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UWAGA!

Przed przyst¹pieniem do monta¿u i eksploatacji kot³a u¿ytkownik powinien:

 

•sprawdziæ czy kocio³ nie zosta³ uszkodzony w trakcie transportu

•zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹

•sprawdziæ czy dostarczone oprzyrz¹dowanie jest kompletne

•zweryfikowaæ poprawnoœæ pod³¹czeni kot³a do instalacji C.O. i komina

Szanowny Nabywco kot³a grzewczego DUO - BOSS, gratulujemy zakupu! Jest to doskona³y wybór!

Kocio³ DOU - BOSS to nasz nowy  produkt. Kocio³ Duo  Boss dziêki zastosowaniu prostej, przemyœlanej konstrukcji 
podajnika t³okowego oraz wykorzystaniu rusztów wodnych umo¿liwia spalanie szerokiej gamy paliw o granulacji 40 mm dla 
podajnika t³okowego oraz paliwa o wiêkszej granulacji dla paleniska z rusztem wodnym. Konstrukcja kot³a z dwoma 
paleniskami daje bardzo du¿¹ elastycznoœæ oraz wszechstronnoœæ mo¿liwoœci spalania ró¿nego rodzaju paliwa.

Dostawa

 

Transport

Piec dostarczany jest w stanie zmontowanym. Aby zainstalowaæ piec w miejscu docelowym ( kot³ownia, piwnica ) mo¿na zdemontowaæ 
zasobnik na paliwo oraz podajnik i dostarczyæ je osobno. Po zdemontowaniu nale¿y je ponownie uszczelniæ silikonem 

o( wysokotemperaturowym 300 C ) i przykrêciæ. Z³e uszczelnienie lub przykrêcenie mo¿e spowodowaæ niekontrolowan¹ pracê kot³a. Za 
powy¿sze usterki i niekontrolowan¹ pracê pieca producent nie odpowiada. Usuniêcie takich usterek bêdzie wykonywane odp³atnie.

Piec musi byæ transportowany wy³¹cznie w pozycji pionowej. Niedopuszczalne jest mocowanie do kot³a (jego elementów ) lin, 
³añcuchów itp. Piec powinien byæ zabezpieczony taœmami napinaj¹cymi z górne obramowanie drzwiczek oraz górê zasobnika paliwa. 
Piec jest przymocowany do palety drewnianej. Przed przyst¹pieniem do montowania kot³a nale¿y sprawdziæ czy wszystkie podzespo³y 
kot³a s¹ sprawne i kompletne. Nale¿y tak¿e sprawdziæ czy piec zawiera komplet czêœci do obs³ugi i konserwacji zgodny z wykazem 
zawartym w DTR
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A). Informacje ogólne, monta¿, pierwsze uruchomienie

1. Wstêp

Poni¿sza instrukcja zawiera niezbêdne dla instalatora oraz u¿ytkownika informacje o monta¿u u¿ytkowaniu i konserwowaniu kot³a na paliwo sta³e

2. Zasady bezpieczeñstwa przy obs³udze kot³a C.O.

Wszystkie prace zwi¹zane z obs³ug¹ kot³a podczas jego pracy (dotyczy tak¿e czyszczenia i konserwacji) powinny byæ przeprowadzone w 
odpowiednim ubraniu ochronnym oraz rêkawicach. Czynnoœci te, mog¹ byæ wykonane wy³¹cznie przez osoby uprawnione i pe³noletnie, które 
zapozna³y siê z DTR.
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ o podstawowych zasadach przy eksploatacji kot³a
• nie nale¿y otwieraæ drzwiczek podczas pracy kot³a
• nie dopuœciæ do ca³kowitego opró¿nienia zasobnika a jego pokrywa powinna byæ zawsze szczelnie zamkniêta

3. Paliwa

Piec Duo Boss jest przeznaczony do spalania mia³u, retopalu, ekogroszku, drewna, wêgiel. Wilgotnoœæ paliwa powinna wynosiæ max 10 %, 
zawartoœæ popio³u max 10 %, siarki 1 %. W kotle Duo Boss nie dopuszczalne jest spalanie œmieci, odpadów, tworzyw sztucznych itp.

UWAGA!
Kocio³ Duo - Boss nie jest przeznaczony do spalania œmieci lub odpadków. Nie mog¹ byæ spalane w nim niedozwolone paliwa.

UWAGA!
Opa³ wsypywany nie mo¿e byæ mokry.

