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Szanowni Państwo
Dziękujemy za wybranie firmy P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń 
i zakupienie kotła naszej produkcji. Wieloletnie doświadczenie w produkcji kotłów 
c.o. na paliwa stałe oraz stosowanie materiałów najwyższej jakości pozwoliło 
oddać w Państwa ręce nowoczesne urządzenie spełniające wymogi współczesnego 
rynku. 
Decydując się na zakup jednego z naszych produktów zyskali Państwo komfortowy 
i tani sposób ogrzewania.

Do zalet naszych kotłów należą:
• nowoczesna konstrukcja
• bezdymny sposób spalania
• wygodna i łatwa obsługa
• estetyczne wykonanie
• gwarantowana moc nominalna kotła
• palnik ze stali żaroodpornej (patent nr: P.399719)
• zastosowanie podzespołów renomowanych producentów
• płynna regulacja mocy od 30–100%
• niskie zużycie energii elektrycznej
• wysoka sprawność energetyczna
• niezawodność oraz bezpieczeństwo użytkowania
• automatyczne sterownie
• komfort użytkowania porównywalny z kotłami gazowymi.

Zapraszamy jednocześnie do uważnego przeczytania niniejszej dokumentacji, 
która dotyczy prawidłowej instalacji, użytkowania oraz konserwacji zakupionego 
kotła. 
DTR stanowi integralną część kotła i jeżeli urządzenie zostałoby sprzedane lub 
przekazane nowemu właścicielowi musi pozostać przy urządzeniu. Instalacja 
grzewcza współpracująca z kotłem powinna być wykonana przez wykwalifikowanych 
instalatorów lub serwisantów, działających zgodnie z  odpowiednimi normami 
i zaleceniami producenta. 
W przypadku uszkodzenia urządzenia lub jego nieprawidłowego funkcjonowania 
należy go wyłączyć i zwrócić się do wykwalifikowanego personelu. 

Życzymy zadowolenia z użytkowania naszego kotła.
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Instrukcja obsługi i eksploatacji zawiera informacje dla użytkownika dotyczące przeznaczenia, 
instalowania oraz ekonomicznej i bezpiecznej eksploatacji stalowych, wodnych kotłów grzewczych 
typu FOREST.

 WSTĘP

Kotły grzewcze typu FOREST przeznaczone są do pracy w  instalacjach grzewczych wodnych 
systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z obowiązującymi normami. Montaż kotła w układzie 
zamkniętym jest dozwolony pod warunkiem spełnienia wytycznych normy PN-B-02414:1999. Kotły 
służą do ogrzewania i przygotowania wody użytkowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego, 
rolniczego i  przemysłowego. Kotły mogą pracować w  układzie grzewczym grawitacyjnym lub 
pompowym (wymuszonym). Maksymalne ciśnienie robocze czynnika grzewczego 0,2 MPa 
oraz temperatura wody nieprzekraczająca 90°C stanowią, że kotły nie podlegają obowiązkowi 
rejestrowania w Urzędzie Dozoru Technicznego.

 PRZEZNACZENIE KOTŁA

Z  UWAGI NA OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I  NORMY, KOCIOŁ MOŻE BYĆ PODŁĄCZONY DO 
UKŁADU OTWARTEGO (Z  NACZYNIEM  WZBIORCZYM  WYRÓWNAWCZYM  OTWARTYM) 
LUB ZAMKNIĘTEGO (Z  NACZYNIEM PRZEPONOWYM), JEŻELI ZOSTANIE ZAMONTOWANE 
DODATKOWE URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE KOCIOŁ PRZED WZROSTEM TEMPERATURY. 
PRODUCENT KOTŁA NIE DOPUSZCZA PRACY KOTŁA W UKŁADZIE Z INSTALACJĄ CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA BEZ ZAWORU TRÓJDROŻNEGO, ZAMONTOWANEGO ZGODNIE Z  INSTRUKCJĄ 
KOTŁA.

Dobór kotła do instalacji grzewczej

Podstawą doboru wielkości kotła do instalacji c.o. powinien być bilans cieplny ogrzewanych 
pomieszczeń sporządzony zgodnie z  normą PN-EN ISO 13790:2009. Orientacyjny wskaźnik 
pozwalający dobrać wielkość mocy kotła do kubatury ogrzewanych pomieszczeń można przyjąć 
45 W/m3 lub 40 kcal/m3.

Paliwo

Kotły przystosowane są do opalania materiałem biomasowym- pelletem (granulat z  trocin, wiór 
drzewnych) o granulacji od 6 mm do 8 mm, posiadającym przynajmniej certyfikat EN Plus A1 lub 
najlepiej EN Plus A1 i/ lub DIN Plus
• Wilgotność ≤ 10 %;
• Średnica: 6 mm., 8 mm;
• Zawartość popiołu ≤ 0,7 %;
• Wartość opałowa ≥ 16,5 MJ/kg
• Wytrzymałość mechaniczna ≥ 98%

UWAGA – użytkownik jest zobowiązany archiwizować dowody zakupu pelletu



4

ZABRANIA SIĘ SPALANIA GRANULATÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH LUB ICH POCHODNYCH 
ORAZ PELLETU NIECERTYFIKOWANEGO, INNEGO NIŻ EN PLUS A1 I/LUB DIN PLUS.

Kocioł FOREST jest kotłem automatycznym, sterowanym elektronicznie co pozwala na ograniczenie 
obsługi do niezbędnego minimum, wykonany jest jako konstrukcja spawana z  blachy kotłowej 
w gatunku P 265 GH.

Komora spalania

Komora spalania o wymiarach umożliwiających optymalny przebieg procesu spalania znajduje się pod 
wymiennikiem ciepła. Palenisko palnika w całości znajduje się w kotle, a powierzchnia zewnętrzna 
palnika podczas pracy nie nagrzewa się do niebezpiecznych temperatur.

 Wymiennik ciepła

Nad komorą spalania znajduje się wymiennik ciepła wykonany z paneli i/lub rur stalowych. Spaliny 
przechodząc do górnej części kotła wyprowadzane są do komina czopuchem umiejscowionym na 
tylnej lub górnej płaszczyźnie kotła. Pod paleniskiem usytuowana jest przestrzeń popielnikowa (która 
spełnia wymogi szczelności). W dolnej części usytuowane są drzwiczki popielnikowo-paleniskowe 
umożliwiające dostęp do paleniska lub palnika, oraz pozwalające na usunięcie popiołu. W górnej lub 
przedniej części usytuowane są drzwiczki wyczystki ułatwiające czyszczenie paneli lub wymiennika 
(za wyjątkiem kotłów z  automatycznym oraz ręcznym mechanizmem oczyszczania wymiennika). 
Kocioł jest skutecznie izolowany i obudowany osłonami z blachy stalowej malowanej proszkowo.

Palnik

Automatyczne urządzenie służące do spalania granulatu drzewnego w  postaci pelletów. Palnik 
jest urządzeniem ekologicznym, cechuje się niską emisją spalin oraz niewielkim poborem energii 
elektrycznej. Palnik posiada nowoczesne opatentowane rozwiązanie dotyczące modulacji mocy. 
Palnik może współpracować z  cyfrowym termostatem pokojowym utrzymując żądaną wartość 
temperatury w  pomieszczeniu. Możemy wówczas zaprogramować temperaturę na poszczególne 
pory dnia i  dni tygodnia. Istnieje również możliwość dogrzania w  prosty sposób pomieszczenia 
do żądanej temperatury lub ograniczyć ją do minimalnej. Palnik ten potrafi także automatycznie 
załączyć inne dodatkowe źródło ciepła np. w przypadku braku pelletu w zasobniku. Dzięki temu nasz 
produkt jest urządzeniem bardzo funkcjonalnym i  bezpiecznym. Konstrukcja palnika sprawia, że 
nie występują objawy przegrzania kotła przy braku zasilania elektrycznego, gdyż dawka spalanego 
paliwa (granulatu pellet) jest niewielka i następuje jego samoczynne wygaszenie.

 OPIS TECHNICZNY KOTŁA
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Materiały użyte do konstrukcji są żaroodporne, kwasoodporne i malowane proszkowo. Rozpalanie 
odbywa się na zasadzie nadmuchu gorącego powietrza, od którego odpala się biomasa. Podstawowy 
sposób detekcji płomienia oparty jest na fotorezystorze, który na bieżąco analizuje obecność ognia 
w  komorze spalania. Przy ręcznym wygaszaniu palnika należy bezwzględnie postępować zgodnie 
z  instrukcją obsługi do danego typu palnika. Zabrania się wyłączania palnika poprzez działania 
przypadkowe! Zabrania się wyłączania palnika poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka, ponieważ 
spowoduje to nieprawidłowe wygaszenie palnika. 
Zabrania się otwierania drzwiczek kotła przy pracującym palniku i bezpośrednio po jego wygaszeniu.

UWAGA ! 
SPRAWNOŚĆ KOTŁA I SPALANIE JEDNOSTKOWE UZALEŻNIONE JEST OD JAKOŚCI 

STOSOWANEGO PALIWA, A TAKŻE OD CZYSTOŚCI KOMORY SPALANIA I WŁAŚCIWEJ REGULACJI 
KOTŁA. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ODCHYŁEK 

WARTOŚCI POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŚCI, W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU SPALANEGO PALIWA. 

USTAWIENIE I INSTALACJA KOTŁA 
Instalacja i uruchomienie kotła 

Odpowiedzialność użytkownika:
• Eksploatacja i  konserwacja kotła należy do obowiązku użytkownika i  jest on za to w  pełni 
odpowiedzialny.
• Niedostosowanie się do dostarczonej instrukcji może skutkować zakłóceniem pracy kotła, 
zmniejszeniem jego wydajności oraz skróceniem żywotności.
• Kocioł mogą użytkować jedynie osoby, których stan fizyczny i  psychiczny nie stwarza ku temu 
żadnych przeszkód.

