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1. PRZEZNACZENIE
Kotły na paliwo stałe „LIEPSNELĖ“ są przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń 

mieszkalnych oraz przemysłowych, w których jest system centralnego ogrzewania. Do systemu 
ogrzewania mogą być włączone:

- Grzejniki;
- Bojlery;
- Kaloryfery;
- Kotły innego typu (na paliwo ciekłe, gazowe lub elektryczne);
- Ogrzewane podłogi.
System ogrzewania może być tak i z naturalną jak i ze sztuczną cyrkulacją, otwartą lub

zamkniętą. W wypadku zamkniętego systemu ogrzewania należy korzystać z termostatycznego
wychładzającego zaworu „Regulus” DBV1 lub takiego samego typu zaworu innych producentów,
zawierającego identyczne wskaźniki wychładzania.

2. KOMPLEKTACJA

1. Zawór powietrzny, przymocowany w górnej części kotła. 
2. Regulator ciągu Honeywell (lub jego odpowiednik) z prętem i łańcuszkiem. 
3. Zawór bezpieczeństwa ciśnienia 1,5 bar.
4. Termometr.
5. Turbina do nadmuchu powietrza.
6. Przewody turbiny do nadmuchu powietrza.
7. Rozdzielacz powietrza.
8. Ruszt (dla kotłów uniwersalnych).
9.   Paszport techniczny, instrukcja montażu.

Po rozpakowaniu kotła należy sprawdzić wszystkie części kompletacji. 
Polecamy nabyć rezerwowy generator na wypadek zniknięcia prądu elektrycznego w 
domu.
UWAGA: przed montażem kotła, obowiązkowo posmarujcie linę podnoszącą i zawiasy 
drzwi.
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3. CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

MODEL KOTŁA L-10 L-20 L-40 L-10u L-20u L-40u

Moc (kW) 10 kW 20 kW 40 kW 10 kW 20 kW 40 kW

Ogrzewana powierzchnia (m²) 50-100 80-200 180-400 50-100 80-200 180-400

Pojemność komory spalania (m³) 0,16 0,19 0,31 0,14 0,17 0,28

Ilość węgla kamiennego dla jednego 
wsadu (kg) 70 125 210

Ilość drewna dla jednego wsadu (kg) 25 48 75 25 48 75

Długość drewna (cm) 25-35 35-45 45-55 25-35 35-45 45-55

Pojemność wody w kotle (l) 30 35 45 30 35 45

Czas palenia się jednego wsadu 
drewna
(godz.) min-max 6-31 6-31 6-31 6-31 6-31 6-31

Czas palenia się jednego wsadu 
węgla
(doba) min-max 3 – 7 3 – 7 3 – 7

Współczynnik wydajności pracy, do 
(%) 91 91 91 91 91 91

Dopuszczane ciśnienie wody w kotle
2 2 2 2 2 2(bar)

Zawór bezpieczeństwa ciśnienia (bar) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Maksymalny przepływ wody
(l/godz.) 250 600 1000 250 600 1000

Temperatura wody w kotle (Cº) 70 70 70 80 80 80

Wymiary otworu zasilającego (mm) 260x220 260x220 280x240 260x220 260x220 280x240

Króciec do zasilania wody 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“

Króciec powrotu wody 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“

Odległość od części dolnej kotła do 
komina
 (mm) 1280 1500 1500 1280 1500 1500

Średnica komina(mm) 160 180 180 160 180 180

Minimalna szerokość pola przekroju 
poprzecznego przewodu kominowego

0,025 0,025 0,029 0,025 0,025 0,029 (m²)

Wymiary gabarytowe (mm)
Wysokość 1700 1900 1900 1700 1900 1900

Średnica 560 560 680 560 560 680

Waga kotła (kg) 164 198 264 183 222 300
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4. KONSTRUKCJA KOTŁA

1. Turbina do nadmuchu powietrza.

2. System kołowy podnoszenia liny.

3. Zawór powietrza.

4. Regulator ciągu.

5. Zawór ogrzanej wody (zasilania).

6. Komora nagrzewania powietrza.

7. Czopuch kominowy.

8. Linka podnosząca rozdzielacz powietrza.

9. Zawór przełączania bariery (drewno/węgiel), 

znajduje się za rurą podawania powietrza.

10.Drzwiczki załadowcze paliwa.

11.Rozdzielacz powietrza.

12.Paliwo.

13.Hak do zamocowania liny.

14.Drzwiczki popielnika.

15.Ruszt.

16.Haki do przymocowania rusztu.

17.Zawór powrotu wody.

18.Rura podawania powietrza (teleskopowa).

19.Króciec zaworu bezpieczeństwa
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5. OPIS KONSTRUKCJI KOTŁA

Kocioł – to stalowy cylinder, otoczony innym stalowym cylindrem o większej średnicy. Cała
konstrukcja jest ocieplona. Między cylindrami cyrkuluje woda, W przedniej części kotła znajduje się
regulator ciągu (4). Konstrukcja zawiera otwór załadowczy (10), otwór usuwania popiołu (14) i
czopuch kominowy (7). Również są zawory zasilania i powrotu wody (5-17). Dla lepszej jakości
palenia się i ulepszenia przekazywania ciepła w górze komory palenia się kotła umocowano komorę
nagrzewania powietrza (6). W komorze nagrzewania powietrza dla kotłów przystosowanych do
spalania brykietów torfowych i węgla jest wmontowany zawór przełączania podawania powietrza (9) i
dodatkowo ruszt (15).