UWAGA!
Nale¿y zachowaæ odpowiednio bezpieczn¹ odleg³oœæ kot³a od materia³ów ³atwopalnych. Nie wolno u¿ywaæ otwartego ognia w pobli¿u 
kot³a.
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Pojemnik
opa³u

Podajnik
t³okowy

Motoreduktor

Wylot spalin 
do komina

Sterownik

Drzwiczki do czyszczenia 
kana³ów grzewczych

Drzwiczki do za³adunku 
paleniska górnego 

Dmuchawa

Drzwiczki paleniska 
górnego

Drzwiczki paleniska 
dolnego

Drzwiczki popielnika
DD

HH

FF

EE

CC BB

AA

GG

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ][ mm ][ mm ][ mm ]

1160

1160

1220

800

860

860

1290

1290

1290

1560

1560

1560

180

180

180

500

500

560

490

550

550

B C D E F G H

Typ Pieca

Wymiar

DUO - BOSS 29

DUO - BOSS 24

DUO - BOSS 19

1640

[ mm ]

1640

1640

A
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4. Budowa kot³a typu DUO - BOSS
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 5. Czêœci kot³a

Korpus

Palenisko

Korpus pieca wykonany jest zgodnie z norm¹ EN 303  5. Powsta³e spaliny prowadzone s¹ z komory paleniskowej kana³ami spalinowymi, u³o¿onymi 

równolegle w poziomie od do³u do góry. Ze wzglêdu na rozbudowany obieg spalin w kana³ach spalinowych osadza siê czêœæ py³u i sadzy powsta³ych przy 

procesie spalania. Osadzaj¹cy siê py³ oraz sadze musz¹ byæ regularnie usuwane poprzez drzwiczki. Utrzymywanie kana³u spalinowego czystego 

spowoduje obni¿enie zu¿ywanego paliwa.

Palenisko dolne sk³ada siê:
• z p³yty paleniska, po której podawane jest paliwo od strony podajnika
• z rusztu wierconego przez który podawane jest powietrze niezbêdne do procesu spalania
• dopalacza z którego popió³ spada do popielnika
• deflektora ¿eliwnego

Palenisko górne sk³ada siê:
• rur wype³nionych wod¹

Dmuchawa
Dmuchawa pobiera powietrze z pomieszczenia i transportuje do komory spalania. W zale¿noœci od zapotrzebowania dmuchawa zostaje za³¹czane 
przez sterownik.

Zasobnik paliwa
W zasobniku znajduje siê opa³ potrzebny do automatycznego eksploatowania kot³a. Paliwo umieszczone w zbiorniku powinno byæ o ma³ej wilgotnoœci 
oraz granulacji do 40 mm

Podajnik t³okowy z motoreduktorem
Poprzez otwór w dolnej czêœci zasobnika podajnik pobiera opa³ i transportuje go do paleniska. W celu zabezpieczenia podajnika t³okowego przeciw 
zniszczeniu zainstalowane jest tam zabezpieczenie. Zabezpieczenie mo¿e zostaæ zerwane w przypadku zablokowania podajnika.

Ruszt wodny
Ruszt wody umo¿liwia spalanie ró¿nego rodzaju paliwa w kawa³kach wiêkszych od 40 [ mm ]. Ruszt wody umo¿liwia pracê kot³a w przypadku braku 
pr¹du pod warunkiem poprawnie wykonanej  instalacji C.O.
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MODEL KOT£A
Moc nominalna

Powierzchnia grzewcza

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeñ

Maks. Dopuszczalne ciœnienie robocze

Wymagany ci¹g spalin

Jednorazowy zasp paliwa

Temperatura wody na zasilaniu [min/max]

Masa kot³a

Pojemnoœæ wodna kot³a

Przekrój komina ( minimalna œrednica )

Minimalna wysokoœæ komina

Sprawnoœæ kot³a

Szerokoœæ ca³kowita

D³ugoœæ ca³kowita

Wysokoœæ ca³kowita

Wymiary czopucha

Œrednica zasilania i powrotu

Zasilanie elektryczne

Pobór mocy sterownika

Pobór mocy wentylatora

Pobór mocy silnika

KW

2
m 

2m 

Mpa

Pa

oC

kg

%

mm

mm

mm

in

l

l

f

m

f mm

V/Hz

W

W

W

Jednostka

19 24 29

DUO - BOSS 19 DUO - BOSS 24 DUO - BOSS 29

2,1 2,5 3,0

180 220 280

0,15 0,15 0,15

20 - 30

55/90 55/90 55/90

455

95 105 120

180 180 180

5,5 5,5 6,0

Do 86,5 %

1160 1160 1220

800 860 860

1640 1640 1640

180 180 180

6/4” 6/4” 6/4”

230/50 230/50 230/50

11 11 11

80 80 80

90 90 90

6. Charakterystyka techniczna kot³ów DUO - BOSS
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Uwaga!

 Przy paleniu rêcznym zasobnik musi byæ pusty!

