Q EKO, Q EKO DUO

2

DEKLARACJA ZGODNOCI PRODUCENTA
Deklarujemy z pełn odpowiedzialnoci, e niej wymieniony wyrób

Kocioł grzewczy
Typ
Rok produkcji
Nr seryjny
Nazwa i adres producenta

Q EKO
..........................................
2008
.........................................
Heiztechnik Sp. z o.o.

do którego odnosi si niniejsza deklaracja spełnia wymagania:
normy zharmonizowanej:
PN-EN 303.5
wymaga zasadniczych w RP: Dz.U. 2003 r. Nr 79, poz. 714

Nazwisko osoby upowanionej do podpisania deklaracji:

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

……………………………….

Data

Podpis i piecztka

Ta deklaracja zgodnoci traci swoja wano, jeeli urzdzenie zostanie zmienione lub
przebudowane, lub jest uytkowane niezgodnie z instrukcj obsługi.
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Wstp
Przedsibiorstwo HEIZTECHNIK dzikuje i gratuluje Pastwu dokonanego wyboru zakupu naszego urzdzenia
grzewczego.
Wielofunkcyjne kotły serii Q EKO i Q EKO DUO przeznaczone s do spalania: EKOGROSZKU (GROSZKU i
1
MIAŁU WGLA jako paliwo zastpcze), oraz na ruszcie wodnym lub awaryjnym eliwnym (tylko do mocy 45 kW).
WGLA I DREWNA.
Dziki nowatorskiej konstrukcji, oraz zastosowaniu w procesie produkcyjnym najnowszych osigni w
dziedzinie obróbki stali stworzylimy urzdzenie stanowice tanie ródło energii dla Pastwa domów, zakładów i
obiektów gospodarczych o powierzchni do 750 m². Projektujc seri kotłów Q EKO, Q EKO DUO chcielimy wyj
naprzeciw Pastwa potrzebom, dlatego opieralimy si w na wieloletnich obserwacjach i opiniach uytkowników.
Zaowocowało to powstaniem urzdzenia prostego w obsłudze i wysokiej sprawnoci.

Zalecenia
Czynnoci wstpne
−
−
−

Sprawdzenie urzdzenia i kompletnoci dostawy
Dokładne zapoznanie si z instrukcj obsługi i bezpiecznej eksploatacji
Przed instalacj kotła naley dokładnie zapozna si z działem o instalacji kotła.

UWAGI !
−
−
−
−
−
−
−
−

−

Podczas transportu naley dba o ochron kotła i jego podzespołów przed uszkodzeniem mechanicznym.
Kocioł do czasu montau powinien by przechowywany w suchym miejscu.
Podłczenie kotła do prdu elektrycznego, instalacji wodnej i komina musi by zgodne z obowizujcymi
przepisami, normami i instrukcj obsługi.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody spowodowane niewłaciwym montaem urzdzenia.
W przypadku awarii naley bezzwłocznie skontaktowa si z autoryzowanym serwisem.
Niefachowa interwencja moe spowodowa uszkodzenie kotła.
Podczas napraw naley uywa tylko oryginalnych czci zamiennych.
Gwarancja zostaje udzielona na okres do trzech lat. Regulator temperatury, dmuchawa i układ nawglania kotła
posiada dwuletni okres gwarancji. Gwarancja ta nie obejmuje czci zuywajcych si takich jak: ruszt, sznur
izolacyjny.
Karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji załczona jest do niniejszej instrukcji.