Odpowiedzialność instalatora 

Instalacji kotła może dokonać jedynie wykwalifikowany instalator kotłów, przestrzegając 
i zachowując wszystkie prawa i przepisy oraz normy. Instalator ma obowiązek przestrzegać wszystkich 
zaleceń i  instrukcji dostarczonych przez producenta kotła. Dotyczy to głównie instrukcji obsługi, 
sposobu instalacji kotła i  jego podzespołów, schematów i  układów hydraulicznych. Pierwszego 
uruchomienia kotła wraz z udzieleniem informacji na temat prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji 
dokonuje tylko autoryzowany serwis producenta legitymujący się odpowiednim dokumentem (lista 
autoryzowanych serwisantów znajduje się na stronie internetowej producenta www.budmetnocon.
pl). Odpowiedzialność za prawidłową instalację kotła oraz jego naprawy spoczywa na firmie 
instalacyjnej. Wszelkie manipulacje w  części elektrycznej kotła lub podłączanie dodatkowych 
urządzeń sterujących, innych niż zaleconych przez producenta, grozi utratą gwarancji. 
Przed pierwszym uruchomieniem kotła (usługa jest płatna, kontrahent pokrywa dodatkowo
koszty dojazdu serwisu), instalacja grzewcza powinna spełniać wymogi producenta określone 
w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w odpowiednich przepisach i normach. Spełnienie tych 
warunków leży po stronie kontrahenta (zatrudnionego wykonawcy), w innym przypadku wykonanie 
takiej usługi zostanie obciążone dodatkowymi kosztami.
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ZAKOŃCZENIE INSTALACJI KOTŁA I PRZEPROWADZENIE PRÓBY GRZEWCZEJ MUSI BYĆ 
ODNOTOWANE W KARCIE GWARANCYJNEJ KOTŁA. BRAK WPISU O ROZRUCHU KOTŁA 

W KARCIE GWARANCYJNEJ SKUTKUJE UTRATĄ GWARANCJI. 

Instalacja hydrauliczna powinna być wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną oraz właściwymi 
przepisami i normami.
Zamontowanie zaworu trójdrożnego w układzie c.o. jest obowiązkowe.

Zadaniem zaworu trójdrożnego jest: 
• Utrzymanie temperatury pracy kotła na zasilaniu min. 60°C.
• Wyeliminowanie zimnego powrotu, tj. temperatury poniżej 10°C od zadanej  oraz wyeliminowanie 
powrotu o temperaturze powyżej 50°C. 
• Utrzymanie powyższych parametrów sprzyja wyeliminowaniu zagrożenia kondensacji wody, 
przyczyn korozji i potrzeby częstego czyszczenia kotła, czopucha i komina. 
• Producent kotła zabrania podłączenia kotła w układzie otwartym, gdy rura bezpieczeństwa nie jest 
włączona bezpośrednio do układu pracy kotła. Dobór średnicy przewodu należy dobrać według mocy 
kotła, lecz nie mniejszy niż Ø25 mm (średnica wewnątrz przewodu). 

Kocioł przeznaczony jest do przyłączenia napięcia 230V/50Hz. Instalacja elektryczna powinna być 
wykonana przez osobę wykwalifikowaną, która wykonując podłączenie powinna umieścić gniazdo 
przyłączeniowe 230V/10A z  uziemieniem (bolcem uziemiającym) w  łatwo dostępnym miejscu. 
Zasilanie kotła oraz oświetlenie kotłowni powinny posiadać oddzielny obwód. 

ZA WSZYSTKIE NIEZGODNOŚCI I NIEDOGODNOŚCI ORAZ USZKODZENIA I ZNISZCZENIA 
BĘDĄCE SKUTKIEM NIEPRZESTRZEGANIA ZALECEŃ PRODUCENTA, ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ 

INSTRUKCJI, PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI INSTALATOR ORAZ UŻYTKOWNIK.

Pomieszczenie kotłowni 

Pomieszczenie, w którym będzie pracował kocioł (kotłownia) musi spełniać określone przepisy i normy. 
W Polsce wymagania stawiane kotłowni zawarte są w normie  PN-87/B-02411 oraz w „Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)”.

Kotły na paliwa stałe powinny być instalowane w  specjalnie wydzielonych pomieszczeniach 
(kotłownie). Skład paliwa powinien również znajdować się w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu 
w  pobliżu kotła lub w  kotłowni ale nie bliżej niż 400 mm od kotła. Aby ułatwić dostęp do kotła 
oraz umożliwić jego konserwację należy zapewnić wolną przestrzeń wokół kotła minimum 400 mm. 
Kocioł należy umieścić na niepalnym, izolowanym cieplnie podłożu, którego wymiary muszą być 
większe od podstawy kotła co najmniej o 200 mm z każdej strony. 
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KONIECZNIE NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY KOCIOŁ USTAWIONY JEST W POZYCJI PIONOWEJ, 
ABY NIE NASTĄPIŁO JEGO ZAPOWIETRZENIE. 

Podczas instalacji kotła należy zachować zalecaną odległość od materiałów łatwopalnych zgodnie                    
z klasyfikacją stopnia palności. 

JEŻELI NIE JEST ZNANY STOPIEŃ PALNOŚCI MATERIAŁU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OTOCZENIU 
KOTŁA – NALEŻY PODWOIĆ ZALECANĄ, BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ.

Stosowanie się do powyższych zaleceń odnośnie pomieszczenia kotłowni, zabezpieczy urządzenie 
przed możliwością jego uszkodzenia jak również zagwarantuje jego poprawną i długotrwałą pracę. 

NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ INFORMACJI ODNOŚNIE POMIESZCZENIA 
KOTŁOWNI, KTÓRE ZAWARTE SĄ W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI ORAZ NORMACH I PRZEPISACH 

OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE KRAJU, W KTÓRYM KOCIOŁ ZOSTANIE ZAINSTALOWANY 
(POLSKA).   W PRZYPADKU ZAINSTALOWANIA KOTŁA ORAZ JEGO WYPOSAŻENIA 

W POMIESZCZENIU OTWARTYM, W KTÓRYM PANUJE TEMPERATURA NIŻSZA NIŻ 15°C, 
LUB W POMIESZCZENIU,  W KTÓRYM MOGĄ WYSTĘPOWAĆ NISZCZĄCE DLA KOTŁA (WRAZ 

Z WYPOSAŻENIEM) WARUNKI JAK OBECNOŚĆ CHLORU, KWASÓW ORAZ ZBYT DUŻA 
WILGOTNOŚĆ POWIETRZA, PRODUCENT JEST ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU UDZIELENIA 

GWARANCJI NA KTÓRYKOLWIEK Z PODZESPOŁÓW KOTŁA JAK RÓWNIEŻ JEGO WYPOSAŻENIA. 
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANE Z POMIESZCZENIEM KOTŁOWNI NALEŻY KIEROWAĆ 

BEZPOŚREDNIO DO PRODUCENTA KOTŁA. 

WENTYLACJA I INSTALACJA KOMINOWA

W  celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu spalania, konieczne jest wykonanie 
w  pomieszczeniu kotłowni wentylacji nawiewnej (niezamykany otwór) o  przekroju min. 200 cm2 
i wylocie 1 m nad poziomem podłogi. Równie ważna jest instalacja wywiewna, grawitacyjna z kratką 
zamontowaną pod stropem. Prawidłowy przebieg procesu spalania wymaga również odpowiednio 
wykonanej instalacji spalinowej – komina. Zadaniem komina jest w sposób pewny odprowadzić na 
zewnątrz spaliny i jednocześnie doprowadzić potrzebną do spalania ilość powietrza. Wymagany do 
tego ciąg kominowy jest zależny od: 
• różnicy temperatur między spalinami i powietrzem z otoczenia; 
• użytecznej wysokości komina.

Użyteczna wysokość komina jest to różnica wysokości między najwyższym punktem paleniska, 
a  wyjściem komina. Wysokość ta dla kominów indywidualnych powinna wynosić minimum 5 
m. W  przypadku dachów pochyłych kominy powinny kończyć się w  obrębie kalenicy, w  obszarze 
swobodnego przepływu wiatru – unika się przez to zakłóceń ciągu. Należy zawsze zwracać uwagę na 
położenie budynku w stosunku do otaczających go zabudowań.
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W większości przypadków do wyznaczenia parametrów komina wystarcza metoda przybliżona lub 
dobór na podstawie diagramów producenta komina. W  przypadku, gdy metoda podstawowa lub 
diagramy nie wystarczają do wyznaczenia odpowiedniej instalacji spalinowej, komin należy obliczyć 
zgodnie z normą PN-EN 13384-1:2015-05. 

Użyteczna wysokość komina jest to różnica wysokości między najwyższym punktem paleniska 
a  wyjściem komina. Wysokość ta, dla kominów indywidualnych, powinna wynosić minimum 
5 m. W przypadku dachów pochyłych kominy powinny kończyć się w obrębie kalenicy, w obszarze 
swobodnego przepływu wiatru – unika się przez to zakłóceń ciągu. Należy zawsze zwracać uwagę na 
położenie budynku w stosunku do otaczających go zabudowań.

Przekrój takiego komina powinien wynosić minimum 20x20 cm lub więcej, w  zależności od mocy 
kotła. Niewłaściwy dobór przekroju komina może spowodować spowolnienie wypływu spalin oraz 
w  efekcie powstawanie w  nim osadów. Jeżeli temperatura spalin spadnie poniżej punktu rosy to 
zawarta w nich para wodna oraz kwasy mogą doprowadzić do zniszczenia komina i czopucha.

Połączenie kotła z  kominem wykonane jest za pomocą czopucha wg DIN 18160. Mogą być one 
wykonane jako rury spalinowe lub jako kanały spalinowe. Rury spalinowe to rury lub kształtki, 
które układa się w pomieszczeniach. Kanały spalinowe odpowiadają z  reguły wymaganiom PPOŻ 
dotyczącym kominów i są wykonane często z tego samego materiału co komin główny. Połączenia 
kotła z kominem powinny być możliwie krótkie i układane ze wzniosem do komina w celu uniknięcia 
strat ciepła i dodatkowych oporów. Nie mogą być one prowadzone na inne piętra. Rury spalinowe 
nie powinny być kładzione w pomieszczeniach, w których nie mogą być montowane paleniska. Rury 
spalinowe nie powinny być również umieszczane w ścianach i stropach. 

Podłączenie kotła do komina

Sposób wykonania przewodu kominowego oraz podłączenia do niego powinien być zgodny 
z  wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 12 marca 2009 roku dotyczącego 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2009r. nr 56 
poz. 461).

W przypadku montażu kotła w innym kraju niż Polska, podłączenie kotła do komina powinno spełniać 
wymagania norm i przepisów prawnych obecnie obowiązujących w kraju, w którym jest montowany 
kocioł.