Drzwiczki popielnika powinny byæ zawsze zamkniête. Otwierane w okresie rozpalania i usuwania odpadów po procesie palenia.

Sterownik
Regulator temperatury ST609H przeznaczony jest do kot³ów CO wyposa¿onych w podajnik t³okowy. Steruje pomp¹ obiegu wody, pomp¹ ciep³ej wody 
u¿ytkowej (C.W.U.), pomp¹ ogrzewania pod³ogowego, pomp¹ cyrkulacyjn¹, wentylatorem oraz podajnikiem paliwa. Urz¹dzenie to mo¿e równie¿ 
wspó³pracowaæ z dwoma zaworami trójdrogowymi lub czterodrogowymi, regulatorem pokojowym TECH z komunikacj¹ RS lub standardowym 
(dwustanowym), modu³em GSM oraz modu³em Ethernet. Zalet¹ tego sterownika jest jego prosta obs³uga, dziêki du¿emu i przejrzystemu 
wyœwietlaczowi graficznemu, na którym u¿ytkownik dok³adnie widzi aktualny stan pracy kot³a.

Uwaga! 

.

 

Popielnik
Znajduje siê w dolnej czêœci kot³a. Nagromadzony popió³ wyci¹gamy poprzez drzwiczki popielnika.
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7. Instalacja grzewcza - monta¿  kot³a

Monta¿u kot³a mog¹ dokonywaæ osoby z odpowiednimi 
uprawnieniami, które zapozna³y siê z poni¿sz¹ DTR kot³a. 
Obowi¹zkiem u¿ytkownika jest dopilnowaæ by monta¿ kot³a 
odbywa³ siê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Firma 
montuj¹ca powinna wystawiæ gwarancjê na wykonane prace.
Klient powinien posiadaæ oœwiadczenie kominiarza odnoœnie 
dro¿noœci i ci¹gu przewodu kominowego do którego bêdzie 
pod³¹czony kocio³. Piec Duo Boss mo¿na montowaæ w systemie 
otwartym czyli z naczyniem wyrównawczym lub w systemie 
zamkniêtym pod warunkiem zainstalowania urz¹dzenia do 
odprowadzania nadmiaru ciep³a.
Producent kot³a zaleca zainstalowanie:
•zaworu trójdro¿nego lub czterodro¿nego
•zaworów termostatycznych na grzejnikach
Monta¿ tych zaworów jest konieczny, poniewa¿ min temperatura 
na sterowniku wynosi 53ºC i w budynku przy Ÿle dobranym kotle 
mo¿e byæ za gor¹co. Zawory te umo¿liwiaj¹ obni¿enie temperatury 
w pomieszczeniach.
Producent wymaga monta¿u w instalacji:
•zaworu bezpieczeñstwa na zasilaniu oraz na powrocie ( o 
maksymalnym ciœnieniu roboczym 1,5 bar ) przed wszelkimi 
innymi zaworami

Przestrzeñ serwisowa wokó³ kot³a, powinna wynosiæ minimum 
40 [ cm ], a od strony podajnika minimum 50 [ cm ]. Piec nale¿y 
wypoziomowaæ i tak ustawiæ, aby po³¹czenia pomiêdzy króæcem 
spalinowym, a kana³em kominowym by³o jak najkrótsze, 
bezpieczne i wygodne przy obs³udze i konserwacji pieca. Przewód 
odprowadzaj¹cy spaliny powinien zostaæ wyprowadzony do 
przy³¹cza kominowego rur¹ stalow¹ ( gruboœæ min 2 [ mm ] ) z 
odpowiedni¹ œrednic¹ i minimalnym 5% wzrostem do góry. 
Niedopuszczalne jest przyspawanie przewodu kominowego do 
króæca spalinowego kot³a oraz zabrania siê redukowania œrednicy 
czopucha. Producent nie udziela gwarancji na przewody 
kominowe. Wyposa¿enie kot³a zawiera kompletne okablowanie, 
konieczne do jego pod³¹czenia, do instalacji elektrycznej. Przyk³adowy schemat pod³¹czenia kot³a do instalacji

3

1

3
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5
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8

9

8

4
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1. Kocio³ DUO - BOSS
2. Wymiennik CWU
3. Zawór bezpieczeñstwa
4. Zbiornik wyrównawczy
5. Zawór czterodro¿ny
6. Pompa CO
7. Pompa CWU
8. Zawór kulowy
9. Filtr
10. Zawór ró¿nicowy
11. Grzejnik
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 B). Obs³uga, czyszczenie, konserwacja, usterki

8. Rozpalenie

Wszystkie czynnoœci przy kotle nale¿y wykonywaæ w rêkawicach ¿aroodpornych. Nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ.