Aby w procesie palenia się otrzymać jak najwięcej ciepła, między komorą podgrzewania i
ściankami kotła jest przestrzeń, przez którą spływa dym do czopucha kominowego. W komorze
palenia się kotła znajduje się teleskopowa rura podawania powietrza (18), z zamontowanym na jej
końcu rozdzielaczem powietrza (11). W górnej części komory palenia się jest otwór wchodzenia
powietrza i zawór powietrza (3). Po prawej stronie drzwiczek załadowczych znajduje się lina z
pierścieniem (8), podnosząca rozdzielacz powietrza i haczyk mocujący linę. 

Przeznaczenie rozdzielacza powietrza – prawidłowo dozować powietrze w znajdującej się
poniżej strefie generowania oraz w strefach spalania znajdujących się obok i powyżej rozdzielacza.
Wspiera się on bezpośrednio na znajdującym się po bokach, nienagrzewającym się do wysokich
temperatur paliwie. Podczas palenia się rozdzielacz stopniowo opuszcza się w dół zależnie od ogólnej
ilości spalonego paliwa. Swą wagą przytłacza do dołu jeszcze niespalone paliwo.

Nie należy podnosić rozdzielacza w trakcie pracy kotła, gdyż podnoszenie go i opuszczanie
powoduje jego obracanie i zbyt głębokie zapadanie się do strefy spalania, powodując szybsze jego
zużycie i pogarszając sprawność procesu spalania paliwa. W przypadku awaryjnego wygaszania
rozdzielacz powietrza przy pomocy liny powinien być szybko podniesiony od ogniska palenia się, aby
do miejsca palenia się trafiła jak najmniejsza ilość powietrza. 

6. INSTRUKCJA MONTAŻU KOTŁA

6.1. WYMOGI DOTYCZĄCE POMIESZCZENIA KOTŁOWNI

Kocioł należy instalować w pomieszczeniach spełniających wymogi dotyczące pomieszczeń
kotłowni.

Minimalna wymagana wysokość pomieszczenia, w którym może być zainstalowany kocioł
wynosi 200 cm.

Pomieszczenie powinno posiadać betonową podłogę (przynajmniej w tym miejscu, w którym
stoi kocioł). Pomieszczenie musi być większe niż 4 m.kw.. Pomieszczenie powinno być szczelnie
oddzielone od ogrzewanych pomieszczeń mieszkalnych oraz posiadać pionowy kanał wentylacyjny
przynajmniej (10x10 cm – 100 cm2) albo okno, przez które swobodnie będzie przepływać potrzebna
ilość powietrza. Kocioł montuje się na betonowej podłodze. Powstałą między dnem kotła i betonem
przestrzeń na zewnątrz uszczelnia się silikonem odpornym na ciepło, a wewnątrz roztworem z
cementu.

Betonowa podłoga pod kotłem spełnia funkcję dna kotła, na którym nie odbywa się otwarte
palenie się, gdyż proces palenia się odbywa się od góry w dół. Gdy palące się paliwo znajduje się w
dole komory palenia się, na dnie jest już warstwa popiołu, który chroni betonową podłogę od
bezpośredniego ciepła. 

Przy zamkniętym systemie ogrzewania należy obowiązkowo korzystać z termostatowego
wychładzającego zaworu Regulus DBV1 albo tego samego typu zaworu innego producenta o
identycznych możliwościach wychładzania. Dlatego w kotłowni powinna znajdować się rura
odprowadzająca nadwyżki gorącej wody.

Tego typu zaworom wychładzającym jest niezbędne również podawanie zimnej wody. 
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6.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMINA

Jeżeli dla kotła na drewno nie wystarcza ciągu lub drewno nie jest dostatecznie suche można
dodatkowo włączyć turbinę powietrza, która wchodzi do kompletacji kotła. Kocioł powinien posiadać
osobny komin. Aby powstały kondensat nie wyciekał z komina do kotła, kanał kominowy obowiązkowo
musi być ułożony poziomo, nie dłuższy niż 150 cm i nie krótszy niż 20 cm. Kanał kominowy (czopuch)
w miejscu połączenia powinien być dobrze uszczelniony. Kanał kominowy i komin muszą być
regularnie czyszczone, uwzględniając wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Dla regulacji ciągu i usunięcia wibracji (wibracja powstaje, gdy ciąg jest zbyt duży) stosuje się
automatyczny regulator ciągu, który nie wchodzi w skład kompletacji kotła. Jeżeli do komina włożyć
wkładkę z nierdzewnej stali, do niej dodatkowo można dołączyć trójnik (5), a do niego wmontowuje się
regulator ciągu (rys. 2).

Rys. 2

1. Regulator ciągu.

2. Drzwiczki usuwania kondensatu.

3. Wkładka.

4. Trójnik do podłączenia czopucha.

5. Trójnik do pod łączenia

regulatora ciągu.