Zastosowanie kotłów
.
Q EKO jest stalowym, niskotemperaturowym, kotłem wodnym, przeznaczonym do ogrzewania obiektów o
zapotrzebowaniu ciepła w granicach od 8 – 75 kW oraz do współpracy z zasobnikowym podgrzewaczem wody
uytkowej. Spalanie paliw odbywa si z wykorzystaniem podajnika, palnika retortowego, wentylatora nadmuchowego.
Cało regulowana jest za pomoc sterownika mikroprocesorowego.
Q EKO DUO jest stalowym, niskotemperaturowym, kotłem wodnym, przeznaczonym do ogrzewania obiektów o
zapotrzebowaniu ciepła w granicach od 8 – 48 kW oraz do współpracy z zasobnikowym podgrzewaczem wody
uytkowej. Spalanie paliw odbywa si z wykorzystaniem podajnika, palnika retortowego, wentylatora nadmuchowego.
Górne palenisko przeznaczone jest do spalania wgla i drewna, wyposaone jest w ruszt wodny, podawanie paliwa jest
tu rczne. Cało regulowana jest za pomoc sterownika mikroprocesorowego.
Kotły Q EKO I Q EKO DUO o mocy do 48 kW mog by wyposaone w palnik umoliwiajcy dodatkowo spalanie
miału wgla.
1

opcja
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Paliwo
Kotły Q EKO, Q EO DUO z podajnikiem wyposaonym w palnik do spalania ekogroszku.
Paliwem dla tego palnika jest ekogroszek i groszek o maksymalnym rozmiarze ziaren do 25 mm i wilgotnoci 10%.

Kotły Q EKO, Q EKO DUO z podajnikiem wyposaonym w palnik posiadajcy moliwo
spalania miału.
Paliwem dla tego palnika jest ekogroszek i groszek o maksymalnym rozmiarze ziaren do 25 mm i wilgotnoci 10%. Miał
wgla o maksymalnych rozmiarach 30 mm i zawartoci ziaren poniej 0,5 mm do 10%.
Zalecamy stosowanie mieszanki 60% miału i 40% groszku o wilgotnoci poniej 10%

UWAGA !
Kotły mog pracowa tylko w systemie grzewczym ze zbiornikiem wyrównawczym otwartym.

Charakterystyka kotłów
1.

Konstrukcja kotłów wykona jest z wysokiej jakoci, atestowanych blach stalowych. Obudowa wykonana jest z
blachy pokrytej warstw farby proszkowej.
2. Budowa
Wszystkie kotły serii Q EKO i Q EKO DUO produkowane przez firm Heiztechnik składaj si z dwóch czci
czynnych oddzielonych przegrod wodn. W dolnej czci korpusu znajduj si komora paleniskowa w której
zamontowany jest palnik retortowy, za w górnej czci korpusu kotła znajduje si cz grzewcza, w skład której
wchodzi kolumna wodna, przegroda wodna, wewntrzny płaszcz wodny i płomienica przechodzca w czopuch.
W kotłach Q EKO DUO w czci rodkowej znajduje si ruszt wodny do spalania wgla i drewna. W kotłach Q
EKO istnieje moliwo wstawienia rusztu eliwnego (do mocy 45 kW)
W górnej czci kotła znajduj si drzwi przeznaczone do czyszczenia kotła. W czci rodkowej znajduj si
drzwi do załadunku paliwa do spalania na ruszcie wodnym lub eliwnym (opcja).
W dolnej, przedniej czci kotła znajduje si otwór z drzwiami popielnicowymi.
W kotłach Q EKO i Q EKO DUO spalanie nastpuje w palniku retortowym do którego dostarczanie paliwa
nastpuje poprzez podajnik limakowy łczcy zbiornik na paliwo z palnikiem. Zasyp paliwa nastpuje przez klap
zasypow zbiornika, zamykan na zatrzask (UWAGA: zbiornik musi by zawsze szczelnie zamknity). Nastpnie za
pomoc limaka, napdzanego przez silnik elektryczny połczony z motoreduktorem, paliwo dostarczane jest do palnika.
W palniku paliwo wypychane jest w kierunku pionowym do góry tworzc na górze kopiec. Spalanie nastpuje dziki
powietrzu dostarczanemu przez wentylator umieszczony w dolnej czci palnika. Powietrze to dyszami palnika
przedostaje si do rozarzonych czstek wgla inicjujc spalanie.
3. Dopływ i odpływ wody z kotła jest wykonany z rur z gwintem zewntrznym G 1 ½ “lub 2“. Czopuch kotła o
rednicy zewntrznej 159 mm (lub 200 mm w kotłach o mocy 55-75 kW), jest umiejscowiony w tylnej czci kotła i jest
przedłueniem płomienicy kotła. Dodatkowa rura do przedłuenia czopucha dostarczona jest w komplecie dla kotłów o
mocy do 48kW. Do napełniania lub spuszczania wody z kotła przeznaczony jest króciec ¾” znajdujcy si w tylnej, dolnej
czci kotła.
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Schematy kotła Q EKO