Kontrola przed rozruchem

Pierwsze uruchomienie mo¿e byæ przeprowadzone tylko przez osoby upowa¿nione, które wczeœniej zapozna³y siê z DTR pieca. Przed ka¿dym 
uruchomieniem kot³a nale¿y sprawdziæ:
•stan wody w kotle i instalacji grzewczej
•stan przy³¹czy i zabezpieczeñ elektrycznych
•zabrudzenie popielnika, paleniska, kana³ów spalinowych, przewodu kominowego
•dro¿noœæ zaworów bezpieczeñstwa

UWAGA!
Nape³nianie opa³em, czyszczenie kot³a, opró¿nianie i wk³adanie pojemnika na popió³ mo¿e nast¹piæ tylko przy wy³¹czonym 
nadmuchu.

Rozpalenie dla paleniska z podajnikiem automatycznym
Kolejnoœæ czynnoœci wykonywanych podczas rozpalania kot³a w pracy automatycznej
•zasobnik nape³niæ opa³em
•otworzyæ drzwi paleniska
•w³¹czyæ sterownik
•uruchomiæ podajnik w pracy rêcznej, tak d³ugo a¿ opa³ zostanie podany na ruszt wiercony
•na³o¿yæ papier, drewno i podpaliæ
•w³¹czyæ w pracy rêcznej nadmuch
•gdy kawa³ki drewna pal¹ siê ju¿ dobrze po³o¿yæ niewielk¹ iloœæ drewna i zamkn¹æ drzwi paleniska
•po rozpaleniu przejœæ w tryb automatyczny

Rozpalanie na ruszcie wodnym
Kolejnoœæ czynnoœci wykonywanych podczas rozpalania kot³a z do³u na ruszcie wodnym
•za pomoc¹ drewna rozpaliæ w komorze paleniskowej
•po rozpaleniu drewna nale¿y na³o¿yæ niewielk¹ iloœæ paliwa podstawowego
•w³¹czyæ sterownik ( funkcja rozpalanie wg instrukcji sterownika )
•wsypaæ do komory paleniskowej ¿¹dan¹ iloœæ paliwa

o•przy uruchomieniu zaleca siê rozpalenie przy zadanej temperaturze 60 C
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Kolejnoœæ czynnoœæ rozpalania od góry
•wsypaæ do komory paleniskowej ¿¹dan¹ iloœæ paliwa
•za pomoc¹ drzewa rozpaliæ w komorze paleniskowej
•po rozpaleniu drewna nale¿y na³o¿yæ niewielk¹ iloœæ paliwa podstawowego
•w³¹czyæ sterownik ( funkcja rozpalanie wg instrukcji sterownika )

9. Praca kot³a w szczególnych warunkach

Niekorzystne warunki pogodowe
Przy niekorzystnych warunkach dla ci¹gu kominowego lub niekorzystnych warunkach pogodowych trzeba upewniæ siê czy komin jest dro¿ny. Czy nie 
jest pod³¹czone do niego inne urz¹dzenie. Czy przekrój i wysokoœæ komina s¹ odpowiednie. Nale¿y zapewniæ odpowiednie warunki wentylacyjne w 
kot³owni.

oW przypadku planowania d³u¿szego postoju pieca, w sezonie zimowym, kiedy temperatura znacznie spada poni¿ej 0 C, nale¿y wypuœciæ ca³¹ wodê z 
instlacji CO i pieca. W przeciwnym razie woda w instalacji zamarznie, a to mo¿e spowodowaæ rozszczelnienie lub rozerwanie rur, pieca, grzejników, za 
które producent nie odpowiada.

10. Przepalanie/”Drzemka”

Gdy piec osi¹gnie temperaturê zadan¹, dmuchawa siê wy³¹cza. Funkcja przepalanie w sterowniku sprawia, i¿ przy d³u¿szej przerwie dmuchawy i 
podajnika ¿ar nie wygasa. Po ustawionej przerwie przepalania dmuchawa jest automatycznie w³¹czana i dzia³a wg ustawieñ nawet gdy temperatura 
zadana jest osi¹gniêta.