6. Pojemnik na kondensat.

7. Kocioł.
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6.3. USTAWIENIE REGULATORA CIĄGU

Regulator ciągu Honeywell (lub jego odpowiednik) wkręca się do otworu przyszykowanego z
przodu kotła (gwint regulatora musi być hermetyczny). Metalowy łańcuszek powinien być
przymocowany do regulatora tak, jak jest pokazane na rysunku 3. 

Rys. 3

Położenie otworu na powietrze:

Otwór zamknięty Otwór otwarty

(powietrze nie trafia do
wnętrza kotła)

(powietrze trafia do wnętrza 
kotła)

     Otwór jest regulowany ciągnąc 
lub odpuszczając za pomocą 
łańcuszka dźwignię regulatora

 
Ustawienie regulatora ciągu:

Jeden koniec łańcuszka musi być przymocowany do dźwigni otworu. Zapalcie znajdujące się w kotle 
paliwo. Gdy termometr znajdujący się z przodu kotła wskaże 70 ºC, zamknijcie otwór całkowicie.
Regulator ciągu ustawcie na wskaźnik 70 ºC.
  Metalową dźwignię regulatora ciągu zamocujcie prostopadle (pod kątem 90 stopni) do regulatora
ciągu. Wolny koniec łańcuszka przymocujcie do dźwigni regulatora ciągu tak, aby między otworem a
dźwignią regulatora ciągu łańcuszek był napięty, ale i otwór całkowicie zamknięty. Pozostałą część
łańcuszka należy odciąć. Gdy w kotle będzie zniżała się temperatura, regulator ciągu automatycznie
otworzy otwór, a po osiągnięciu 70 ºC znów się zamknie. 

Uwaga!
W przypadku wygaszania awaryjnego otwór zamyka się ręcznie, przekręcając regulator ciągu 
w kierunku mniejszego stopnia ustawienia. W wypadku uszkodzenia regulatora ciągu należy 
odczepić łańcuszek od dźwigni regulatora ciągu, pozwalając otworowi zamknąć się 
samoistnie, mechanicznie. W ten sposób powietrze nie trafi do komory palenia się i proces 
palenia się zostanie wstrzymany.
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6.4. PODŁĄCZENIE TURBINY DO NADMUCHU POWIETRZA

Schemat podłączenia turbiny (widok z góry).

6.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POŁĄCZENIA KOTŁA Z SYSTEMEM 
OGRZEWANIA

Nasz kocioł nieco się różni od wcześniejszych konstrukcji kotłów. Dlatego podłączenia kotła
muszą dokonywać wykwalifikowani instalatorzy, udzielający gwarancji na wykonane prace, znający
wszystkie wymagania dotyczące systemu ogrzewania. 

Kilka najważniejszych prawideł podłączenia kotła:

1. Ponieważ kocioł jest wysoki i w jego wnętrzu miejsce palenia się zmienia, przepływ
ogrzewanej wody musi odbywać się obowiązkowo w jednym kierunku i nie przewyższać
ustalonej normy (L-10 250l/h), (L-20 600l/h), (L-40 1000l/h). To jedno z najważniejszych prawideł.

Zalecamy:
- montować trójdrogowe, a nie czterodrogowe zawory rozdzielania przepływu. W celu

uniknięcia bocznikowania kotła pompę cyrkulacyjną montować do głównego obiegu systemu
ogrzewania, najlepiej na rurze powrotu wody. Trójdrogowe zawory mieszania mogą być mechaniczne
lub automatyczne. Należy zwrócić uwagę na to, że automatyczne zawory rozdzielania przepływu, przy
zatrzymaniu się pompy cyrkulacyjnej i przegrzaniu się kotła mogą całkowicie zatrzymać cyrkulację
wody w kotle, dlatego czułe elementy kapilarowe zalecamy montować na zaworze powrotu wody, a
temperaturę korygować przy pomocy termometru; 

- Zawór równoważący (bilansowy) o średnicy 25 mm montujcie przy samym wejściu do kotła.
Zalecamy jest zawór równoważący z funkcją pomiaru siły przepływu (firmy „Watts“ SRV-IG DN 25, BP
1 albo podobny zawór innych producentów). W ten sposób będziecie pewni, że strumień przepływu
wody nie będzie przewyższał ustalonych norm;

- Według możliwości montujcie jak najmniej pomp cyrkulacyjnych, lecz jeżeli to nie jest
możliwe starajcie się je zamontować tak, aby nie naruszyły jednokierunkowej cyrkulacji w systemie
ogrzewania. To można osiągnąć stosując zawory nastawienia przepływu; 

- Chcąc uniknąć zbyt dużego strumienia przepływu wody i hałasów w systemie ogrzewania,
obliczcie moc pomp cyrkulacyjnych. W ten sposób unikniecie i niepotrzebnych strat energii
elektrycznej.
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- Połączcie wszystkie urządzenia należące do systemu ogrzewania (kaloryfery, bojler, itd.)
Każde urządzenie powinno posiadać mechanizm regulacji. Nawet jedno nieprawidłowo połączone
urządzenie może zakłócić pracę kotła i systemu ogrzewania;

- W wypadku zamkniętego systemu ogrzewania obowiązkowo należy stosować zawór
„Regulus” DBV1 lub termostatyczny zawór tego typu innych producentów, posiadający identyczne 

wskaźniki wygaszania; 
- W wypadku otwartego systemu ogrzewania stosować zawory wygaszania nie trzeba. 