Kocioł należy połączyć z  kominem za pomocą profilu o  odpowiednim przekroju i  kształcie, 
wykonanego z blachy stalowej, uszczelnionego na wylocie spalin z kotła i wylocie z komina, którego 
długość nie powinna przekraczać 400 - 500 mm. Grubość blachy, z  której wykonano podłączenie 
kotła nie powinna być mniejsza niż 3 mm. Połączenie powinno mieć spadek w kierunku kotła.
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Wysokość i  przekrój komina oraz dokładność jego wykonania powinny zapewniać utrzymanie 
wymaganej wielkości ciągu kominowego. Przydatność komina do eksploatacji powinna być 
potwierdzona przez uprawnionego kominiarza. Orientacyjne wymiary przewodu kominowego można 
obliczyć wg wzoru Sandera.

gdzie: Q– moc źródła ciepła, [W] a – współczynnik uwzględniający rodzaj paliwa i sposób prowadzenia 
komina, dla kotłów na paliwo stałe 0,03 h – wysokość komina mierzona od poziomu rusztu do 
wylotu, [ m ]

WYSOKOŚĆ I PRZEKRÓJ KOMINA POWINNY ZAPEWNIĆ UTRZYMANIE
WYMAGANEJ WIELKOŚCI CIĄGU KOMINOWEGO!

PRZYDATNOŚĆ KOMINA DO EKSPLOATACJI ORAZ JEGO ZGODNOŚĆ Z WYMOGAMI DTR 
POWINNA BYĆ POTWIERDZONA (NA PIŚMIE) PRZEZ UPRAWNIONEGO KOMINIARZA!

Wskazówka! ZBYT SŁABY CIĄG KOMINOWY POWODUJE OSIADANIE PARY WODNEJ NA ŚCIANKACH 
WYMIENNIKA, CO PROWADZI DO SZYBKIEGO ZNISZCZENIA KOTŁA. MOŻE TAKŻE POWODOWAĆ 
DYMIENIE Z GÓRNYCH DRZWICZEK ORAZ OTWORÓW WYCZYSTNYCH KOTŁA.

Istotne jest, aby komin zaczynał się od poziomu podłogi kotłowni, bowiem spaliny wydostające się 
z kotła powinny mieć możliwość odbicia. Ważne jest również, aby w dolnej części komina znajdowała 
się wyczystka komina ze szczelnym zamknięciem. Komin powinien być wyprowadzony minimum 
50 cm ponad powierzchnię dachu. Ściany kanału kominowego powinny być gładkie, szczelne, bez 
przewężeń i  załamań oraz wolne od innych podłączeń. Nowy komin należy osuszyć oraz wygrzać 
przed rozpaleniem kotła. W przypadku wątpliwości, stan techniczny ocenia kominiarz. Kominy z rur 
stalowych powinny być wyższe o 15-20% od kominów murowanych.

Wskazówka! W  CELU PODŁĄCZENIA KOTŁA DO KOMINA NALEŻY STOSOWAĆ PRZEDŁUŻACZE 
WYLOTU SPALIN ZALECANE PRZEZ PRODUCENTA. ZASTOSOWANIE INNYCH NIŻ ORYGINALNE 
CZĘŚCI GROZI UTRATĄ GWARANCJI NA URZĄDZENIE.

Wskazówka! ZE WZGLĘDU NA WYSOKĄ SPRAWNOŚĆ KOTŁÓW FOREST OBOWIĄZKOWO 
NALEŻY STOSOWAĆ WKŁAD KOMINOWY ZE STALI NIERDZEWNYCH ŻAROODPORNYCH LUB 
CERAMICZNYCH.
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Moc kotła
[kW]

Wysokość komina [mb]

3 5 7 10 13 15

Do 20 20x20

Do 30 27x20 20x20

Do 40 27x20 27x20 20x20

Do 50 27x27 27x20 27x20 20x20 20x20

Do 60 40x40 27x27 27x27 27x20 27x20 20x20

Do 80 40x27 40x27 27x27 27x27 27x20

Do 100 40x40 40x27 40x27 40x27 27x27

W  przypadku, gdy istniejący komin posiada inne wymiary niż podane w  tabeli należy pamiętać, 
że przekrój komina nie może być mniejszy niż przekrój kanału wylotowego spalin z  kotła przy 
zachowaniu wyznaczonego ciągu.

Moc kotła
[kW]

        15 25 30 38 50

Wymagany
 ciąg 

kominowy
 [Pa]

20 20 25 30 40

Do kotłów o mocy powyżej 50 kW tabela z wymaganym 
ciągiem kominowym jest dostarczana osobno.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ STOSOWANIA

MECHANICZNEJ WENTYLACJI WYCIĄGOWEJ W POMIESZCZENIU, 
W KTÓRYM ZAINSTALOWANO KOCIOŁ.
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Połączenie kotła z instalacją grzewczą 

Podłączenie kotła z instalacją grzewczą musi spełniać następujące wymagania:

a) do instalacji grzewczej kocioł musi być podłączony za pomocą złączy gwintowanych lub 
kołnierzowych, zainstalowanie kotła inną metodą np. wspawanie powoduje utratę gwarancji.

b) połączenie rury zasilającej instalacje z  króćcem wylotowym kotła BEZWZGLĘDNIE w  taki 
sposób, aby pompa wciskała wodę w zawór trójdrogowy (A NIE JAK PODAJĄ ULOTKI DOŁĄCZONE 
DO NIEKTÓRYCH ZAWORÓW MIESZAJĄCYCH), tak aby została zachowana następująca kolejność 
zabudowy części składowych instalacji, tj.:
• zasilanie naczynia wzbiorczego,
• pompa cyrkulacyjna,
• trójdrogowy zawór mieszający – służący wyłącznie do ochrony kotła.

c) połączenie rury powrotnej instalacji z  króćcem wlotowym do kotła zgodnie ze schematem 
z uwzględnieniem termometru oraz manometru (ma to istotne znaczenie do prawidłowej regulacji 
i kontroli pracy kotła).

d) na wznośnej i opadowej rurze bezpieczeństwa oraz rurze cyrkulacyjnej nie wolno instalować żadnych 
zaworów odcinających, a rury te oraz naczynie wzbiorcze należy zabezpieczyć przed zamarznięciem 
znajdującej się w nich wody. Niedostosowanie się do wymagań skutkuje utratą gwarancji.
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UWAGA! 
TYLKO PODŁĄCZENIE KOTŁA ZGODNIE Z WW. WYMAGANIAMI GWARANTUJE 

PRAWIDŁOWĄ PRACĘ URZĄDZENIA, ZAPOBIEGA JEGO PRZEDWCZESNEMU ZUŻYCIU 
ORAZ UMOŻLIWIA ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA PALIWA.

Podłączenie do instalacji elektrycznej

Podłączenie kotła do instalacji elektrycznej musi być zgodne z PN-HD 60364-1:2010, a gniazdko musi 
posiadać skuteczną ochronę przeciwporażeniową. Sterownik oraz urządzenia z nim współpracujące 
pracują pod napięciem 230 V to też wszelkie przyłączenia muszą być wykonywane przez osoby 
posiadające niezbędne kwalifikacje i uprawnienia.

UWAGA! 
NIEPRAWIDŁOWO PODŁĄCZONY KOCIOŁ GROZI PORAŻENIEM

Napełnianie wodą

Jakość wody ma zasadniczy wpływ na żywotność kotła i sprawność pracy urządzeń grzewczych oraz 
całej instalacji. Woda o nieodpowiednich parametrach jest przyczyną korozji powierzchni wymiany 
ciepła urządzeń grzewczych, rur przesyłowych oraz powoduje ich zakamienianie. Może również 
doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia instalacji grzewczej. Woda do zasilania kotłów powinna 
być wolna od zanieczyszczeń mechanicznych i  organicznych oraz spełniać wymagania PN-93/
C04607. Przestrzeganie wymagań co do jakości wody kotłowej jest podstawą ewentualnych roszczeń 
gwarancyjnych.

Woda kotłowa powinna posiadać następujące parametry:
• odczyn pH: 8,0÷9,5 - w instalacjach ze stali i żeliwa; 8,0÷9,0 - w instalacjach z miedzi i materiałów 
mieszanych stal/miedź; 8,0÷8,5 - w instalacjach z grzejnikami aluminiowymi;
• twardość całkowita < 20°f;
• zawartość wolnego tlenu <0,1mg/l, zalecana <0,05mg/l;
• zawartość chlorków <60mg/l.

Wskazówka! Przed podłączeniem kotła do starej instalacji c.o. należy dokonać płukania w  celu 
usunięcia zalegającego w grzejnikach i rurach szlamu.
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Przed przystąpieniem do rozpalania ognia w kotle, należy napełnić instalację wodą. Napełnianie kotła 
i całej instalacji powinno odbywać się przez króciec spustowy kotła. Czynność tę należy prowadzić 
powoli, aby zapewnić usunięcie powietrza z instalacji. Aby sprawdzić, czy instalacja została w całości 
napełniona wodą, należy na kilka sekund odkręcić zawór przelotowy na rurze sygnalizacyjnej. Stały, 
nieprzerwany wypływ wody świadczy o całkowitym prawidłowym napełnieniu instalacji. Ewentualne 
uzupełnienie wody w  instalacji powinno odbywać się w  czasie przerw pracy kotła. Gdy zachodzi 
potrzeba, spuszcza się wodę po jej uprzednim ostudzeniu przez króciec spustowy kotła, do zlewu 
lub kratki ściekowej.

UWAGA! 
NIEDOPUSZCZALNE I ZABRONIONE JEST UZUPEŁNIANIE WODY W INSTALACJI 
W CZASIE PRACY KOTŁA, ZWŁASZCZA GDY KOCIOŁ JEST SILNIE ROZGRZANY, 

PONIEWAŻ W TEN SPOSÓB MOŻNA SPOWODOWAĆ 
JEGO USZKODZENIE LUB PĘKNIĘCIE.

UZUPEŁNIANIE WODY W INSTALACJI POWINNO BYĆ WYŁĄCZNIE KONSEKWENCJĄ 
STRAT PRZEZ WYPAROWANIE. INNE UBYTKI NP.: NIESZCZELNOŚĆ INSTALACJI 
SĄ NIEDOPUSZCZALNE, GROŻĄ WYTWARZANIEM KAMIENIA KOTŁOWEGO, CO 

W EFEKCIE PROWADZI DO TRWAŁEGO USZKODZENIA KOTŁA.

GDYBY Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU PODCZAS PRACY KOTŁA WYSTĄPIŁ W NIM 
BRAK WODY NIE WOLNO ROZGRZANEGO KOTŁA UZUPEŁNIAĆ ZIMNĄ WODĄ.

Uruchomienie kotła przez użytkownika 

W celu uruchomienia kotła użytkownik powinien wykonać następujące czynności: 
• wsypać paliwo do zbiornika; 
• sprawdzić ciśnienie wody w układzie C.O.;
• należy odłączyć rurę zsypową od palnika, następnie pod rurą zsypową umieścić pojemnik, do którego 
zsypywać się będzie pellet. W  opcjach sterownika należy wejść w  menu pracy ręcznej i  podawać 
paliwo aż cała rura podająca zapełni się pelletem, który następnie powinien się z niej zsypywać do 
pojemnika przez około 10 sekund. Należy wyłączyć funkcję ręcznego podawania, następnie rurę 
zsypową umieścić z powrotem w palniku;
• uruchomić funkcję rozpalania kotła; 
• jeżeli wszystkie czynności zostały prawidłowo wykonane kocioł zostanie automatycznie rozpalony;
• od momentu rozpalenia kocioł będzie pracował w pełni automatycznie. 