11. Zabezpieczenia

• Alarm temperatury  zabezpieczenie to uaktywnia siê tylko w trybie pracy (je¿eli temperatura kot³a jest ni¿sza od Temperatury zadanej). Jeœli 
temperatura kot³a nie roœnie w czasie okreœlonym przez u¿ytkownika, uaktywniany jest alarm, wy³¹cza siê podajnik i nadmuch oraz za³¹cza siê sygna³ 
dŸwiêkowy. Na wyœwietlaczu wyœwietlany jest nastêpuj¹cy komunikat: „Temperatura nie roœnie”. Po naciœniêciu impulsatora, alarm jest wy³¹czany. 
Regulator powraca do ostatnio ustawionego trybu pracy.
• Zabezpieczenie termiczne  jest to dodatkowy mini czujnik bimetaliczny (umiejscowiony przy czujniku temperatury kot³a  wzglêdnie na rurze zasilania 
jak najbli¿ej kot³a), od³¹czaj¹cy wentylator i podajnik w razie przekroczenia temperatury alarmowej  oko³o 85÷90OC. Jego zadzia³anie zapobiega 
zagotowaniu siê wody w instalacji, w przypadku przegrzania kot³a b¹dŸ uszkodzenia sterownika. Po zadzia³aniu tego zabezpieczenia, gdy temperatura 
opadnie do bezpiecznej wartoœci, czujnik odblokuje siê samoczynnie i alarm wy³¹czy siê. W przypadku uszkodzenia lub przegrzania tego czujnika, 
wentylator oraz podajnik zostan¹ od³¹czone.
UWAGA: W przypadku uszkodzenia termika nie dzia³a wentylator i podajnik zarówno w pracy rêcznej jak i w pracy automatycznej.
• Automatyczna kontrola czujnika  w razie uszkodzenia czujnika temperatury C.O., C.W.U. lub podajnika, uaktywnia siê alarm dŸwiêkowy, sygnalizuj¹c 
dodatkowo na wyœwietlaczu odpowiedni¹ usterkê, np: „Czujnik C.O. uszkodzony”. Podajnik i nadmuch zostaje wy³¹czony. Pompa pracuje niezale¿nie 
od aktualnej temperatury. W przypadku uszkodzenia czujnika C.O. lub podajnika, alarm bêdzie aktywny do momentu wymiany czujnika na nowy.
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• Zabezpieczenie zagotowania wody w kotle  zabezpieczenie to dotyczy tylko trybu pracy priorytet bojlera, w przypadku gdy zbiornik jest niedogrzany. 
o oMianowicie gdy temperatura bojlera jest zadana np. 55 C a na kotle temperatura rzeczywista wzroœnie do 62 C (jest to tzw. temperatura priorytetu) 

owówczas sterownik wy³¹czy podajnik i wentylator. Jeœli temperatura na kotle jeszcze wzroœnie do 80 C, to za³¹czy siê pompa C.O. Gdy temperatura 
onadal bêdzie wzrastaæ, to przy temperaturze 85 C w³¹czy siê alarm. Najczêœciej taki stan mo¿e siê pojawiæ gdy bojler jest uszkodzony, Ÿle zamocowany 

oczujnik, uszkodzona pompa. Jednak gdy temperatura bêdzie siê obni¿aæ to przy progu 60 C sterownik za³¹czy podajnik i nadmuch i bêdzie pracowa³ w 
otrybie pracy do osi¹gniêcia temperatury 62 C.

• Zabezpieczenie temperaturowe  Regulator posiada dodatkowe programowe zabezpieczenie przed niebezpiecznym wzrostem temperatury. W 
oprzypadku przekroczenia temperatury alarmowej (80 C) roz³¹czany jest wentylator i jednoczeœnie zaczynaj¹ pracowaæ aktywne pompy, w celu 

orozprowadzenia gor¹cej wody po instalacji domu. Po przekroczeniu temperatury 85 C za³¹czany jest alarm, i pojawia siê na wyœwietlaczu komunikat 
sygnalizuj¹c: „TEMPERATURA ZA DU¯A”.
• Zabezpieczenie zasobnika paliwa ( Hallotron ) - sterownik ST  609H posiada dodatkowe zabezpieczenie podajnika w postaci hallotronu, który 
kontroluje, czy podajnik podaje opa³. Jeœli podajnik nie wykona pe³nego obrotu to pojawi siê alarm: „B£¥D HALLOTRONU”

12. Uzupe³nianie paliwa, czyszczenie, konserwacja

Codziennie :
• zasobnik powinien byæ nape³niany co 1 do 3 dni w zale¿noœci od zu¿ycia opa³u.