Q EKO
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Przyłcze instalacji

Przyłcze komina

Masa kotła

Pojemno zasobnika

A

B

C

mm

kg

dm

3

cm

cm

cm

8 -15

85

60

18

1 ½”

159

250

200

115

70

130

100

25

10 -25

85

70

18

1 ½”

159

300

200

115

80

130

100

Q EKO 35

35

15 - 35

85

80

20

1 ½”

159

350

300

130

70

130

100

Q EKO 45

45

20 - 45

85

90

20

1 ½”

159

400

300

140

80

130

100

Q EKO 55

55

25 - 55

85

120

22

2”

200

550

500

160

80

160

125

Q EKO 65

65

30 - 65

85

130

22

2”

200

600

500

160

90

160

125

Q EKO 75

75

35 - 75

85

140

22

2”

200

650

500

160

100

160

125

kW

kW

Q EKO 15

15

Q EKO 25

0

Q EKO DUO
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Minim. cig kominowy

”

Typ kotła

Max. temperatura
pracy

Pa

Zakres mocy

L

Moc znamionowa

C

Dane techniczne

Pojemno wodna

Podstawowe wymiary i dane techniczne kotła Q EKO

cm
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Przyłcze instalacji

Przyłcze komina

Masa kotła

Pojemno zasobnika

A

B

C

mm

kg

dm

3

cm

cm

cm

8 -17

85

75

18

1 ½”

159

280

200

115

70

130

100

25

10 -25

85

85

18

1 ½”

159

330

200

115

80

130

100

Q EKO DUO 35

35

15 - 35

85

95

20

1 ½”

159

380

300

130

70

130

100

Q EKO DUO 48

48

20 - 48

85

105

20

1 ½”

159

430

300

130

80

130

100

kW

kW

Q EKO DUO 17

17

Q EKO DUO 25

0
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Minim. cig kominowy

”

Typ kotła

Max. temperatura
pracy

Pa

Zakres mocy

L

Moc znamionowa

C

Dane techniczne

Pojemno wodna

Podstawowe wymiary i dane techniczne kotła Q EKO DUO

cm

Q EKO, Q EKO DUO

1.
-

Kocioł Q EKO
korpus kotła,
zbiornik paliwa,
podajnik paliwa wraz z palnikiem retortowym, motoreduktorem i silnikiem elektrycznym,
wentylator,
przedłuka kominowa (tylko w kotłach o mocy do 45 kW)
automatyka kotła, automatyka pogodowa i sterowania cwu (automatyka pogodowa i sterowania cwu – opcja)
instrukcje obsługi wraz z kartami gwarancyjnymi,
zastpczy ruszt eliwny dla kotłów do 45kW - opcja
skrobak, czyszczak.

2.
-

Kocioł Q EKO DUO
korpus kotła,
zbiornik paliwa,
podajnik paliwa wraz z palnikiem retortowym, motoreduktorem i silnikiem elektrycznym,
wentylator,
przedłuka kominowa (tylko w kotłach o mocy do 48 kW)
automatyka kotła, automatyka pogodowa i sterowania cwu (automatyka pogodowa i sterowania cwu – opcja)
instrukcje obsługi wraz z kartami gwarancyjnymi,
skrobak, czyszczak.