KRÓTKI OPIS SCHEMATU (Rys. 4)

Gdy bojler jest włączony bezpośrednio do systemu (szeregowo), nie trzeba go dopasowywać do
strumienia przepływu i w nim zawsze będzie dużo gorącej wody. Jednak nie zawsze jest możliwe takie
połączenie. Trójdrogowy zawór (4) może być mechaniczny, automatyczny lub wodny. Można zakręcić cały 
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system ogrzewania i ogrzewać tylko gorącą wodę w bojlerze. Inne zawory muszą być montowane
przez doświadczonych specjalistów, aby można było wykonywać w przyszłości prace remontowe,
odłączając niektóre części systemu ogrzewania. 

Po podłączeniu kotła:
- obowiązkowo należy odregulować strumień przepływu wody w kotle. Przy pomocy

zaworu regulacji strumienia (1), nastawia się taki przepływ, który nie przewyższa maksymalnie
dopuszczalnych norm (L-10 250l/h), (L-20 600l/h), L-40 1000l/h).  Podczas regulowania systemu
trójdrogowy zawór musi być całkowicie odkręcony, jak i wszystkie znajdujące się w systemie
ogrzewania urządzenia; pompy cyrkulacyjne muszą być włączone;

- Zapalić kocioł i z regulatorem ciepła odregulować potrzebną temperaturę. 
- Odregulować wszystkie urządzenia systemu ogrzewania.

KRÓTKI OPIS SCHEMATU (Rys. 5)

Wszystko tak samo jak na rys. 4, tylko przed początkiem regulowania systemu ogrzewania
zawór bilansowy (3) musi być otworzony na ½ przekrętu, Jeżeli po takim nastawieniu będzie
brakowało gorącej wody w bojlerze, zawór równoważący (bilansowy) należy trochę odkręcić. Jeżeli
gorącej wody jest nadmiar, zawór należy trochę zakręcić. Należy się starać, aby przy minimalnym
strumieniu wody z kotła można było otrzymywać dostateczną ilość gorącej wody w bojlerze. 

 ROZPALANIE KOTŁA I PALENIE W NIM (Rys.1)

Paląc drewnem zawór przełączania (9) musi być opuszczony w dół (zamknięty), a paląc
węglem – podniesiony (otworzony). Podczas załadunku paliwa rozdzielacz powietrza (11) należy
podnieść za pomocą liny, ciągnąc za pierścień (8). Pierścień należy zaczepić za haczyk (13). Paląc
drewnem należy korzystać z uniwersalnego rozdzielacza powietrza (rysunek 6-7). Polana należy
wkładać poziomo do środka dłuższe, a po bokach krótsze. Należy unikać pionowego układania polan.
Wolną przestrzeń można wypełnić trocinami lub mniejszymi kawałkami drewna.  

Przy spalaniu węgla i brykietów torfowych należy używać rusztu i nie zapominać, że zawór (9)
musi być otworzony. Kawałki węgla większe niż o średnicy 10 cm należy rozdrabniać. Nie mieszajcie
węgla z innymi rodzajami paliwa, wyłącznie dla rozpalenia wsadu na wierzchu można ułożyć 2 kg
suchego drobnego drewna. Przy spalaniu miału węglowego moc kotła spada 0 50- 70%, dlatego
należy go używać w cieplejsze dni. Przy spalaniu brykietów torfowych najpierw wkładać większe
brykiety, a dopiero w górze drobne kawałki.

Po załadunku drewna od razu je podpalcie, aby nie zdążył się zapalić znajdujący się w 
dole węgiel.
Przed rozpaleniem kotła należy obowiązkowo się zapoznać z instrukcją korzystania z

regulatora ciągu kotła i sprawdzić: czy łańcuszek regulatora ciągu jest napięty i czy wszystko jest
połączone według instrukcji. Przekręcając śrubę regulatora temperatury należy ustawić zalecaną
temperaturę.

Po rozpaleniu wsadu na samej górze, należy przymknąć drzwiczki, zostawiając szczelinę o
szerokości 2-5 cm., gdy polana się rozpalą, drzwiczki należy zamknąć i zdjąć z haczyka (13) pierścień
z linką (8). Przy pomocy linki należy opuścić rozdzielacz powietrza na rozpalone paliwo. Dla
rozpalenia kotła można używać płynnej rozpałki do grilla, ale w żadnym wypadku nie wolno jej używać
podczas palenia się. W żadnym wypadku nie wolno wpuszczać powietrza przez dolne drzwiczki
popielnika.

Podczas pracy kotła musi być zapewniony dopływ powietrza z zewnątrz przez uchylone okno
w kotłowni lub przygotowany do tego celu otwór.