UWAGA!
Nale¿y pamiêtaæ o dok³adnym zamkniêciu zasobnika po jego nape³nieniu

• stan zape³nienia zasobnika powinien byæ kontrolowany co 12 godzin
• zasobnik popielnika opró¿niaæ w zale¿noœci od zape³nienia

UWAGA!
Skrzynka popielnika znajduje siê wewn¹trz kot³a, mo¿e byæ gor¹ca, istnieje ryzyko poparzenia siê. Nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ. 
Popielnik mo¿na dotykaæ i wyci¹gaæ wy³¹cznie w ¿aroodpornych rêkawicach

• czyszczenie kana³ów spalinowych kot³a nale¿y przeprowadzaæ regularnie co 2  3 dni w zale¿noœci od stopnia zanieczyszczenia kot³a
Tygodniowe:
• raz na tydzieñ uruchomiæ podajnik na 5 min.
Kwartalnie:
• czyszczenie komina powinno odbywaæ siê raz na kwarta³, w przypadku niedro¿noœci przewodu kominowego nale¿y siê skontaktowaæ z najbli¿szym 
zak³adem kominiarskim.



13. D³u¿sze przestoje kot³a

Przed d³u¿szym postojem ( ponad jeden tydzieñ ) nale¿y usun¹æ pozosta³y opa³ jak i równie¿ popió³, a kocio³ nale¿y dok³adnie wyczyœciæ skrobakiem ( 
³¹cznie z pozosta³oœciami w palenisku i kana³ach spalinowych). Nale¿y zapewniæ równie¿ dostêp powietrza ( aby przewietrzyæ kocio³ ) i zabezpieczyæ go 
przed osadzeniem siê wilgoci  pozostawiæ otwarte drzwiczki do popielnika.
Wy³¹czenie kot³a na d³u¿szy okres nastêpuje poprzez wy³¹czenie sterownika z sieci. Przed wy³¹czeniem kot³a na d³u¿szy czas, nale¿y opró¿niæ zasobnik 
wyczystkê zasobnika. Oczyœciæ podajnik z ¿aru. Zgarniamy ¿ar do popielnika. Opa³ nale¿y opró¿niæ z zasobnika rêcznie. Nie nale¿y opró¿niaæ zasobnika 
przez podajnik poniewa¿ silnik przy d³u¿szej ci¹g³ej pracy mo¿e ulec spaleniu. Producent nie odpowiada za tego typu awarie.

14. Awarie w pracy kot³a

W przypadku stwierdzenia na sterowniku wyœwietli siê sygna³ alarmu z komunikatem czego dotyczy awaria. Nale¿y odczytaæ alarm a nastêpnie wy³¹czyæ 
sterownik kot³a ( wyj¹tek w przypadku alarmów „TEMPERATURA NIE ROŒNIE”, „TEMPERATURA ZA WYSOKA”, „USZKODZONY CZUJNIK KOT£A”, 
„USZKODZONY CZUJNIK C.W.U.”) Wszystkie drzwiczki musz¹ pozostaæ zamkniête. Wszystkie typy alarmów jak i rozwi¹zanie s¹ opisane w instrukcji. 
W razie problemów z kot³em lub sterownikiem nieuwzglêdnionych w instrukcji, nale¿y skontaktowaæ siê z serwisem. W razie problemów z piecem lub 
sterownikiem nieuwzglêdnionych w  instrukcji nale¿y skontaktowaæ siê z serwisem.
W tabeli przedstawiono awarie, które u¿ytkownik mo¿e usun¹æ sam. W innym wypadku nale¿y skontaktowaæ siê z serwisem lub instalatorem kot³a.
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Awarie i problemy Przyczyna Usuwanie