Kocioł dostarczane s na palecie. Zaleca si aby w takim stanie opakowania kocioł przetransportowa jak
najbliej miejsca montau, co zminimalizuje moliwo uszkodzenia obudowy kotła podczas montau. Wszystkie
pozostałoci opakowania naley usun tak, aby nie powodowały zagroenia dla ludzi i zwierzt.
W zakres dostawy mog równie wchodzi rónego rodzaju elementy sterujce w zalenoci od przeznaczenia
urzdzenia i od intencji uytkownika.
Instalacja kotła:
Prace zwizane z instalacj kotła musz by wykonane przez osoby uprawnione posiadajce odpowiednie
kwalifkiacje.
Na instalacj kotłowni w której zostanie zamontowany kocioł powinien by wykonany projekt wg.
obowizujcych przepisów.
Instalacja kotła musi by wykonana zgodnie z obowizujcymi przepisami. Za szkody bezporednie i porednie
wynikajce z błdnej instalacji producent wyrobu nie odpowiada.

Dobór mocy kotła:
Właciwy dobór wielkoci kotła tzn. jego mocy cieplnej, decyduje o jego ekonomicznoci i sprawnoci.
Kocioł powinien by dobrany tak, aby jego moc grzewcza odpowiadała stratom cieplnym obiektu.

Umiejscowienie kotła:
Kocioł powinien by zainstalowany w warunkach odpowiadajcych obowizujcym normom. Najmniejsza
odległo od cian w obrysie kotła powinna wynosi 200 mm. Naley równie zachowa bezpieczn odległo od
materiałów łatwopalnych, oraz instalacji elektrucznej i gazowej.
Zalecane jest aby kocioł był posadowiony na cokole wykonanym z materiałów niepalnych, którego szeroko w
obrysie jest o 100 mm wiksza a z przodu kotła o 300 mm. Wysoko cokołu powinna wynosi ok. 100 – 150 mm.
Kotłownia powinna posiada wentylacj grawitacyjn, oraz naley zapewni dopływ wieego powietrza w iloci
odpowiadajcej zapotrzebowaniu danego kotła w zalenoci od jego mocy. Warunek ten jest niezbdny do prawidłowej
eksploatacji kotła, oraz warunków bezpieczestwa.
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Instalacja grzewcza :
Kotły serii Q EKO s przystosowane do pracy w układzie otwartym. W celu uniknicia gromadzenia si
nadmiernej iloci kondensatu ze spalin a tym samym przedłuenia ywotnoci kotła zaleca si utrzymywanie temperatury
0
w kotle nie mniejszej ni 65 C, przy sprawnie dziajcym zaworze mieszajcym trzy lub czterodrogowym.
Aby uzyska najlepsz ekonomiczno zaleca si zastosowa zawór mieszajcy na instalacji.
Jako medium cieplne zaleca si stosowa czyst mikk wod- najlepiej destylowan lub uzdatnion .
Maksymalna dopuszczalna wysoko słupa wody nie moe przekroczy 20 m.

Monta kotła
Kocioł mona montowa tylko w pomieszczeniu o warunkach odpowiadajcych przepisom kotłowni.
Króce zasilania i powrotu zaopatrzone s w gwint zewntrzny G 1 1/2“ lub 2“. Zasilanie instalacji grzewczej
naley podłczy do króca znajdujcego si w górnej czci korpusu kotła. Powrót wody z instalacji naley podłczy
do króca znajdujcego si w tylnej, dolnej czci korpusu kotła. Do króca G3/4“ w tylnej czci korpusu kotła naley
zamontowa zawór umoliwiajcy spuszczenie wody z kotła.
Dla uzyskania prawidłowej pracy kotła i wydłuenia okresu jego sprawnoci i wydłuenia okresu gwarancji:
1.

2.