Podczas rozpalania się kotła zabrania się uzupełniać go paliwem. Gdy kocioł już jest
rozpalony i już odbywa się proces palenia się można uzupełnić paliwo, dokładając drewno lub
duże odpady drzewne.

Podczas spalania wilgotnego drewna lub innego paliwa drewnopochodnego zaleca się 
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stosowanie turbiny powietrza. Wszystkie rodzaje paliwa należy załadowywać przez górne
drzwiczki. Turbina powietrza jest podłączana (do prądu elektrycznego) tylko po rozpaleniu kotła,
kiedy drzwiczki załadowcze paliwa są już zamknięte. 

Rys. 6 Rys. 7

7. OCENA PRACY KOTŁA:

- A) Jeżeli przez pewien okres po uruchomieniu kocioł pracuje dobrze, zaś później obniża się
jego moc grzewcza i ciąg, może to oznaczać zbyt słaby ciąg kominowy. Należy sprawdzić, czy są
zamknięte drzwiczki wyczystki lub czy nie występują nieszczelności, które, po ich ewentualnym
stwierdzeniu, należy usunąć.
- B), Jeżeli po rozpaleniu się paliwa w kotle słychać rytmiczny szum i sporadycznie wydobywa
się dym, to oznacza, że jest zbyt mocny ciąg kominowy. Kocioł nie osiąga mocy nominalnej i pracuje
bardzo nieekonomicznie. W tym przypadku za pomocą regulatora ciągu należy do komina wpuścić
większą ilość powietrza. 
- C), Jeżeli paliwo spala się dobrze, lecz mimo to temperatura wody w kotle podnosi się zbyt
wolno i w kominie wydziela się kondensat, oznacza to, że jest zbyt duży przepływ wody przez kocioł.
W tej sytuacji należy przełączyć pompę obiegową kotła na najniższą prędkość oraz zmniejszyć
przepływ wody przy pomocy zaworów regulacyjnych, do czasu, gdy ustanie wydzielanie się
kondensatu w kominie, a wskazówka temperatury wody podniesie się do 70-80°C.
-

8. CZYSZCZENIE KOTŁA I KONSERWACJA

Przy spalaniu drewna popiół należy usuwać 2-3 razy w miesiącu. Podczas spalania się węgla
lub brykietów torfowych popiół należy usuwać za każdym razem przed ponownym rozpaleniem kotła. 

Przy zmniejszeniu się ciągu należy sprawdzić i oczyścić szczelinę pomiędzy komorą
nagrzewania (6) (rys.1) a ścianką cylindra kotła. To można uczynić elastyczną szczoteczką przez
otwór kominowy.

Jeżeli systemy ogrzewania i kanału dymowego są prawidłowo podłączone, a
korzystając z kotła przytrzymuje się wszystkich wskazań i instrukcji, kocioł się nie zatknie. 

Do opuszczającego się rozdzielacza powietrza może się dostać popiół, dlatego od czasu
zaleca się sprawdzić jego kanały wdmuchiwania powietrza i je wyczyścić. Jeżeli szczeliny między dwu
dolnymi metalowymi płytami rozdzielacza powietrza zmniejszyły się lub całkowicie znikły, rozdzielacz
powietrza należy zdemontować i oczyścić oraz odregulować szczelinę między płytami (10mm).

Zaleca się regularnie sprawdzać szczelność drzwiczek i miejsca styku kotła z betonowym
podłożem. Ewentualne nieszczelności należy uszczelnić za pomocą wymienionych powyżej
materiałów. W przypadku nieszczelności drzwiczek należy zmienić taśmę uszczelniającą.

Popiół należy usuwać z kotła tylko po całkowitym spaleniu się paliwa znajdującego się
wewnątrz kotła. OTWIERANIE DRZWICZEK POPIELNIKA PODCZAS PROCESU PALENIA SIĘ
SUROWO WZBRONIONE. 
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9. AWARYJNE WUCHŁADZANIE I WGASZANIE

9.1. SYSTEM AWARYJNEGO WYCHŁADZANIA

Chcąc uniknąć przegrzania kotła, należy do systemu ogrzewania wmontować termostatyczny
zawór wychładzania. Zalecamy montowanie zaworu „Regulus” DBV1 czeskiej firmy REGULUS spol.
S. r. o. 

Przy montowaniu zaworu należy ściśle przestrzegać instrukcji i schematu zalecanego przez
producenta.

Techniczne wskaźniki termostatycznego zaworu „Regulus” DBV1:

Temperatura otwarcia się  - 100 ºC (±5 °C)
Maksymalnie dopuszczalna temperatura  - 120 ºC
Maksymalne ciśnienie w części kotła  - 4bar (kotłom „Liepsnelė“ wystarcza do 1,5 bar)
Maksymalne ciśnienie w części systemu 
zimnej wody - 6bar
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Zawór wychładzania należy montować jak najbliżej przyłącza (króćca) rury wyprowadzającej z kotła
ciepłą wodę. Zawór może być montowany w pozycji poziomej z jednej lub drugiej strony rury lub w
pozycji pionowej główką regulującą do góry. Zabrania się montować zawór regulującą główką w dół.