Alarm 

Temperatura za wysoka

- Za krótki czas przerwy podajnika

- Zapowietrzona instalacja grzewcza

- Za czêste przepalenie

- Za ma³e obci¹¿enie kot³a

- Zwiêkszyæ przerwê podajnika

- Sprawdziæ stan nape³nienia wody w instalacji

  grzewczej i zapowietrzenie

- Wyd³u¿yæ czas przepalenia i zmniejszyæ iloœæ

  cykli przepalenia

- Zwiêkszyæ odbiór ciep³a

Alarm 

Temperatura nie roœnie

-Brak opa³u w zasobniku

-Mokry opa³

-Za du¿a przerwa podawania

-Zabrudzony ruszt wiercony

-Zabrudzone kana³y spalinowe

-Zabrudzona komora nadmuchu

-Brak dop³ywu œwie¿ego powietrza do kot³owni

- Uzupe³niæ opa³ w zasobniku

- Stosowaæ opa³ o mniejszej wilgotnoœci

- Skróciæ czas przerwy podajnika

- Przeczyœciæ otwory w ruszcie

- Wyczyœciæ kana³y spalinowe 

- Odkrêciæ dmuchawê i oczyœciæ komorê

  nadmuchu

- Zainstalowaæ dop³yw œwie¿ego powietrza

  do kot³owni

Alarm

Wyczyœæ podajnik

W przypadku braku wody w instalcji 
I kotle C.O

W przypadku zatkania sie pieca 

W przypadku zapalenia siê 
sadzy w kominie

- Zerwanie zabezpieczenia motoreduktora
- Uszkodzony kondensator silnika
- Uszkodzony motoreduktor

- Wymieniæ œrubê w wa³ku motoreduktora
- Kontakt z serwisem
- Wymieniæ kondensator
- Kontakt z serwisem

- Nieszczelnoœæ w instalacji lub kotle - Awaryjnie wyj¹æ ¿ar z kot³a i wy³¹czyæ piec 

- Nie czyszczenie pieca - Oczyœciæ piec

- Brak obs³ugi i przegl¹dów firmy kominiarskiej - Zawiadomiæ stra¿ po¿arn¹

15. Usuwanie usterek
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Niespalone paliwo w popielniku

- Za krótki czas przerwy podajnika

- Mokry opa³

- Zabrudzona komora nadmuchu

- Zwiêkszyæ czas przerwy podajnika

- Stosowaæ opa³ o mniejszej wilgotnoœci

- Wyj¹æ i wyczyœciæ ruszt wiercony

- Odkrêciæ dmuchawê i oczyœciæ komorê nadmuchu

  UWAGA !! Przed czyszczeniem  ubraæ rêkawiczki

  ochronne poniewa¿ ruszt oraz drzwiczki 

 mog¹ byæ gor¹ce. 

Brak komunikatu 
na ekranie sterownika 

- Brak dop³ywu pr¹du

- Awaria zabezpieczenia sterownika

- Wymieniæ bezpiecznik (6,3A ) a w razie

  powtarzania siê awarii powiadomiæ serwis

Dym z drzwiczek

- Kocio³ jest zabrudzony lub ci¹g
  kominowy jest za ma³y
- Sznur kot³a wypalony

- Przeprowadziæ czyszczenie kot³a oraz
  przewodów kominowych
- Wymieniæ (sznur nie podlega gwarancji)

Zbyt g³oœna praca dmuchawy

- Wirnik (ko³o) napêdzaj¹ce dmuchawê

  jest zabrudzone 

- Awaria  lub zu¿ycie ³o¿yska dmuchawy

- Zdemontowaæ obudowê dmuchawy i 

  wyczyœciæ wirnik (ko³o napêdzaj¹ce) 

- Zawiadomiæ serwis

- Uszkodzony silnik lub kondensator silnika

- Brak opa³u w zasobniku

- Zapchany otwór w zasobniku

- Mokry opa³

- Zerwane zabezpieczenie motoreduktora

- Uszkodzona przek³adnia

- Zawiadomiæ serwis

- Uzupe³niæ paliwo

- Od³¹czyæ zasilanie oraz  udro¿niæ otwór

  w zasobniku

- Zastosowaæ opa³ o mniejszej wilgotnoœci

- Wymieniæ œrubê w wa³ku motoreduktora (M5x40)

- Zawiadomiæ serwis

Brak transportu paliwa

Przy wszystkich awariach, w  których wystêpuj¹ trudnoœci  z ich usuniêciem, nale¿y zawiadomiæ autoryzowany punkt serwisowy.
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1. Producent udziela gwarancji na kocio³ grzewczy typu DUO-BOSS od daty sprzeda¿ny na okres: 
48 miesiêcy – szczelnoœæ wodna wymiennika, lecz nie d³u¿ej ni¿ 54 miesi¹ce od daty produkcji
24 miesi¹ce- osprzêt elelktromechaniczny tj (podajnik, motoreduktor,dmuchawa,sterownik,silnik,kosz), lecz nie d³u¿ej ni¿ 30 miesiecy od daty produkcji.
2. Producent zapewnia bezp³atn¹ naprawê w terminie 14 dni od daty zg³oszenia usterki powsta³ej na skutek wadliwych czêœci lub z³ego wykonania i nie odpowiada za 
przerwê w ogrzewaniu i straty poniesione awari¹ kot³a.
3. Naprawy przez osoby nieupowa¿nione spowoduj¹ utratê gwarancji
4. Wszystkie uszkodzenia i awarie powsta³e wskutek:
- niew³aœciwego przechowywania , monta¿u w wilgotnej kot³owni, braku wentylacji i nie konserwowania œrodkami zapobiegaj¹cymi korozji
- nie czyszczenia kot³a wg instrukcji