Dzięki profesjonalnemu pierwszemu uruchomieniu przez autoryzowany serwis producenta kocioł 
będzie prawidłowo pracował. Należy pamiętać, że każda zmiana paliwa powoduję konieczność 
przeregulowania kotła.
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Wskazówka! Należy regularnie – przynajmniej raz na dobę w palnikach rurowych sprawdzać stan 
zanieczyszczenia rusztu i w razie potrzeby wyczyścić go.  W palnikach samoczyszczących proces ten 
następuje automatycznie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Podczas otwierania drzwiczek nie należy nigdy stać na wprost kotła. Grozi 
to poparzeniem.

W  trakcie normalnej eksploatacji kotła proces obsługi polega na okresowym uzupełnianiu paliwa 
w  zasobniku, wybrania popiołu oraz nagarów z  rusztu palnika. Czas obsługi nie przekracza 
(w zależności od wielkości kotła) od 15 do 30 minut. Jednorazowy zasyp paliwa podstawowego do 
zbiornika standardowego wystarcza na 2-4 dni pracy kotła z mocą znamionową.

Zatrzymanie pracy kotła może nastąpić w wyniku braku opału w zasobniku paliwa, bądź zablokowania 
podajnika na skutek obecności niepożądanych, twardych przedmiotów, trocin itp.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie należy dopuszczać do zupełnego opróżnienia zbiornika paliwa. 
Minimalny poziom zapełnienia zasobnika opału wynosi 25% jego objętości.

W  instalacji c.o. zapotrzebowanie ciepła zmienia się wraz ze zmianą warunków zewnętrznych, tj. 
pory dnia i zmiany temperatury zewnętrznej. Wartość temperatury wody opuszczającej kocioł zależy 
również od charakterystyki cieplnej budynku - użytych materiałów budowlanych oraz izolacyjnych.

Wskazówka!  W czasie rozpalania może wystąpić dymienie do pomieszczenia kotłowni lub roszenie 
(pocenie) kotła. Roszenie kotła jest zjawiskiem naturalnym, które powinno ustąpić po rozgrzaniu 
się kotła powyżej 60°C. W przypadku nowego kotła, w zależności od warunków atmosferycznych 
i temperatury wody w kotle, zjawisko to może trwać nawet kilka dni.

Wskazówka!  NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE ZAKUPIONE  
W P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń LUB U AUTORYZOWANYCH DYSTRYBUTORÓW 
(LISTA DOSTĘPNA NA STRONIE www.budmetnocon.pl). 
Firma P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową 
pracę kotłów spowodowaną montażem niewłaściwych części.

Każdy kocioł należy ustawić indywidualnie w zależności od potrzeb konkretnego obiektu ogrzewanego 
oraz składu jakościowego paliwa.

UWAGA! 
NIE NALEŻY NASTAWIAĆ PARAMETRÓW POWODUJĄCYCH PRZEKROCZENIE MOCY 

NOMINALNEJ KOTŁA, CO POWODUJE NIEEFEKTYWNE SPALANIE PALIWA.
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WARUNKI EKSPLOATACJI KOTŁA
Po stronie użytkownika leży:
• dbałość o czystość wymiennika tj. usuwanie zalegającego popiołu z półek, komór oraz przegród 
w kotle;
• dbałość o dobry stan techniczny kotła i związanej z nim instalacji c.o., a w szczególności 
 o szczelność drzwiczek i otworów wyczystnych;
• dbałość o prawidłowy stan uszczelniaczy oraz regulacja otworów technologicznych (drzwiczki);
• zmiany parametrów (nastaw) sterownika według potrzeb;
• utrzymywanie stałego porządku w kotłowni, gdzie nie powinny znajdować się żadne przedmioty, 
które nie są związane z obsługą kotła.

WEZWANIE SERWISU DO POWYŻSZYCH ZADAŃ JEST PŁATNE

KOROZJA NISKOTEMPERATUROWA.

Kotły powinny być eksploatowane przy różnicy maksymalnej temperatur 15°C oraz temperaturze 
powrotu nie mniejszej niż 50°C. Ponadto użytkowanie kotła przy temperaturze wody zasilającej 
instalację centralnego ogrzewania poniżej 60°C spowoduje wykrapalnie się na ściankach kotła 
pary wodnej zawartej w  spalinach. W  początkowym okresie użytkowania może dojść do wycieku 
w/w kondensatu z kotła na posadzkę kotłowni. 

Dłuższe użytkowanie w  niższych temperaturach może spowodować korozję, a  co za tym idzie 
skrócenie żywotności kotła. Dlatego nie zaleca się eksploatacji kotła przy temperaturze wody 
zasilającej instalację centralnego ogrzewania poniżej 60°C.
Dla uzyskania prawidłowej, bezawaryjnej i efektywnej pracy kotła zaleca się eksploatację kotła na 
poziomie 80% jego mocy nominalnej oraz nakazuję się zamontować zawór trójdrożny.

UWAGA! 
EKSPLOATACJA KOTŁA PRZY TEMPERATURZE WODY ZASILAJĄCEJ INSTALACJĘ C.O. 
PONIŻEJ 60°C POWODUJE INTENSYFIKACJĘ WYTRĄCANIA SUBSTANCJI SMOLISTYCH 

ZE SPALANEGO PALIWA, A CO ZA TYM IDZIE ZARASTANIE WYMIENNIKA KOTŁA 
I PRZEWODU KOMINOWEGO ZŁOGAMI SMOŁY, CO STWARZA 

NIEBEZPIECZEŃSTWO ZAPŁONU SADZY W KOMINIE.

Wskazówka! Zastosowanie zaworu trójdrożnego zmniejsza zużycie paliwa, ułatwia eksploatację 
oraz zdecydowanie wydłuża żywotność kotła.
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WZNOWIENIE PRACY KOTŁA PO POSTOJU WYWOŁANYM BRAKIEM PALIWA :

W przypadku wygaśnięcia kotła na skutek braku paliwa należy: 
• wsypać paliwo do zbiornika;
• sprawdzić ciśnienie wody w układzie C.O.;
• odłączyć rurę zsypową od palnika, następnie pod rurą zsypową umieścić pojemnik, do którego 
zsypywać się będzie pellet. W  opcjach sterownika należy wejść w  menu pracy ręcznej i  podawać 
paliwo aż cała rura podająca zapełni się pelletem, który następnie powinien się z niej zsypywać do 
pojemnika przez około 10 sekund. Należy wyłączyć funkcję ręcznego podawania, następnie rurę 
zsypową umieścić z powrotem w palniku;
• usunąć z palnika popiół powstały w wyniku wypalenia paliwa;
• uruchomić rozpalanie kotła;
• jeżeli wszystkie czynności zostały prawidłowo wykonane kocioł zostanie automatycznie rozpalony; 
• od momentu rozpalenia kocioł będzie pracował w pełni automatycznie.
 
Dzięki profesjonalnemu pierwszemu uruchomieniu przez autoryzowany serwis producenta kocioł 
będzie prawidłowo pracował. Należy pamiętać, że każda zmiana paliwa powoduje konieczność 
przeregulowania kotła.

UWAGI KOŃCOWE DOTYCZĄCE INSTALACJI I URUCHOMIENIA KOTŁA 

W celu zapewnienia długoletniej, bezawaryjnej pracy kotła należy: 
• zapewnić odpowiedni ciąg kominowy aby proces spalania mógł przebiegać optymalnie;
• zabezpieczyć kocioł przed zawilgoceniem i ograniczeniem ciągu poprzez stosowanie kwasoodpornego 
lub ceramicznego wkładu kominowego z odprowadzeniem kondensatu do kratki ściekowej;
• ustawić kocioł na izolowanej cieplnie posadzce, aby uniknąć efektu „roszenia” kotła;
• upewnić się, że instalacja C.O. jest wyposażona w  kurek spustowy, który musi znajdować się 
w najniższym punkcie i jak najbliżej kotła; 
• pamiętać, aby pierwsze uruchomienie kotła było przeprowadzone wyłącznie przez serwis 
przeszkolony przez producenta z aktualnym certyfikatem Autoryzowanego Serwisanta w zakresie 
pierwszego uruchomienia;
• pamiętać, aby zakończenie montażu i przeprowadzenie próby grzewczej było odnotowane w karcie 
gwarancyjnej; 
• pamiętać, że kocioł mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe, których stan fizyczny i psychiczny 
nie stwarza ku temu żadnych przeszkód oraz które zaznajomiły się z powyższą instrukcją obsługi. 
Zabrania się przebywania dzieci w pobliżu kotła bez opieki dorosłych; 
• wyłączyć kocioł, jeżeli w  kotłowni będą przeprowadzane prace remontowe lub konserwacyjne 
związane z klejeniem, lakierowaniem itp., które mogą zwiększyć zagrożenie powstania pożaru lub 
wybuchu; 
• wyłączyć kocioł w czasie prac związanych z sezonowym serwisem i konserwacją kotła; 
• rozpalać kocioł tylko za pomocą funkcji automatycznego rozpalania. Zabrania się stosowania do 
rozpalania kotła cieczy i substancji łatwopalnych (benzyna, nafta itp.); 
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• unikać przegrzania kotła; 
• przestrzegać, aby na kocioł lub w bliskim jego otoczeniu nie kłaść materiałów łatwopalnych.
• przestrzegać, aby temperatura pracy kotła była na odpowiednim poziomie: zasilaniu min. 60°C, 
należy wyeliminować zimny powrót, tj. temperatury poniżej 10°C od zadanej oraz temperatury 
powrotu powyżej 50°C - przestrzegać, aby po zakończeniu sezonu grzewczego kocioł oraz przewód 
dymowy dokładnie oczyścić. Kotłownia powinna być utrzymywana w stanie czystym i suchym.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE JAKAKOLWIEK INGERENCJA W CZĘŚĆ ELEKTRYCZNĄ LUB KONSTRUKCJĘ 
KOTŁA JEST ZABRONIONA I GROZI CAŁKOWITĄ UTRATĄ GWARANCJI.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KOTŁA  

W  celu wydłużenia czasu eksploatacji kotła należy pamiętać o  konieczności jego czyszczenia 
i konserwacji. W związku z tym należy: 
• Sytematycznie wybierać popiół, który znajduje się w części popielnikowej kotła, za pomocą łopatki 
lub innego narzędzia, wybierać popiół do pojemnika i  składować go w  specjalnych pojemnikach 
przeznaczonych na popiół. Popiół może zostać użyty także jako naturalny nawóz (zalecane 1 raz 
w tygodniu);
•  Sytematycznie czyścić wymiennik kotła, nie rzadziej niż raz w  miesiącu (nie dotyczy kotłów 
z  automatycznym mechanizmem oczyszczania wymiennika). W  przypadku zaobserwowania 
jakichkolwiek nieprawidłowości w  procesie spalania należy skontaktować się z  autoryzowanym 
serwisem, który dokona kompleksowej diagnostyki i konserwacji kotła. 

