rozsądkiem. 
 
Przy ocenie i przedstawianiu ryzyka szczątkowego kocioł traktuje się, jako urządzenie, 
które do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano według obecnego 
stanu techniki zgodnie z uznaną praktyką inżynierską. 
 
W celu zwrócenia uwagi użytkownika i obsługi kocioł został oznakowany odpowiednimi 
symbolami, znakami, uwagami w DTR o występującym zagrożeniu, niedozwolonym 
sposobie użycia - których użytkownik powinien bezwzględnie przestrzegad. 
 
8.1 Przyczyny powstawania ryzyka szczątkowego i sposoby jego eliminacji 
 
Ryzyko szczątkowe istnieje w przypadku niedostosowania się do wyszczególnionych 
zaleceo i wskazówek podanych w DTR kotła i jego wyposażenia. Największe 
niebezpieczeostwo występuje przy wykonywaniu zabronionych czynności: 
 
Używanie kotła do innych celów niż opisane w DTR. 
Uważne czytanie i dokładne zapoznanie się z DTR kotła i instrukcji obsługi urządzeo 
wyposażenia przez osoby obsługujące. 
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Niespełnienie wymagao dotyczących otwartego systemu zabezpieczenia 
Zabezpieczenie kotła wyłącznie wg PN-91/B-02413 i jego potwierdzenie przez instalatora. 
  
Obsługi przez osoby niepełnoletnie jak również niezapoznane DTR z instrukcją obsługi 
urządzeo wyposażenia i nieprzeszkolone w zakresie BHP 
Przestrzegad wszystkich zakazów związanych z obsługą podanych w DTR.  
Bezwzględny zakaz obsługi kotłów (o mocy powyżej 50kW) przez osoby nieposiadające 
ważnego uprawnienia oraz osoby niepełnoletnie, nieprzeszklone, będące pod wpływem 
alkoholu lub innych środków odurzających 
 
Pozostawienie kotła w czasie pracy bez nadzoru i obsługi 
Przeprowadzid kontrole procesu spalania w miarę potrzeb, minimum kilka razy na dobę. 
Wyposażyd kotłownie w czujnik czadu i dymu. 
 
Dokonywanie samowolnie jakichkolwiek przeróbek 
- zakaz ingerencji w konstrukcje kotła i układ zabezpieczeo,  
- instalację grzewczą i system zabezpieczeo może wykonad tylko specjalista instalator, 
- wykonywanie wszelkich napraw instalacji elektrycznej i sprawdzanie skuteczności 
zerowania gniazd wyłącznie przez uprawnionego elektryka, 
 
Brak wymaganej ostrożności i odwrócenie uwagi podczas obsługi  
- zakaz wkładania rąk w niebezpieczne i zabronione gorące miejsca oraz obsługa kotła bez 
środków ochronnych (rękawic, okularów, nakrycia głowy), 
-zakaz eksploatacji kotła przy otwartych drzwiczkach lub pokrywach otworów i włazów 
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ECO-MET Sp. z o.o. 
ul. Opłotki 40B 
63-200 Jarocin 

 
Deklaracja zgodności 

oryginał 
Osoba reprezentująca w/w firmę upoważniona do wystawienia dokumentacji technicznej: 

Wiesław Cholewa 
Podpisując się na niniejszym dokumencie deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że kocioł wodny 

c.o. na paliwa stałe, komorowy z ręcznym załadunkiem paliwa, niskotemperaturowy typu: 
 „UKS 510” wyprodukowany przez naszą firmę, 

 
Typu: „UKS 510”  

Moc: 510 kW 
Nr fabryczny: ………….. 

Rok budowy: 2020 
 

do którego odnosi się przedmiotowa deklaracja spełnia wymagania poniższych dyrektyw UE, aktów 
prawnych, przepisów i norm oraz uznanej praktyki inżynierskiej w celu zapewnienia bezpieczeostwa: 

 
DYREKTYWA 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE 
(przekształcenie) 

 
w tym na podstawie deklaracji zgodności urządzeo wyposażenia kotła 
 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE 
 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw paostw członkowskich 
odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do 

stosowania w określonych granicach napięcia 
 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE 
 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw paostw członkowskich 

odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona) 
 

w oparciu o przyjęte do oceny następujące normy i specyfikacje techniczne:  
 

 PN-91/B-0241. Ogrzewnictwo ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewao wodnych 
systemu otwartego. Wymagania. 