Rurę podawania zimnej wody podłącza się do przyłącza (króćca) A zaworu termostatycznego
(patrz rys. X). W systemie podawania zimnej wody ciśnienie może być większe niż 6 bar, zalecane
jest jednak 2 razy większe ciśnienie niż w systemie ogrzewania, lecz nie mniejsze niż 2 bar. Przyłącze
B termostatycznego zaworu wychładzania łączy się z rurą powrotu wody do kotła (patrz rys. X). Przy
podwyższeniu temperatury do granicy krytycznej zaczyna działać termostatyczny zawór wychładzania
i rozpoczyna się podawanie zimnej wody do wody powracającej z systemu ogrzewania.

W ten sposób dochodzi do wychłodzenia wody w kotle, a także unika się przegrzania kotła.
Nadwyżki ciśnienia będą usunięte przez przyłącze C termostatycznego zaworu (patrz rys, X), to
przyłącze należy skierować do kanalizacji. 

Schemat połączenia zalecany przez producenta. Zaleca się, aby połączenia dokonali
doświadczeni specjaliści

W systemie ogrzewania jest używany również zawór bezpieczeństwa ciśnienia. Na schemacie
w rozdziale 4 pt. KONSTRUKCJA KOTŁA nr. 19 to króciec zaworu bezpieczeństwa, do tego króćca
jest montowany wymieniony wyżej zawór bezpieczeństwa ciśnienia Honeywell SM110 – 1/2AA1.5
albo jego odpowiednik. Dla większego bezpieczeństwa do kotła montuje się oddzielny króciec
przeznaczony dla zaworu bezpieczeństwa ciśnienia, aby podczas prac podłączania kotła specjalista
obowiązkowo wmontował wskazany zawór.

Zdarzają się wypadki, że zawór bezpieczeństwa ciśnienia zostaje niewmontowany.
Korzystanie z zaworu bezpieczeństwa ciśnienia jest obowiązkowe! 
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9.2. AWARYJNE WYGASZANIE

Przyczyny awaryjnego wygaszania mogą być bardzo różne:

- Niesprawność w systemie ogrzewania;

- Mechaniczne uszkodzenie systemu ogrzewania;

- Nieprawidłowo wyregulowane podawanie powietrza do wnętrza kotła;

- Nieprawidłowo ustawiony zawór powietrza, regulujący podawanie powietrza;

- Z powodu niezrozumiałych przyczyn temperatura podnosi się wyżej ustalonych norm;

- Drzwiczki popielnika pozostawione otwarte, w rezultacie czego zapala się duża część wsadu

(TE DRZWICZKI ZAWSZE MUSZĄ BYĆ ZAMKNIĘTE!);
- Nieczyszczony komin, część dymu trafia do pomieszczenia kotłowni;

- Inne wypadki niezależne od producenta;

- Wypadki force majeure, w wyniku których postanawia się zatrzymać pracę kotła;

Czynności dla szybkiego wygaszenia kotła:

1. W zamkniętych systemach ogrzewania korzystając z termostatycznego zaworu wychładzania
„Regulus ” DBV1, przy ustalonej temperaturze zawór działa automatycznie. Zimna woda zamienia
gorącą, wyprowadzając tę ostatnią z systemu ogrzewania do rury ścieków. W ten sposób zatrzymuje
się możliwe przegrzanie się i zagotowanie wody.  

2. Zatrzymanie podawania powietrza do wnętrza kotła:

a) Zamyka się zawór powietrza;
b) Jeżeli były pozostawione otwarte drzwiczki, szybko je zamknijcie.

3. Przy pomocy liny podnieść rozdzielacz powietrza, aby nawet minimalny dopływ powietrza do
wnętrza kotła odbywał się jak najdalej od palącego się ogniska.

4. Jeżeli temperatura podniosła się do krytycznej 100 st. temperatury, a w kotle wciąż odbywa się
aktywny proces palenia się, do ogniska znajdującego się wewnątrz kotła sypie się piasek, aby jak
najszybciej zatrzymać palenie się.

5. Jeżeli po wykonaniu czynności 2 i 3 temperatura nie osiągnęła krytycznej granicy, trzeba
zaczekać, zanim nie zauważycie, że temperatura zaczęła spadać – kocioł wygasa. 

6. Jako środek pomocniczy do wychładzania kotła stosuje się pompę cyrkulacyjną. Jeżeli nie
zniknął prąd elektryczny i nie jest uszkodzony system ogrzewania, przyśpieszając pracę pompy, z
kotła szybciej jest wypychana gorąca woda i wtłaczana zimniejsza, w ten sposób pojawia się więcej
czasu dla bezpiecznego wygaszania kotła, przerywając trafianie do niego powietrza. 

Wszystkie wymienione wyżej sposoby wygaszania lub wychładzania są stosowane według
rekomendacji producenta i wymagań do zmontowanych systemów ogrzewania. Dlatego obowiązkowo
należy zapoznać się z instrukcją używania kotła i przy zaistniałych niebezpiecznych sytuacjach, ściśle
stosować się do zalecanych prawideł.
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10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Kotłownia – to strefa podwyższonego zagrożenia. Nieodpowiedzialne zachowanie się może
spowodować zranienie się, zatrucie, pożar, uszkodzenie kotła lub całego systemu ogrzewania.