Zamontowa zawór trój lub czterodrogowy dla podwyszenia temperatury wody w kotle, co pozwoli unikn
procesu kondensacji i skraplania si smoły w komorze spalania. Pozwoli to wydłuy ywotno kotła i poprawi
jego skuteczno, gdy smoła w tym przypadku pełni rol izolatora i zmniejsza wymian ciepła na drodze
spaliny – woda.
Najbardziej efektywn jest eksploatacja kotła na poziomie jego mocy nominalnej i z temperatur na kotle około
70 °C.

Podłczenie do komina
Kotły w systemie centralnego ogrzewania musz by podłczone do samodzielnego kanału kominowego.
Przyłczenie do komina musi by zgodne z obowizujcymi przepisami, wykonane przez uprawnion firm kominiarsk.
Przekrój komina powinien by dobrany odpowiednio do jego mocy. Gwarantuje to jego wysok sprawno oraz
ekonomiczno uytkowania.
Rura czopucha powinna by zamontowana z niewielkim spadkiem w kierunku kotła. Rura powinna by
osadzona pewnie i szczelnie, aby nie doszło do niekontrolowanego wypływu spalin. Czopuch nie powinien by dłuszy
ni 1,5 m. Wszystkie czci kanałów spalinowych musz by wykonane z materiałów niepalnych.

Monta regulatora pracy kotła, wentylatora, podajnika i zbiornika
Najczciej kocioł dostarczany jest w sposób całkowicie zmontowany, z koniecznoci podłczenia jedynie
wentylatora i automatyki. Jednake, gdyby było inaczej to najpierw naley zamontowa podajnik poprzez wprowadzenie
palnika przez otwór montaowy do wntrza kotła, a nastpnie przykrci korpus palnika rubami do korpusu kotła.
Naley pamita o uszczelnieniu połczenia kołnierza palnika z korpusem kotła, najlepiej silikonem
wysokotemperaturowym. Po zamontowaniu podajnika montujemy zbiornik paliwa za pomoc połczenia kołnierzowego z
wykorzystaniem uszczelki gumowej. Naley równie pamita o uszczelnieniu paleniska retortowego (patrz instrukcja
obsługi palnika)
Wentylator i automatyka kotła, wraz z kartami gwarancyjnymi i instrukcjami instrukcji producenta dostarczane s
w osobnych opakowaniach. Monta ich powinien przeprowadzi uprawniony do tego instalator. Szczegółowe informacje
dotyczce nastaw automatyki i wentylatora zamieszczone s w załczonej instrukcji.
Najwaniejszymi parametrami nastawianymi jest czas przerwy i pracy podajnika wpływajce na ilo
podawanego paliwa i jednoczenie moc kotła, jak równie odpowiednia moc wentylatora, ustawiona tak, aby spalanie
było optymalne (odpowiedni, jasnoółty kolor płomienia, brak paliwa w popielniku i odpowiedni, lekko wypukły kształt
paleniska.
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Uwaga
Podajnik musi by zamontowany i obsługiwany zgodnie instrukcj eksploatacji i obsługi podajnika
która załczona jest do kotła.

Podłczenie do sieci prdu elektrycznego
Wentylator, automatyka i silnik podajnika oraz wszystkie urzdzenia elektryczne kotłowni powinny by podłczone
do sprawnej sieci elektrycznej, wykonanej zgodnie z obowizujcymi przepisami. Do sieci prdu elektrycznego kocioł
naley podłczy kablem z wtyczk, wyposaon w bolec zerujcy. Gniazdo musi by bezporednio w zasigu rki na
wypadek koniecznoci błyskawicznego odłczenia kotła.
Ustawienie automatyki kotła
Ustawienie automatyki – patrz instrukcja automatyki