Dokładne czyszczenie i konserwację kotła należy przeprowadzić po zakończeniu sezonu grzewczego, 
(maj, czerwiec) w przypadku grzania wody użytkowej operację tą należy wykonać dwa razy w sezonie 
(przed i  po zakończeniu sezonu grzewczego maj, czerwiec - wrzesień, październik). W  komorze 
paleniskowej należy zwrócić uwagę na dokładne usunięcie popiołu ze ścian komory, czynność tę 
należy wykonać przez drzwiczki skrzyni popielnikowej oraz drzwiczki paleniska przy pomocy szczotki 
drucianej. Czyszczenie wymiennika należy wykonać poprzez górne drzwiczki wyczystne kotła, popiół 
i pył powstałe przy czyszczeniu należy usunąć z kotła.

Szczególną uwagę należy zwrócić na elementy podajnika i palnika i tak:
• z zasobnika i rury podajnika usunąć paliwo;
• usunąć paliwo z rury zrzutowej do palnika;
• wyczyścić przestrzeń paleniskową na palniku;
• z komory powietrznej usunąć popiół;
• usunąć popiół z rusztu.
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OBSŁUGA OKRESOWA KOTŁA 

WYGASZENIE KOTŁA

W  celu wyłączenia kotła (np. na potrzeby czyszczenia palnika) należy wybrać z  menu funkcję 
„wygaszanie”. Sterownik automatycznie przejdzie do procesu wygaszania, a po wypaleniu paliwa do 
funkcji „wydmuchu” w celu wydmuchania pozostałości popiołu z palnika.
Bliższe informacje dotyczące obsługi sterownika znajdują się w „Instrukcji obsługi urządzenia”.
W przypadku gdy kocioł jest wyłączany w celu przeprowadzenia czynności obsługowych (czyszczenie 
itp.) kocioł należy wyłączyć wyłącznikiem głównym oraz odłączyć zasilanie kotła. Po dokonaniu 
czynności obsługowych ponownie podłączyć kocioł do instalacji elektrycznej oraz włączyć regulator 
wyłącznikiem głównym.

Wskazówka! W  celu uzyskania poprawnej efektywności spalania, należy utrzymywać kanały 
konwekcyjne oraz blachy wewnątrz paleniska w należytej czystości. Sadza, pył i popiół powstały ze 
spalania powodują obniżenie efektywności i sprawności procesu spalania.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Temperatura pracy poszczególnych części kotła może osiągnąć nawet 
400°C! W celu wyczyszczenia kotła należy go wyłączyć i odczekać czas konieczny na zmniejszenie 
temperatury powierzchni wymiany ciepła.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przed rozpoczęciem czynności serwisowych oraz konserwacyjnych należy 
odłączyć zasilanie kotła.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Wszystkie czynności należy wykonywać ze szczególnym zachowaniem 
ostrożności i mogą je wykonywać tylko osoby dorosłe. Należy dopilnować aby podczas czyszczenia 
kotła w pobliżu nie znajdowały się dzieci. Do obsługi kotłów używać rękawic, okularów ochronnych 
i nakrycia głowy.

UWAGA! 
ZABRANIA SIĘ WYGASZANIA PALNIKA

 POPRZEZ WYJĘCIE WTYCZKI ZASILAJĄCEJ
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OBSŁUGA CODZIENNA

• W  zależności od stosowanego paliwa należy regularnie kontrolować jego poziom w  zasobniku. 
Minimalny poziom paliwa wynosi 25% objętości zbiornika.
• Podczas przeciętnego spalania popielnik wystarczy opróżniać co drugi dzień lub w miarę potrzeb. 
Należy pamiętać o założeniu rękawic ochronnych.
• Sprawdzanie czystości rusztu w palenisku.

OBSŁUGA COTYGODNIOWA

• Otworzyć drzwiczki popielnikowe i  sprawdzić stan popiołu. W  przypadku rozpoznania stanów 
nienormalnych należy skorygować nastawy.
• Usunąć spieki; jeżeli pojawiają się obficie w palenisku kotła (palniku) należy wyregulować proporcję 
masy paliwa i  nadmuchu powietrza. W  przypadku permanentnego pojawiania się zanieczyszczeń 
sprawdzić, czy typ paliwa jest zgodny z zalecaną charakterystyką.
• Czyszczenie rusztu paleniska przeprowadza się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż co 7 dni.

OBSŁUGA COMIESIĘCZNA

Wykonać czynności obsługi cotygodniowej, a ponadto:
• wyczyścić płaszczyznę wymiany ciepła - kanały spalinowe, ściany, boczne komory spalania. 
W  kotłach Forest bez automatycznego mechanizmu czyszczącego zaleca się czyszczenie raz 
w tygodniu, co znacznie zmniejsza zużycie paliwa. Przed czyszczeniem, należy kocioł wyłączyć na 
wyłączniku głównym, odczekać czas konieczny do wystudzenia powierzchni wewnętrznych kotła 
oraz zabezpieczyć palnik przed zanieczyszczeniami mogącymi dostać się do jego wnętrza. Kocioł 
został wyposażony w wyczystki ułatwiające czyszczenie. Przy pomocy narzędzi (lub automatycznie- 
niektóre modele) usuwa się nagromadzoną sadzę i pyły z wymienników, które opadają na dno.

Czyszczenie kotła należy wykonywać w czasie postoju i przy odłączonej wtyczce z instalacji elektrycznej.
• sprawdzić nagromadzone pozostałości zanieczyszczeń w  palniku, ewentualnie wygasić kocioł 
i wyczyścić palnik.
• sprawdzić czy w zbiorniku paliwa i  rurze osłonowej podajnika nie wystąpiła akumulacja pyłu lub 
innych odpadów i usunąć je.
• sprawdzić stan dysz powietrza i drożność otworów wylotowych powietrza w palniku.- sprawdzić 
nagromadzenie się pozostałości zanieczyszczeń w palniku, ewentualnie wygasić kocioł i wyczyścić palnik.

UWAGA! 
POWYŻSZE CZYNNOŚCI NALEŻY RÓWNIEŻ WYKONAĆ BEZWZGLĘDNIE PO ZAKOŃCZENIU 

SEZONU GRZEWCZEGO. NALEŻY OCZYŚCIĆ KOCIOŁ I PALNIK. WYCZYŚCIĆ Z PELLETU 
PODAJNIK, A ZASOBNIK PALIWA ORAZ UKŁAD PODAWANIA OPRÓŻNIĆ Z PALIWA 

W PRZYPADKU POSTOJÓW W PRACY TRWAJĄCYCH DŁUŻEJ NIŻ 2 DNI.
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Wskazówka! Przy paleniu pelletem należy po zakończeniu sezonu grzewczego wyczyścić podajnik 
oraz rurę podawczą. Pęcznienie pelletu pod wpływem wilgoci może spowodować uszkodzenie 
elementów układu podającego paliwo.

Wskazówka! Regularne i  dokładne czyszczenie kotła i  palnika  jest podstawą utrzymania 
odpowiedniej mocy i żywotności kotła. Niedostateczne czyszczenie może być przyczyną uszkodzenia 
kotła i utraty gwarancji.

Pełne przeglądy należy wykonać zgodnie z  warunkami gwarancyjnymi kotła. Stwierdzone usterki 
kotła np. awaria napędu podajnika, naturalne zużycie części należy zgłosić do autoryzowanego 
serwisu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Spaliny wydobywające się z zatkanego komina są niebezpieczne. Stanowią 
zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników budynku. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości. 
Powinny one być czyszczone w miarę potrzeb oraz obowiązkowo przed każdym sezonem grzewczym.

ZATRZYMANIE AWARYJNE KOTŁA

W przypadkach awaryjnych lub stanach awaryjnych, t.j.:
• przekroczenie maksymalnej temperatury wody w  kotle powyżej 85 °C, regulator elektroniczny 
przejdzie w  stan awaryjny rozwierając styki ogranicznika STB, załączając pompy c.o. i  c.w.u., 
a wyłączając wentylator i podajnik paliwa. Ten stan sygnalizowany jest na wyświetlaczu regulatora. 
W  celu przywrócenia pracy ogranicznika STB należy sprawdzić przyczynę jego zadziałania i  usunąć 
usterkę,
• wzrost ciśnienia,
• stwierdzenie nagłego, dużego wycieku wody w kotle lub instalacji, 
• pęknięcia rur, grzejników, armatury towarzyszącej (zawory, zasuwy, pompy),
• innych zagrożeń dla dalszej bezpiecznej eksploatacji kotła,
• sprawdzić stan dysz powietrza i drożność otworów wylotowych powietrza w palniku,
• sprawdzić nagromadzenie się pozostałości zanieczyszczeń w  palniku, ewentualnie wygasić kocioł 
i wyczyścić palnik.

Należy zastosować się do niżej wymienionych zaleceń:

1) usunąć paliwo z komory paleniskowej do blaszanego pojemnika, dbając o to, aby nie ulec poparzeniu 
bądź zaczadzeniu (należy stosować krótkie okresy przebywania w pomieszczeniu kotłowni, w miarę 
możliwości otworzyć drzwi lub otwory wentylacyjne). Usuwanie żaru z komory paleniskowej należy 
przeprowadzać wyłącznie przy asekuracji drugiej osoby. 
W przypadku silnego zadymienia w pomieszczeniu kotłowni, niepozwalającego na sprawne usunięcie 
żaru, należy wezwać pomoc straży pożarnej. Dopuszczone jest zasypywanie komory paleniskowej 
suchym piaskiem. W sposób bezwzględny zabronione jest zalewanie żaru w palenisku wodą. 

2) stwierdzić przyczynę awarii, a  po jej usunięciu i  stwierdzeniu, że kocioł i  instalacja są sprawne 
technicznie, przystąpić do czyszczenia i rozruchu kotłowni.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO! W  czasie awaryjnego zatrzymania kotła należy bezwzględnie dbać 
o bezpieczeństwo ludzi oraz przestrzegać przepisów ppoż.