 
PN-EN ISO 12100. Bezpieczeostwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i 

zmniejszanie ryzyka 
 

Na kocioł naniesiono oznakowanie „CE” 
 

Właściciel firmy 
.………………………………………………………………. 

Podpis upoważnionej do podpisania d.z. 
……………………………….………………………… 
Miejscowośd, data 
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Karta gwarancyjna 
 

Nr ………………… 
 

Kocioł c.o. typu: „……………” 

 
Typ/wielkośd: …………… 

Nr fabryczny: ………………. 
Data produkcji: ………………. 
Data sprzedaży: ……………… 

 
Warunki gwarancji 

 
1. Niniejszym udziela się gwarancji na kocioł wodny typu: „……………...” Gwarancja na kocioł 
wynosi …… miesiące i liczy się od daty jej wystawienia i zakupu kotła. 
 
2. Gwarancja na kocioł jest udzielana pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagao 
podanych w instrukcji obsługi  
 
Uwaga! 
Niezapoznanie się i niespełnienie przez użytkownika wymagao podanych w instrukcji 
obsługi, próba samodzielnej naprawy, ingerencja w konstrukcje kotła i osprzętu, oraz 
innych przyczyn, niewynikających z winy producenta powoduje utratę gwarancji. 
 
3. Gwarancją objęty jest również osprzęt montowany do kotła (wentylator, sterownik), lecz 
na okres i na warunkach zgodnie z kartą gwarancyjną producenta tego osprzętu. 
 
4. Gwarancja nie obejmuję: 
 
a) uszkodzeo mechanicznych powstałych w czasie transportu, montażu, obsługi kotła   
 
b) elementów zużywających się w eksploatacji kotła (sznur uszczelniający, uszczelki, zawiasy, 
śruby, nakrętki, rączki i zaczepy, elementy ceramiczne, powłoki malarskie). Gwarancji nie 
obejmuje również czynnośd ich wymiany. 
 
c) zdarzeo opisanych w „Przyczyny zakłóceo i niedomagao w pracy kotła” 

 
d) brak potwierdzenia montażu i zabezpieczenia kotła wg PN-91/B-02413 

 
e) czynności przewidzianych do wykonania przez użytkownika podanych w instrukcji obsługi 
 
f) korozji, wżerów i ubytków materiału kotła spowodowanej niewłaściwą eksploatacją kotła 

(zachowanie minimalnej temperatury powrotu w kotle- ochrona temperaturowa) 
 

g) zniszczeo i ich skutków spowodowanych brakiem zastosowania przewodów kominowych 
niezgodnych z wymaganiami uwzględniającymi prawdopodobieostwo powstania kondesacji 
spalin i odpornych na działanie szkodliwych związków chemicznych w tym kwasów. 
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h) uszkodzeo wskutek przekroczenia maksymalnych wartości temperatury i ciśnienia w kotle 

 
5. Na podstawie niniejszej gwarancji producent zobowiązuje się do naprawy na własny koszt 
ewidentnych wad fizycznych wyrobu ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

 
6. Producent zapewnia obsługę gwarancyjną w terminie 14 dni roboczych od daty dokonania 
zgłoszenia. 

 
7. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności wykonywanych przez użytkownika, 
przewidzianych w instrukcji obsługi kotła i osprzętu. 
 
8. Składając reklamację kupujący określa rodzaj wady i przypuszczalną przyczynę jej 
powstania. Jeżeli nie jest wstanie określid wady, to podaje objawy wadliwego działania 
wyrobu. 
 
9. Przed oficjalnym zgłoszeniem reklamacji, należy skontaktowad się telefonicznie lub e-
mailem z serwisem producenta, w celu przedstawienia lub opisu problemu i ewentualnego 
uzyskania szybkiej pomocy i załatwienia na zasadzie porady, wskazówki lub instruktażu. 
  
10.  Producent nie zapewnia urządzeo zastępczych na czas naprawy gwarancyjnej oraz nie 
ponosi kosztów ogrzewania zastępczego na czas reklamacji i usuwania usterki. 
 
11. Naprawa czy wymiana części nie przedłużają gwarancji o kolejne ….. lata od daty 
wymiany. 
 
12. W razie nieuzasadnionej reklamacji nie objętej gwarancją- użytkownik ponosi koszty 
przejazdu serwisu. 
 
13. Karta gwarancyjna stanowi jedyną podstawę dokonania bezpłatnej naprawy 
gwarancyjnej. W razie jej zagubienia lub zniszczenia duplikatu nie wydaje się. 
 
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego 

 

 

 

 
……………………………….………………………… 
Miejscowośd, data, podpis 

 