Wymogi odnośnie bezpieczeństwa oraz
zakazy

Skutki nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa 

1. Nie należy dopuścić do zagotowania wody w
kotle

1. Zagotowanie się wody w kotle doprowadzi do jego uszkodzenia, –
jeżeli z powodu niezrozumiałych przyczyn w kotle zagotowała się
woda, zamknijcie najpierw zawór wdmuchiwania powietrza, potem
ostrożnie otwórzcie drzwiczki załadowcze paliwa i zachowując
największy możliwy odstęp od nich do twarzy ostrożnie zalejcie
palenisko wodą. 

2. Nie uruchamiać kotła bez wody. 
Nie podnosić ciśnienia w systemie powyżej 1,5
bar.
Nie dopuścić do zamarznięcia wody w instalacji
grzewczej i kotle.

2. Uszkodzenie kotła oraz innych części systemu ogrzewania.

3. Do kotłowni zapewnić dopływ powietrza z
zewnątrz. 

3. Niebezpieczeństwo zatrucia; poza tym, kocioł nie będzie
prawidłowo pracował. Należy uchylić okienko i wpuścić do kotłowni
powietrze z zewnątrz.

4.Nie wpuszczać powietrze przez drzwiczki
popielnika i nie załadowywać przez nie paliwo.

4. Woda w kotle się zagotuje.

5.Nie podnosić rozdzielacz powietrza podczas
palenia się

5. Przy opuszczaniu rozdzielacza powietrza, jego rozgrzany koniec
od uderzenia może się zdeformować. Może on również spaść
głęboko do centrum palenia się i od dużej temperatury szybciej się
zużyć.

Najczęstsze błędy podczas montażu kotła

1 . Mon taż wed ług schema tów i nnych
producentów, w których został zastosowany duży
przepływ ogrzanej wody powrotnej do kotła, co,
rzekomo, usuwa ujemny wpływ kondensatu.

Skutki. Duży przepływ skutecznie wychładza ścianki komory
spalania i szczeliny dymnej powodując powstawanie wilgoci. Mimo że
wilgoć ta w wyniku podgrzewania zostaje usunięta, jednak powoduje
przyklejanie się do ścianek popiołków, w wyniku kocioł i komin
zatykają się.
Usuwanie. Ustawienie przep ływu na zalecanym poziomie
spowoduje, że wilgoć zbiera się poniżej źródła spalania, a szczeliny
dymne pozostają czyste. 

2. W starym systemie grzewczym z obiegiem
naturalnym, niewyposażonym w jego regulację,
wraz z kotłem zostaje zamontowana pompa
obiegowa

Skutki. Duży przepływ chłodnej wody powoduje wytrącanie się
bardzo dużych ilości kondensatu, kotłownia nasiąka jego
nieprzyjemnym zapachem, natomiast kocioł pracuje bardzo
nieekonomicznie, nie może osiągnąć odpowiedniej mocy.
Usuwanie: zamontować przed kotłem zawór równoważący lub
instalacja kotłowni według podanych schematów. 

Najczęściej powtarzające się błędy eksploatacji

1. Palenie przy zbyt mocnym ciągu komina. 1. W kotle słyszalne jest pulsowanie, czasami podskakuje klapa
powietrza. Kocioł pracuje bardzo nieekonomicznie, wycieka
kondensat, brakuje mu mocy grzewczej.
W dole komina należy wmontować regulator ciągu( według podanego
schematu), przy którego pomocy ciąg w kotle się wyreguluje i praca
kotła będzie stabilna.

2. Nie jest regularnie smarowana l inka
rozdzielacza powietrza

2. Z trudnością podnosi się rozdzielacz powietrza, zużywa się linka.
Należy posmarować linkę smarem lub tłuszczem.

3. W kotle są palone plastikowe, kartonowe i inne
odpady.

3. O ile opakowania kartonowe tylko zaburzają proces spalania, to
spalanie plastikowych odpadów budowlanych i opakowań jest
niebezpieczne, ponieważ powstający gaz nie nadąża z
równomiernym wypaleniem się, gromadzi się jego nadmiar, który w
kominie lub w kotle wybucha powodując uszkodzenie elementów
komina.

4. Utrzymywana jest niższa temperatura kotła niż
na poziomie 60°C.

Wytrącający się kondensat powoduje zatykanie się kotła i komina.
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11. OCENA RYZYKA

NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZEŃ

Dotykając do gorących części kotła można się poparzyć. Powierzchnia kotła nagrzewa się
wyżej niż 40° C, większość części kotła jest zabezpieczona materiałami termoizolacyjnymi, ale są też
części, których zabezpieczenie nie jest możliwe. Drzwiczki i ich uchwyty nagrzewają się o wiele
bardziej i stanowią niebezpieczeństwo. Rury grzewcze systemu grzewczego po wypróbowaniu
systemu grzewczego należy pokryć materiałem termoizolacyjnym aż po sam kocioł.