POSTĘPOWANIE W  PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POŻARU PRZEWODU 
KOMINOWEGO/ ZAPALENIA  SIĘ  SADZY  W  KOMINIE.

Wskazówka! Aby zapobiec zapaleniu się sadzy w kominie należy zadbać o systematyczne czyszczenie 
przewodów dymowych.

Zapalenie się sadzy w kominie jest to zapalenie się cząstek nagromadzonych wewnątrz przewodów 
kominowych (spalinowych), które zbierały się w  czasie pracy urządzeń ogrzewczych, a  nie były 
wyczyszczone przez kominiarzy. 

W przypadku zaistnienia pożaru w kominie należy:
• wykonując połączenie na numer alarmowy 998 lub 112, wezwać Straż Pożarną, podając szczegółowo 
informacje co się dzieje i jak dojechać do danego budynku;
• wygasić ogień w kotle;
• zamknąć szczelnie drzwiczki kotła oraz wyczystki komina odcinając dopływ powietrza (z  braku 
powietrza ogień z czasem może wygasnąć);
• przez cały czas kontrolować całą długość przewodu kominowego od strony pomieszczeń czy nie 
występują pęknięcia zagrażające rozprzestrzenianiu się ognia do pomieszczeń;
• przygotować do ewentualnego użycia środki gaśnicze, np. gaśnice, koc gaśniczy, podpięty wąż do 
instalacji wodnej, wodę w pojemniku; 
• udostępnić pomieszczenia i udzielić niezbędnych informacji przybyłym strażakom.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zabrania się w sposób bezwzględny zalewania komina wodą, grozi to jego 
rozerwaniem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Należy pamiętać, iż przez nieszczelne przewody mogą wydostać się palące 
iskry lub bardzo gorące gazy spalinowe, w tym groźny, niewyczuwalny tlenek węgla (czad).

UWAGA! 
PO POŻARZE SADZY W KOMINIE NALEŻY WEZWAĆ KOMINIARZA, ABY DOKONAŁ 

WYCZYSZCZENIA PRZEWODÓW I ZWRÓCIŁ UWAGĘ NA STAN TECHNICZNY KOMINA.
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WYŁĄCZENIE KOTŁA Z PRACY
Po zakończonym sezonie grzewczym lub w  innych przypadkach planowanego wyłączenia kotła 
z  eksploatacji, należy pozwolić na całkowite wypalenie się wsypanej do paleniska dawki opału, 
a następnie usunąć popiół i żużel z komory paleniskowej i popielnikowej. Kocioł należy dokładnie 
oczyścić, pamiętając bezwzględnie o komorze paleniskowej, popielnikowej i ciągu konwekcyjnym.

Na czas postoju kotła woda z  instalacji centralnego ogrzewania może być spuszczona jedynie 
w przypadku prac remontowych lub montażowych. Aby zabezpieczyć kocioł po sezonie grzewczym, 
należy go dokładnie oczyścić z popiołów i nagarów zawierających najwięcej siarki oraz przeprowadzić 
konserwację.

W przypadku zainstalowania kotła w chłodnych i wilgotnych kotłowniach, w okresie letnim należy 
kocioł zabezpieczyć przed wilgocią poprzez wstawienie do jego wnętrza materiału absorbującego 
wilgoć, np. wapna palonego niehydratyzowanego, Silica Gel.

UWAGA! 
JEŻELI NIE MA TAKIEJ KONIECZNOŚCI NIE SPUSZCZAĆ WODY Z INSTALACJI 

CENTRALNEGO OGRZEWANIA. POZOSTAWIENIE WODY CHRONI KOCIOŁ ORAZ 
ARMATURĘ PRZED KOROZJĄ.

Wskazówka! Należy zapoznać się z  uwagami dotyczącymi konserwacji oraz wyłączenia z  ruchu 
podajnika paliwa, które podane są w niniejszej instrukcji obsługi.

HAŁAS

Ze względu na przeznaczenie i specyfikę pracy podajnika paliwa wyeliminowanie hałasu w samym 
źródle jest niemożliwe. Jednak krótka i cykliczna praca podajnika sprawia, że hałas tego rodzaju nie 
stwarza zagrożenia.

ZŁOMOWANIE KOTŁA

Kocioł z osprzętem elektrycznym podlega Dyrektywie Europejskiej 2002/96/E dotyczącej zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w związku z tym na tabliczce znamionowej umieszczone jest 
oznaczenie zgodne z w/w dyrektywą (przekreślony kosz) w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego.

Kocioł został wykonany z materiałów neutralnych dla środowiska. Po wyeksploatowaniu i zużyciu 
kotła należy:
• dokonać demontażu części połączonych śrubami poprzez ich odkręcenie, a spawane poprzez cięcie,
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• przed złomowaniem kotła należy odłączyć regulator elektroniczny oraz motoreduktor wraz 
z przewodami, które podlegają selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
w celu utylizacji. Części tych nie wolno umieszczać razem z innymi ogólnymi odpadami. Miejsce ich 
zbiórki powinno być określone przez służby miejskie lub gminne. Pozostałe elementy kotła podlegają 
normalnej zbiórce odpadów, głównie jako złom stalowy,
• zachować środki ostrożności i  bezpieczeństwa przy demontażu kotła poprzez stosowanie 
odpowiednich narzędzi ręcznych i mechanicznych jak i środków ochrony osobistej /rękawice, ubranie 
robocze, fartuch, okulary itp.

OBSŁUGA AUTOMATYCZNEGO PALNIKA I PODAJNIKA PELLETU

INFORMACJE OGÓLNE

Wysoka sprawność palników oraz dostępność ekologicznego paliwa - pelletu, sprawia, że 
doskonale zastępuje coraz droższe w  eksploatacji palniki gazowe i  olejowe. Szeroki zakres mocy 
palników pozwala na instalowanie go zarówno w instalacjach c.o. w domkach jednorodzinnych, jak 
i  w  obiektach użyteczności publicznej. Obsługa palnika sprowadza się do ustawienia parametrów 
pracy, systematycznego czyszczenia rusztu palnika (opcja) i uzupełnianiu pelletu w zasobniku paliwa 
(zbiorniku). Podawanie, rozpalanie i spalanie paliwa odbywa się automatycznie. Cały proces sterowany 
jest za pomocą sterownika elektronicznego, który współpracuje między innymi z podajnikiem paliwa, 
wentylatorem, zapalarką, czujnikiem detekcji płomienia, czujnikiem przegrzania palnika, czujnikiem 
wody c.o., czujnikiem c.w.u., ogranicznikiem temperatury bezpieczeństwa STB. Dodatkowo 
dostosowany jest także do współpracy z  urządzeniami instalacji grzewczej np. mieszaczami, 
pompami, buforem, sterowaniem pogodowym i pokojowym. Palnik zbudowany jest w przeważającej 
części ze stali żaroodpornej i kwasoodpornej, co zapewnia jego wysoką jakość i trwałość.

OPIS BUDOWY I ZAKRES STOSOWANIA PALNIKA PELLETOWEGO

Palnik stanowi konstrukcję stalową spawaną, w  skład której wchodzi wiele elementów ze stali 
zarówno żaroodpornej, jak i konstrukcyjnej, w zależności od obciążenia cieplnego jakim są poddawane.

Palnik wyposażony jest w  łatwy do czyszczenia ruszt, dzięki czemu eksploatacja palnika uległa 
znacznemu ułatwieniu. Dawka powietrza potrzebna do spalania doprowadzana jest przez wentylator 
nadmuchowy do układu dysz w komorze spalania. Palnik sterowany jest za pomocą elektronicznego 
regulatora, który kontroluje proces spalania przez włączanie sekwencyjne podajnika oraz wentylatora. 
Palnik pracuje w trybie cyklicznym, charakteryzuje się bezobsługowym rozpalaniem oraz samoistnym 
wygaszaniem w zależności od ustawionych parametrów. Na całość palnika oprócz części spawanych, 
składa się szereg elementów ruchomych, ułatwiających dostęp do podzespołów wewnętrznych 
palnika podlegających zużyciu (np. do zapalarki).

ZAPALARKA (GRZAŁKA) NIE PODLEGA GWARANCJI!
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UWAGI DOTYCZĄCE PALIWA

Bezproblemowa eksploatacja kotła z  podajnikem i  palnikiem pelletowym zależy od zastosowania 
odpowiedniego paliwa o charakterystyce podanej w niniejszej instrukcji obsługi (patrz strona 2).

UWAGA! 
NIEPRZESTRZEGANIE WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH PARAMETRÓW STOSOWANEGO 

PALIWA GROZI UTRATĄ GWARANCJI NA DOSTARCZONE URZĄDZENIE.

Podajnik został tak skonstruowany, że nie wymaga kosztownej konserwacji. Okresowo należy 
oczyścić podajnik z kurzu, popiołu oraz pelletu. Regularnie czyścić obudowę silnika używając suchej 
ściereczki. Konserwacji i  czyszczeniu podlegają też inne mechanizmy palnika jak motoreduktor, 
wentylator. Do czyszczenia nie należy używać żadnych rozpuszczalników, gdyż mogą one uszkodzić 
pierścienie uszczelniające i uszczelki.

Konserwacja silnika - zgodnie z Dokumentacją Techniczno Ruchową na silnik.

Konserwacja wentylatora - za pomocą odkurzacza, pędzla lub sprężonego powietrza przynajmniej 
1 raz na kwartał!

UWAGA! 
KONIECZNE JEST WYKONANIE KONSERWACJI PODAJNIKA PO ZAKOŃCZENIU 

KAŻDEGO SEZONU GRZEWCZEGO - WARUNEK GWARANCJI.

ODSTAWIENIE PODAJNIKA Z RUCHU

Jeśli kocioł, a  wraz z  nim podajnik, jest wyłaczony z  ruchu należy koniecznie przestrzegać 
następujących czynności:
• Raz na kwartał uruchamiać ślimak na okres 15 minut. Dzięki temu unika się zablokowania ślimaka 
wewnątrz rury.
• Wyczyścić rurę z resztek paliwa, opróżnić zasobnik, wyczyścić palnik, usunąć popiół. 
• Sprawdzić sznur uszczelniający.
• W przypadku dłuższego odstawienia od ruchu podajnika należy oddzielić motoreduktor od ślimaka 
i przesmarować smarem stałym do łożysk trzpień ślimaka oraz wewnętrzną tuleję motoreduktora 
dla uniknięcia sytuacji zatarcia się obydwu elementów.
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UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA KOTŁA

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Bezwzględnie należy zapoznać się i  przestrzegać poniższych zasad 
bezpiecznego użytkowania kotłów.