Uruchomienie kotła.
Uruchomienie kotła lub wykonanie ewentualnej naprawy moe przeprowadzi uprawniony instalator bd
odpłatnie pracownik autoryzowanej firmy serwisowej. Przy pierwszym uruchomieniu kotła naley koniecznie sprawdzi,
czy kocioł jest napełniony wod i cały system grzewczy jest odpowietrzony.
Czynnoci konieczne do wykonania przed pierwszym uruchomieniem.
Sprawdzi czy instalacja urzdzenia jest zgodna z projektem
Sprawdzi czy system grzewczy razem z kotłem jest napełniony wod i czy system jest odpowietrzony
Sprawdzi czy system grzewczy jest szczelny
Sprawdzi cig spalin
Wypróbowa regulacj ogrzewania
Zapozna uytkownika z instrukcj i eksploatacj kotła
Zapisa dat pierwszego uruchomienia do karty gwarancyjnej

Obsługa kotła
Kocioł Q EKO
Rozpalanie kotła w palenisku retortowym
Prosz otworzy klap załadunkow zbiornika, wsypa do niego minimum 50 kg paliwa. Za pomoc limaka
poda paliwo do wntrza palnika do momentu, a powierzchnia wgla wyrówna si z powierzchni eliwnego krgu
palnika. Na wgiel kładziemy papier i suche rozdrobnione drewno (moe te by rozpałka) i podpalamy. Po rozpaleniu
si drewna kładziemy na nie kilka kawałków wgla i włczamy wentylator kotła. Po rozpaleniu wgla ustawiamy
parametry pracy kotła, co jaki czas korygujc je. Odpowiednimi nastawami s te, przy których stosunek czasu przerwy
do pracy podajnika da nam tak ilo paliwa która odpowiadała bdzie zapotrzebowaniu ciepła a moc wentylatora
sprawi, e kolor płomienia bdzie jasnoółty.
Usuwanie popiołu
Popiół usuwany jest w zalenoci od jakoci stosowanego paliwa z rón czstotliwoci, ale na tyle czsto,
aby popiół nie przesłaniał górnej czci palnika. Najczciej robimy to jednoczenie z dosypywaniem paliwa.
Spalanie wgla lub drewna na ruszcie wodnym:
Prosz wyłczy napd podajnika. Palnik zasłoni przesłon dostarczon w komplecie. Otworzy górne
drzwiczki komory załadunkowej, a nastpnie naley odchyli przegrod komory załadunkowej. Na ruszt naley połoy
papier, wystarczajc ilo drobnego drewna i otworzy dolne drzwiczki. Zapali przygotowany wsad. Zamkn dolne i
górne drzwiczki, a nastpnie nastawi regulator temperatury na dan warto i uruchomi wentylator.
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UWAGA: ustawianie pracy wentylatora wspomagajcego opisane jest w instrukcji załczonej do
wentylatora.
Dokładanie paliwa do kotła
Przed dołoeniem paliwa naley najpierw wyłczy wentylator w celu odcicia dopływu wieego powietrza i
zminimalizowanie procesu spalania. Po chwili naley powoli otworzy drzwiczki paleniska górnego i dokładamy paliwa w
odpowiedniej iloci.
Po uzupełnieniu opału zamykamy drzwi załadunkowe, a po włczeniu wentylatora wprowadzamy kocioł w stan
pracy, podobnie jak przy rozpalaniu.
Utrzymanie ognia
Dla utrzymania ognia w kotle musimy przeprowadzi nastpujce czynnoci:
napełniamy komor załadunkow i rozpali palenisko
Ustawi odpowiedni wydajno pompy obiegowej instalacji c.o. lub zawór mieszajcy
Ustawi nastaw temperatury na kotle.
Ustawi odpowiednie parametry pracy wentylatora
Czyszczenie kotła
Dla prawidłowej pracy kotła jest wymagane, aby na wewntrznych ciankach kotła nie zalegała smoła, lotny
popiół lub sadza.
Dlatego okresowo naley dokona czyszczenia kotła załczonymi do niego skrobakiem i szczotk czyszczc.
Kocioł moe obsługiwa tylko osoba dorosła, zaznajomiona z funkcj kotła i jego obsług. Osoba
obsługujca kocioł musi kierowa si instrukcj obsługi, nastawia zadan temperatur wody grzewczej,
zatrzymywa czynno kotła i kontrolowa jego prac. Zaznajomienie osoby obsługujcej z prac kotła i
wprowadzenie do eksploatacji powinien przeprowadzi pracownik firmy serwisowej po zamontowaniu kotła i
przygotowaniu go do eksploatacji. Obecno dzieci w pobliu kotła podczas jego czynnoci jest niedozwolone.
Ingerencje w prac kotła, które by mogły zagrozi zdrowiu lub yciu obsługi lub innych osób s surowo
wzbronione. Kocioł mona eksploatowa z maksymaln temperatur wody 85°C i musi by  on pod kontrol..