Na rurze ścieków wody z zaworem bezpieczeństwa ciśnienia należy zostawić nieodizolowaną
część długości 5 cm., przeznaczoną do obserwacji. Rura musi być doprowadzona do kanalizacji lub
do naczynia, pokrytego materiałem termoizolacyjnym

NIEBEZPIECZEŃSTWO CIŚNIENIA

Możliwe jest zwiększone ciśnienie: w przypadku zniknięcia prądu elektrycznego, przestaje
pracować pompa cyrkulacyjna i do kotła nie trafia ochłodzona woda z systemu ogrzewania, w wyniku
temperatura w kotle może osiągnąć poziom krytyczny. Wówczas zaczyna działać regulator podawania
powietrza, zaprzestane jest podawanie powietrza do kotła i w ten sposób jest on wygaszany. Choć
temperatura w kotle może z powodu inercji się podnieść do 100 ° C, woda się nie zagotuje dzięki
unikalnemu procesowi odgórnego palenia się: pali się tylko mała warstwa ma górze wsadu, która nie
otrzymawszy powietrza szybko gaśnie. Jeżeli zawór podawania powietrza jest zniekształcony lub są
nieprzestrzegane inne zasady instrukcji korzystania z kotła (np. otwarte drzwiczki popielnika) ,woda w
kotle może się zagotować. Wtedy po osiągnięciu ciśnienia 1,5 bar zaczyna działać zawór
bezpieczeństwa ciśnienia (opisany w rozdziale 9.1), który wypuszcza nadmiar pary, nie pozwalając,
aby ciśnienie w kotle się podniosło i przez rurę powrotu umożliwia dostęp zimnej wody z systemu do
kotła i tak ochładza znajdującą się tam wodę. 

W zamkniętych systemach ogrzewania stosując zawór wychładzania „Regulus” DBV1 przy
ustalonej temperaturze, zawór działa automatycznie. Zimna woda zamienia gorącą wyprowadzając ją
z systemu ogrzewania do rury ścieków. W ten sposób zatrzymuje się możliwe przegrzanie się i
zagotowanie wody.

Przy nieprawidłowej eksploatacji kotła, np., jeżeli przez drzwiczki popielnika do kotła ciągle
dostaje się powietrze, w kotle ciągle odbywa się intensywne palenie się, co powoduje kilkakrotne
przewyższenie jego mocy roboczej oraz wyparowanie wody i zapadnięcie się mocno przegrzanego
kotła. 

Kocioł może się zapaść również od zbyt wysokiego ciśnienia, jeżeli zostanie wmontowany
zawór bezpieczeństwa ciśnienia na zbyt wysokie ciśnienie lub zawór zostanie wmontowany w
niewłaściwym miejscu lub zostanie zaślepiony.

Na podstawie wykonanych doświadczeń i praktycznego używania kotła zostało 
udowodnione, że kocioł nigdy nie wybucha na zewnątrz. Zapada się do wewnątrz, co nie 
zagraża zdrowiu lub życiu ludzkiemu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO ZATRUCIA

Przy zatkaniu się komina lub czyszcząc w nim popiół w kotłowni może pojawić się czad,
dlatego w pomieszczeniu musi być naturalna wentylacja wywiewna. Aby ona sprawnie działała, musi
być i wentylacja nawiewna lub otwarte okno w zewnętrznej ścianie kotłowni. Bez wentylacji nawiewnej
nie będzie działał kocioł, dlatego obowiązkowo o nią zadbajcie. Drzwi kotłowni muszą być szczelnie
zamykane, aby po włączeniu wymuszonej wentylacji i urządzeń (węzłów sanitarnych lub wyciągu
kuchennego) nie zakłóciła się praca kotła i aby kurz lub czad nie przedostałyby się do pomieszczeń
mieszkalnych.
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GWARANCYJNE ZAŚWIADCZENIE PRODUKTU

Nazwa: LIEPSNELĖ Model:

Nr. seryjny produktu:

Organizacja - producent: UAB „Vakaro rasa“

Data sprzedaży: 20___ r. _________ __ Podpis_________ M.P.
Nazwa przedsiębiorstwa 
sprzedaży:
Dane kontaktowe 
przedsiębiorstwa:

Data sprzedaży: 20___ r. ____________ __

Imię i nazwisko sprzedawcy: Podpis _____________ M.P.

Adres zmontowania produktu:

Osoba do kontaktu:

Nr. telefonu:
Nazwa przedsiębiorstwa, 
które dokonało montażu 
produktu do systemu 
ogrzewania:

Data montażu: 20____ r._________________ ____

Imię i nazwisko specjalisty, który 
dokonał montażu

______________________________

Imię i nazwisko
Potwierdzam, że zmontowany produkt jest dopuszczony do eksploatacji, działa sprawnie, z instrukcją
użycia i techniką bezpieczeństwa jestem zapoznany. Z warunkami gwarancji i ich przestrzeganiem
jestem zapoznany.

Podpis nabywcy: ______________ ______________.
Podpis

Wykonanie prac gwarancyjnych

Data Wykonane prace, zamienione części Firma
Imię, nazwisko i podpis 
specjalisty

Udziela się 5 lat gwarancji na wymiennik ciepła.