o o- pracy w uk³adzie zamkniêtym, przekroczenia temperatury maksymalnej 95 C oraz pracy ko³a poni¿ej temperatury minimalnej 55 C,
- niew³aœciwego transportu, uszkodzeñ mechanicznych,
- wy³adowañ atmosferycznych i braku ko³a uziemiaj¹cego w instalacji elektrycznej,
- innych przyczyn nie spowodowanych z winy producenta mog¹ zostaæ usuniête na koszt u¿ytkownika.
5. Gwarancji nie podlegaj¹ :
Powierzchnie lakierowane, zawiasy, sznur uszczelniaj¹cy.
6. Karta gwarancyjna bez daty sprzeda¿y, pieczêci, podpisu sprzedawcy jest niewa¿na. 
7. W przypadku stwierdzenia nies³usznej reklamacji  koszt naprawy oraz delegacjê pracowników pokrywa reklamuj¹cy.
8. Gwarancja obejmuje kot³y sprzedane i zamontowane na terenie RP.
9. Us³ugi serwisowe bêd¹ wykonywane tylko za przes³aniem kopii karty gwarancyjnej i dowodu zakupu.
10. Na Kot³y uczestnicz¹ce za zgod¹ firmy „Stalmark” w „Programie Likwidacji Niskiej Emisji” udzielana jest gwarancja wed³ug wymagañ danego programu.
11. Kot³y uczestnicz¹ce w  "Programach Likwidacji Niskiej Emisji" wymagaj¹ corocznych, odp³atnych przegl¹dów wykonywanych przez autoryzowany serwis producenta.

Do kot³ów uczestnicz¹cych w „Programie  Likwidacji Niskiej Emisji” firma Stalmark wymaga co rocznych odp³atnych przegl¹dów serwisowych dokonywanych przez 
serwis producenta lub sprzedawcy upowa¿nionego do uczestnictwa w programie. Nie dokonywanie przegl¹dów powoduje utratê gwarancji.

moc kot³a    ............................................   rok budowy .............................................   numer fabryczny......................................

                                                                                                                                               

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

                                                                                                                                               podpis i pieczêæ Kontrolera jakoœci

pieczêæ i podpis producenta data sprzeda¿ypieczêæ i podpis sprzedawcy
............................................. .................................................... ............................................. 

Karta Gwarancyjna



Przebieg napraw gwarancyjnych

Data zg³oszenia 
do naprawy

Data wykonania 
naprawy

Szczegó³y naprawy Podpis i pieczêæ 
serwisanta

Uwagi............................................................................................................................................................................................................................

Dane dotycz¹ce klienta..................................................................................................................................................................................................
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Ul. Chemików 1, 32-600 Oœwiêcim
Dzia³ Handlowy

Serwis kot³ów pod numerami:
603 230 542
603 602 246
33/8473751

Serwis sterowników:
33 870 47 00
33 875 93 80

e-mail: biuro@stalmark.pl

P.P.H.U STALMARK     Marek KuŸma
Ul. Chemików 1, 32-600 Oœwiêcim

NIP 551-215-76-64

Firma Stalmark zajmuje siê produkcj¹ stalowych kot³ów 
grzewczych opalanych paliwem sta³ym. Wszystkie 
wyprodukowane kot³y s¹ w³asn¹ konstrukcj¹ zak³adu. Dziêki 
ci¹g³ym unowoczeœnieniom i modyfikacjom firma 
dopracowa³a siê konstrukcji o bardzo wysokich parametrach 
technicznych, spe³aniaj¹cych rygorystyczne normy 
ekologiczne co potwierdzaj¹ otrzymane certyfikaty. 

Zapewniamy wykonawstwo na najwy¿szym poziomie, 
profesjonaln¹ obs³ugê, pomoc w doborze najlepszego 
rozwi¹zania gdy¿ zadowolenie klientów jest g³ównym 
celem, który sobie stawiamy od pocz¹tku istnienia firmy. 
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