1. Kocioł mogą obsługiwać tylko osoby dorosłe, których stan fizyczny i psychiczny nie stwarza ku 
temu żadnych przeszkód oraz które zapoznały się z niniejszą instrukcją obsługi i są przeszkolone 
w zakresie obsługi.

2. Zabrania się przebywania dzieci w pobliżu kotła bez obecności dorosłych.

3. Do rozpalania paliwa nie wolno używać cieczy łatwopalnych – rozpalanie następuje automatycznie.

4. Jeżeli dojdzie do przedostania się łatwopalnych gazów czy oparów do kotłowni lub podczas prac, 
w czasie których podwyższone jest ryzyko powstania pożaru lub wybuchu (klejenie, lakierowanie 
itp.), kocioł należy przed rozpoczęciem tych prac wyłączyć.

5. W czasie pracy kotła temperatura wody grzewczej nie powinna przekraczać 90oC. 
Przy przegrzaniu kotła należy otworzyć wszystkie dotąd zamknięte odbiorniki ciepła i  szczelnie 
zamknąć drzwi kotła oraz wyłączyć wentylator.

6. Na kotle i w jego bliskim otoczeniu nie wolno umieszczać materiałów łatwopalnych.

7. Przewód zasilający i przyłączeniowy do pompy i ciepłej wody użytkowej należy prowadzić z dala 
od źródeł ciepła - drzwiczki, czopuch kotła.

8. Zabroniona jest ingerencja i manipulacja w części elektrycznej lub konstrukcyjnej kotła.

9. Należy stosować paliwo zalecane przez producenta (patrz strona 2) od koncesjonowanych 
dostawców (najlepiej z atestem).

10. Podczas wybierania popiołu z kotła, materiały łatwoplane nie mogą się znajdować w odległości 
mniejszej niż 1500 mm od kotła. Popiół należy przekładać do naczyń żaroodpornych z pokrywą.

11. Po zakończeniu sezonu grzewczego kocioł oraz przewód dymny należy dokładnie wyczyścić. 
Kotłownia powinna być utrzymywana w  stanie czystym i  suchym. Wyjąć paliwo z  kotła, rury 
podajnika i zasobnika paliwa oraz pozostawić kocioł oraz zasobnik paliwa z uchylonymi drzwiami 
i pokrywami.
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INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I OBSŁUGI

Kotły typoszeregu FOREST dostarczane są w  stanie zmontowanym. Przed przystąpieniem do 
podłączenia kotła do instalacji grzewczej należy dokładnie zapoznać się z  Dokumentacją 
Techniczno-Ruchową oraz sprawdzić, czy wszystkie podzespoły są sprawne. Montaż kotła należy 
powierzyć firmie o właściwych kwalifikacjach i uprawnieniach.

ROZPALENIE W KOTLE

Przed każdym rozpaleniem zimnego kotła należy upewnić się czy instalacja jest napełniona wodą, 
a w okresie zimowym stwierdzić czy woda nie zamarzła w elementach instalacji. 
Rozpalanie należy rozpocząć po dokładnym zapoznaniu się z instrukcją obsługi palnika dostarczoną 
wraz z kotłem. Zgodnie z instrukcją należy:
- sprawdzić ilość paliwa (pellet) w zasobniku i ewentualnie uzupełnić jego ilość;
- napełnić podajnik jak i palnik paliwem;
- wszelkie regulatory pokojowe ustawić w pozycji max (jeżeli takie są na wyposażeniu).

Palniki są fabrycznie zaprogramowane. Po ich podłączeniu i  wykonaniu powyższych czynności 
wystarczy włączyć start, a palnik zostanie automatycznie uruchomiony. 

Postępować zgodnie z instrukcją obsługi dla danego typu palnika. Dokumentacja palnika w załączeniu 
do DTR kotła.

W początkowym okresie eksploatacji należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość zawieszania 
się paliwa (pellet) w rurze zrzutowej do palnika. Główną przyczyną takiej sytuacji jest zbyt mały kąt 
zrzutu pomiędzy palnikiem a końcówką rury podajnika dostarczającego paliwo.

Proces spalania może spowodować spiekanie się paliwa (pellet) w przestrzeni paleniskowej palnika. 
W takim przypadku należy:
• wyłączyć palnik (kocioł),
• doprowadzić do wychłodzenia się kotła w szczególności palnika,
• usunąć powstałe produkty spiekania uważając na elementy konstrukcyjne palnika,
• uruchomić ponownie palnik (kocioł).

Zaleca się okresowe sprawdzanie stanu technicznego przestrzeni paleniskowej palnika pod kątem 
powstawania i gromadzenia się spieków

UWAGA! 
PRZY ROZPALANIU NIE NALEŻY UŻYWAĆ SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH
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UWAGA! 
STEROWNIK ZAŁĄCZA ZARÓWNO SILNIK PODAJNIKA JAK I WENTYLATORA 

POWIETRZA WG POTRZEB CIEPLNYCH OBIEKTU, NIE WOLNO W CZASIE PRACY 
KOTŁA, A ZWŁASZCZA PO JEGO PODŁĄCZENIU DO SIECI ELEKTRYCZNEJ, ZDEJMOWAĆ 

OSŁON Z ZESPOŁÓW NAPĘDÓW MECHANICZNYCH.

KOCIOŁ WYPOSAŻONY JEST W TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRY UMOŻLIWIA 
CAŁKOWITE ODCIĘCIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO OD SILNIKÓW NAPĘDOWYCH 

W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA DOPUSZCZALNEJ TEMPERATURY WODY

ZGODNIE Z WYMOGAMI NORMY PN-EN 303-5:2012 (OKREŚLAJĄCĄ SZCZEGÓŁOWO 
KRYTERIA, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ URZĄDZENIA) KOTŁY FIRMY P.W. BUDMET 

Dariusz Nocoń, Adam Nocoń PODLEGAJĄ BADANIOM SPRAWDZAJĄCYM, W ZWIĄZKU 
Z CZYM MOGĄ NOSIĆ ŚLADY ODPALANIA.

PO WYKONANIU CZYSZCZENIA NALEŻY ZAMKNĄĆ
WSZYSTKIE OTWORY WYCZYSTNE.

PALENIE W KOTLE

Pracą kotła steruje sterownik, który uruchamia podajnik w zależności od zapotrzebowania na ciepło. 
Uruchomienie podajnika paliwa jak i  wentylatora nadmuchu powietrza zależne jest od różnicy 
pomiędzy aktualną temperaturą wody w kotle, a temperaturą zadaną z uwzględnieniem histerez. 
Szczegóły napisane w instrukcji sterownika. 

ZABRANIA SIĘ SAMODZIELNEGO DOKONYWANIA ZMIAN PARAMETRÓW SERWISOWYCH 
NA STEROWNIKU KOTŁA. OBSŁUGA SERWISOWA SPOWODOWANA ROZREGULOWANIEM 

STEROWNIKA LUB ZMIANĄ PALIWA JEST ODPŁATNA.
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PRZYKŁADY AWARII URZĄDZENIA I SPOSOBY ICH USUWANIA
(należące do obsługi przez użytkownika)

OPIS 
SYTUACJI

PRZYCZYNA 
ZŁEJ PRACY

SPOSÓB 
POSTĘPOWANIA

Nagły wzrost 
ciśnienia

 i temperatury

• zamknięte zawory
• wentylator nie wyłącza się po 
osiągnięciu zadanej temperatury
• odłączone (wyjęte) czujki

• otworzyć zawory
•zresetować regulator elektroniczny 
i ponowić próbę pod ścisłą kontrolą (jeżeli 
wentylator nadal się nie wyłącza, to 
wyłączyć regulator i wezwać serwis)
• sprawdzić czy prawidłowo są 
zamontowane czujniki C.O. i termik

Dymi się z dolnych 
drzwiczek

• nieprawidłowo zamknięte 
drzwiczki
• zanieczyszczenie sznura
• uszkodzony sznur uszczelniający
• poluzowane śruby

• wyregulować zamek
• oczyścić sznur
• wymienić sznur uszczelniający
• doregulować śruby

Wymagana 
temperatura 

nie jest 
osiągana

• zbyt mała wartość opałowa 
paliwa
• zbyt duży ciąg kominowy
• zanieczyszczony wymiennik
• nieprawidłowo wykonana 
instalacja
• nieprawidłowo dobrany kocioł do 
budynku
• złe nastawy parametrów spalania
• awaria/uszkodzony czujnik 
temperatury
•zanieczyszczone ruszto

• dodać paliwo o większej wartości 
opałowej lub wymienić na paliwo 
o wymaganych parametrach
• zdławienie ciągu przepustnicą 
zamontowaną w czopuchu
• wyczyścić kocioł
• sprawdzić instalację c.o.
• wykonać audyt energetyczny budynku
• wyregulować nastawy regulatora 
elektronicznego
• sprawdzić lub wymienić czujnik
• wyczyścić ruszto
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OPIS 
SYTUACJI

PRZYCZYNA 
ZŁEJ PRACY

SPOSÓB 
POSTĘPOWANIA

Znaczny wzrost 
temperatury 

ponad 
temperaturę 
nastawioną

• zbyt duży ciąg kominowy przy 
zbyt dużej wartości opałowej 
paliwa
• zbyt częste i zbyt długie 
przedmuchy między załączeniami 
właściwymi

•zastosować w kominie regulator ciągu lub 
paliwo o wymaganych parametrach
• zwiększyć czas między przedmuchami, 
zmniejszyć czas przedmuchu

Dymi się 
z drzwiczek

• Brak ciągu kominowego, za 
niski komin, za mały przekrój 
komina, zapchany komin lub 
zanieczyszczony kocioł
• zbyt duży bieg wentylatora
• uszkodzony sznur
• poluzowane śruby

• podwyższyć komin, powiększyć przekrój 
komina, oczyścić komin (kocioł)
• zmniejszyć bieg wentylatora
• wymienić sznur uszczelniający
• wyregulować śruby

Cieknie olej 
z przekładni

• brak szczelności uszczelnień 
przekładni

• wymiana przekładni przez autoryzowany 
serwis

Występują krótkie 
wybuchy gazów

•zbyt niskie nastawy temperatur 
w kotle
• brak odbioru ciepła z kotła 
i spowodowane tym długie przerwy 
w pracy powodujące gaśnięcie 
płomieni
• złe nastawy parametrów spalania
• zawirowania powietrza w kominie

• podwyższyć temperaturę
• nie zamykać zaworami wszystkich 
grzejników, umożliwić odbiór ciepła przez 
grzejniki i inne odbiorniki np.bojler
•wyregulować nastawy regulatora 
elektronicznego
• zamontować nasadkę kominową 
(strażak)