Konserwacja kotła
Najmniej raz na 14 dni przeprowadzimy kontrol stanu wody grzewczej w kotle i w całym systemie grzewczym.
Przy niedostatecznym stanie wody w systemie grzewczym naley j dopełni. Po ukoczeniu okresu ogrzewania kocioł
naley dokładnie wyczyci, a uszkodzone czci wymieni. Przecitna ywotno uszczelniajcego sznura szklanego
jest ½ roku (zaley od intensywnoci otwierania drzwiczek). Jeeli dojdzie do odgniecenia sznura uszczelniajcego, i
sznur przestanie pełni swoj funkcj, moemy dokona regulacji na zamkniciu i zawiasie, a w ostatecznoci wyjmiemy
sznur z rowka drzwiczek, obrócimy o 90° i znów wło ymy do rowka drzwiczek. To jest tylko tymczasowe rozwizanie,
dlatego musimy liczy si z niezwłoczn wymian sznura uszczelniajcego.
Minimalnie dwa razy w roku naley zdemontowa wentylator i wyczyci wirnik wentylatora. Po kadym sezonie
ogrzewania naley dokona gruntownego czyszczenia kotła. Ilo sadzy i popiołu lotnego zaley od jakoci paliwa z
jakiego korzystamy i warunków eksploatacyjnych. Jeeli moc kotła jest wiksza ni potrzebna, lub jest eksploatowany
przy zbyt niskich temperaturach, dochodzi do wikszego osadzania si sadzy i popiołu lotnego.
Wymiana sznura uszczelniajcego w drzwiczkach
Naley wyj stary sznur uszczelniajcy z rowka drzwiczek za pomoc rubokrta i wyczyci rowek w którym
sznur był wsunity. W wyczyszczony rowek naley wsun nowy sznur uszczelniajcy. Pocztek sznura wsuniemy do
rowka w drzwiczkach w czci poziomej. Rk lub łagodnym poklepaniem małym młotkiem wciniemy sznur do rowka na
obwodzie drzwiczek. Nastpnie przymkniemy drzwiczki i pchniciem staramy si dopchn sznur do rowka tak a
drzwiczki mona normalnie zamyka.

Gwarancja
Producent udziela na wyrób pełnej gwarancji zgodnie z zamieszczonymi warunkami gwarancji.
Ostrzegamy odbiorców, i wprowadzenie do eksploatacji i serwis wszystkich kotłów firmy HEIZTECHNIK moe
przeprowadza instalator z odpowiednimi kwalifikacjami lub autoryzowana firma. W przypadku montau niezgodnego z
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niniejsz instrukcj gwarancja nie zostanie przyznana jak równie nie bdzie akceptowana adna reklamacja
gwarancyjna.
Kada reklamacja musi by zgłoszona natychmiast po stwierdzeniu usterki.
Producent zastrzega sobie prawo na wszystkie zmiany przeprowadzane w ramach usprawnienia technicznego
produktu.
Długo udzielanej gwarancji jest wymieniona w karcie gwarancyjnej wraz z kotłem i jest uwarunkowana
prawidłowym przeprowadzaniem przegldu zawsze raz w roku przez firm serwisow.
Klient zgłasza ewentualne reklamacje u sprzedawcy, w najbliszej firmie serwisowej lub ewentualnie u producenta.
PRODUCENT:
PRODUCENTA
HEIZTECHNIK Sp. z o.o.
ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy
tel/fax: 0585880821
tel:
0585608557
e-mail: biuro@heiztechnik.pl

SERWIS TECHNICZNY
HEIZTECHNIK Sp. z o.o.
ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy
tel/fax: 0585880821
tel:
0585608557
e-mail: biuro@heiztechnik.pl
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Przykładowe sposoby podłcze
Połczenie z zaworem mieszajcym trzydrogowym (podobnie z czterodrogowym)

Połczenie z zaworem mieszajcym trzydrogowym (podobnie z czterodrogowym) oraz zasobnikiem CWU
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KARTA NAPRAW SERWISOWYCH
Numer
naprawy

Data
naprawy

Nazwa usterki

Uwagi

Piecztka serwisu

1

2

3

4

WARUNKI GWARANCJI
-

Producent Heiztechnik Sp. z o.o udziela kupujcemui uytkownikowi gwarancji co do zakupionego wyrobu.
Producent ponosi odpowiedzialno z tytułu gwarancji, tylko wtedy, gdy wada powstała z przyczyn tkwicych w
samym urzdzeniu.
Do producenta naley prawo wyboru, czy usun wad czy dostarczy urzdzenie wolne od wad.
Naprawa gwarancyjna jest bezpłatna.
Gwarancj s objte tylko urzdzenia zamontowane zgodnie z instrukcj i obowizujcymi przepisami.
Okres gwarancyjny wynosi 36 miesicy na korpus kotła, (ale nie dłuej jak 42 miesice od daty produkcji) 24
miesice na elementy sterujce oraz układ nadmuchu, (ale nie dłuej jak 30 miesicy od daty produkcji)
Pełn gwarancj objte s wszystkie podzespoły kotła za wyjtkiem elementów zuywajcych si, np.: sznur
izolacyjny, ruszt eliwny na które przysługuje roczna gwarancja nie przysługuje.
Gwarancja wana jest tylko z wpisanym numerem kotła i oryginalnymi piecztkami sprzedawcy i zakładu
instalacyjnego bd autoryzowanego serwisu.
Gwarancja wygasa w przypadku stwierdzenia przeróbek lub stosowania urzdzenia niezgodnego z
przeznaczeniem
Gwarancja wygasa w przypadku stwierdzenia, e kocioł jest zamontowany w układzie zamknitym
(cinieniowym).
Za uszkodzenia mechaniczne lub zwizane z czynnikami eksploatacyjnymi producent nie odpowiada.
W sprawach nie przewidzianych zastosowane zostanie postpowanie wg Kodeksu Cywilnego.
Wyej wymienione warunki gwarancji dotycz wyrobów HEIZTECHNIK Sp z o,o, zamontowanych i
eksploatowanych na terenie Polski.
Udzielona gwarancja nie wyłcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnie kupujcego wynikajcych z
niezgodnoci towaru z umow.
Za nie uzasadnione wezwanie serwisu do sprztu obitego gwarancj pobiera si opłaty takie same jak przy
naprawach do sprztu nie obitego gwarancj.
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Karta gwarancyjna, Uruchomienia, sprzeda, przgldy serwisowe
Numer fabryczny kotła:
..............................................................
Data przekazania do sprzeday hurtowej:

Typ kotła:
Q EKO
...........................................................................
Piecztka producenta:

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

Data sprzeday hurtowej

Piecztka punktu sprzeday hurtowej:

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

Data montau

Piecztka firmy instalacyjnej

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

Data przgldu serwisu

Piecztka autoryzowanego serwisu:

..............................................................
Uwagi autoryzowanego serwisu:

Data przegldu:

Piecztka autoryzowanego serwisu:

..............................................................
Uwagi autoryzowanego serwisu:

Data przegldu:

Piecztka autoryzowanego serwisu:

..............................................................
Uwagi autoryzowanego serwisu
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