Występuje mocne 
przegrzewanie się 

komina

• zbyt duży ciąg kominowy
• nieprawidłowe ustawienie kotła 
względem komina

• zmierzyć ciąg kominowy, ewentualnie 
założyć klapowy regulator ciągu na 
przewód kominowy
• zastosować się do zapisów instrukcji 
obsługi
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OPIS 
SYTUACJI

PRZYCZYNA 
ZŁEJ PRACY

SPOSÓB 
POSTĘPOWANIA

Zbyt duże zużycie 
paliwa

• nieprawidłowo wykonana 
instalacja
• nieprawidłowo dobrany kocioł do 
budynku
• zbyt mała wartość opałowa 
paliwa
• złe nastawy parametrów spalania
• niska sprawność kotła z powodu 
dużej straty kominowej

• sprawdzić instalację c.o.
• wykonać audyt energetyczny budynku
• dodać paliwo o większej wartości 
opałowej lub wymienić na paliwo 
o wymaganych parametrach
• wyregulować nastawy regulatora 
elektronicznego
• zbyt wysoka temperatura spalin 
czopucha spowodowana nadmiernym 
ciągiem lub zbyt dużą ilością powietrza 
potrzebną do spalania

Dymi się 
z zasobnika

 paliwa

• złe ustawienie czasu podawania 
paliwa
• zanieczyszczone otwory 
wyczystne i palnik
• słaby ciąg kominowy lub 
nieprawidłowa wentylacja 
nawiewno/wywiewna w kotłowni

• wyregulować nastawy regulatora 
elektronicznego
• wyczyścić otwory wyczystne i dysze 
palnika
• zmierzyć ciąg kominowy, sprawdzić 
działanie nawiewu i wyciągu w wentylacji

Złe spalanie 
paliwa

• paliwo złej jakości
• zbyt mała ilość powietrza 
doprowadzonego do spalania
• zanieczyszczone ruszto

• dodać paliwo o większej wartości 
opałowej lub wymienić na paliwo 
o wymaganych parametrach
• zablokowana klapka na wylocie 
z wentylatora - odblokować klapkę, 
zmienić położenie ciężarków
• wyczyścić ruszto

Na wymienniku
 i ruszcie palnika, 
osadza się dużo 

nagaru, tworzą się
 spieki.

• paliwo złej jakości
• zbyt wilgotne paliwo
• nieprawidłowe spalanie paliwa
•nieprawidłowo wykonana 
instalacja C.O

• zastosować paliwo zgodne z zaleceniami 
producenta
• zastosować paliwo o mniejszej 
wilgotności, przechowywać paliwo 
w ogrzewanym pomieszczeniu
• wyregulować nastawy regulatora 
elektronicznego
• poprawić instalacje C.O zgodnie z DTR
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OPIS 
SYTUACJI

PRZYCZYNA 
ZŁEJ PRACY

SPOSÓB 
POSTĘPOWANIA

Wyciek wody 
z przestrzeni 

popielnikowej

• zbyt niskie nastawy temperatur 
w kotle
• zbyt duża różnica w temp. pomię-
dzy zasilaniem a powrotem (temp. 
powrotu min. 50°C)

• podwyższyć temperaturę
• prawidłowo wyregulować zawór 
trójdrożny
• zwiększyć temp. pracy kotła

Nie załącza się 
podajnik 

paliwa 
do palnika

• brak zasilania lub wyłączony 
regulator kotła
• zadziałał bezpiecznik motoreduk-
tora
• zadziałał przekaźnik przeciążenia
• zadziałał wyłącznik termiczny 
silnika

• sprawdzić zasilanie i wyłącznik główny 
tablicy sterowania
• zresetować lub wymienić w razie 
potrzeby
• zresetować przekaźnik przeciążeniowy
• sprawdzić wyłącznik i ustalić przyczynę 
jego zadziałania

Podajnik
 ślimakowy 
jest pusty 

(bez paliwa)

• zadziałał bezpiecznik 
motoreduktora
• zadziałał przekaźnik przeciążenia
• brak paliwa w zasobniku 
lub paliwo zawiesiło się nad 
podajnikiem
• ścięty klin zabezpieczający 
sprzęgło motoreduktora
• rozłączone sprzęgło ślimaka 
z motoreduktorem

• zresetować lub wymienić w razie 
potrzeby
• zresetować przekaźnik przeciążeniowy
• sprawdzić poziom paliwa w zasobniku 
oraz w otworach wyczystnych podajnika
• sprawdzić i wymienić w razie potrzeby
• wymienić wkładkę sprzęgła i złączyć 
sprzęgło ponownie

Nie obraca się 
ślimak 

podajnika 
paliwa mimo 

pracy 
motoreduktora

• ścięty klin zabezpieczający 
sprzęgło motoreduktora
• rozłączone sprzęgło ślimaka 
z motoreduktorem
• nie oczyszczony ślimak przed 
zakończeniem eksploatacji kotła

• sprawdzić i wymienić w razie potrzeby
• wymienić wkładkę sprzęgła i złączyć 
sprzęgło ponownie
• wymontować ślimak, oczyścić, 
zawiadomić producenta
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UTYLIZACJA KOTŁA
W celu utylizacji kotła należy zużyte urządzenia oddać do specjalistycznej jednostki utylizacji zgodnie 
z obecnie obowiązującymi przepisami kraju przeznaczenia.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT KOTŁÓW
Kotły mogą być magazynowane w  pomieszczeniach nieogrzewanych, koniecznie suchych, 
zadaszonych i  wentylowanych. Kotły należy transportować w  pozycji pionowej. Podnoszenie 
i  opuszczanie kotła powinno odbywać się przy użyciu podnośników mechanicznych (wózków 
widłowych) wprowadzając łapy podnośnika pomiędzy nogi kotła. W  czasie transportu pionowego 
niedopuszczalne jest zaczepianie linek za wystające elementy kotła np. drzwiczek, rączek, śrub gdyż 
grozi to wypadkiem lub uszkodzeniem kotła.

WARUNKI GWARANCJI
A
1. Gwarancja udzielana jest na okres  dwóch (2) lat liczona od daty zakupu kotła, nie dłużej jednak niż 
na okres trzech (3) lat od daty produkcji kotła.
2. Warunkiem wystawienia gwarancji na kocioł grzewczy jest uiszczenie całkowitej zapłaty za nabyty 
towar, przy czym gwarancja obejmuje towar zakupiony wyłącznie w autoryzowanych punktach 
sprzedaży Producenta lub u autoryzowanych dystrybutorów. Lista autoryzowanych dystrybutorów 
znajduje się na stronie internetowej   http://budmetnocon.pl/dystrybutorzy.php

B
Gwarancja udzielona na ww. okres dotyczy zastrzeżenia poniższych postanowień:
1. Dokonanie pierwszego uruchomienia kotła przez autoryzowany serwis producenta, jest odpłatne, 
Klient ponosi dodatkowo koszty dojazdu serwisanta. W zakres pierwszego uruchomienia nie 
wchodzą: prace montażowo instalacyjne, uruchomienie i regulacja dodatkowych układów sterowania 
i kontroli.
Uruchomienie kotła rozpoczyna się po pisemnym zgłoszeniu wykonawcy o  gotowości obiektu do 
uruchomienia urządzenia. Zgłoszenia telefoniczne nie są akceptowane. Zgłoszenia należy dokonać 
na min 4 dni robocze, przed planowanym rozpoczęciem robót przez P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, 
Adam Nocoń (w miarę możliwości P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń może przystąpić do 
prac w terminie krótszym).
Gotowość obiektu oznacza zakończone prace elektryczne (doprowadzone zasilanie do wskazanych 
miejsc - kocioł, skrzynki sterujące podajników, ze sprawdzonym kierunkiem zasilania faz, pełne 
okablowanie układów dystrybucji ciepła - pompy, zawory mieszające, czujniki). Instalacja hydrauliczna 
powinna być prawidłowo przygotowana, ze sprawdzonym układem przepływu i  zabezpieczenia 
przed wzrostem ciśnienia zgodnie z DTR i PN/EN, wypełniona medium grzewczym. Wymagane jest 
również paliwo o  odpowiedniej jakości, w  ilości umożliwiającej uruchomienie instalacji oraz testy 
sprawnościowe kotła na 6 godzin ciągłej pracy (140 kg paliwa suchego na 100kW mocy kotła).
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Wezwanie serwisu do nieprzygotowanego obiektu (podłączenie kotła do instalacji niezgodne z DTR, 
brak opału zgodnego z DTR, niepodpięta elektronika) skutkuje obciążeniem wzywającego kosztami 
dojazdu i pierwszej roboczogodziny.
2. Uzyskanie poświadczenia instalatora, że instalacja grzewcza kotła i montaż kotła zostały 
wykonane zgodnie z zaleceniami producenta, zgodnie z instrukcją obsługi kotła, normami i sztuką 
budowlaną musi być dokonane poprzez wpis w Karcie gwarancyjnej oraz w formularzu „pierwsze 
uruchomienie kotła”.
3. Uzyskanie poświadczenia instalatora, że poinformował użytkownika kotła o warunkach właściwej 
obsługi i  eksploatacji kotła w  szczególności w  zakresie parametrów kotła, możliwości regulacji 
temperatury czynnika grzewczego lub/i  pomieszczeń w  zależności od temperatury zewnętrznej. 
Regulacja i przeszkolenie odbywa się dla dostarczonego paliwa, zmiana ustawień na inne paliwa za 
dodatkową opłatą. 
4. Zarejestrowanie w terminie 30 dni w formie pisemnej, faksem lub mailem, o montażu i pierwszym 
uruchomieniu kotła, poprzez dostarczenie wypełnionego formularza rejestracyjnego wraz 
z protokołem uruchomienia kotła, na podstawie którego serwis P. W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam 
Nocoń dokona rejestracji kotła.
5. Gwarancja na sterownik (regulator) kotła, motoreduktor, wentylator, palnik i zestaw podający – 
udzielana jest zgodnie z warunkami gwarancji producenta urządzenia.
6. Data zakupu kotła, oraz data montażu kotła i  pierwszego uruchomienia muszą być wpisane 
w Karcie Gwarancyjnej. Wpisy dotyczące montażu oraz pierwszego uruchomienia kotła wymagają 
ponadto potwierdzenia ich wykonania poprzez złożenie podpisów przez użytkownika oraz osobę 
dokonującą montażu i uruchomienia kotła. Odpowiednio wypełnione druki (protokół uruchomienia 
kotła oraz formularz rejestracyjny kotła) należy przesłać do firmy P.W.BUDMET Dariusz Nocoń, 
Adam Nocoń. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu kotła w terminie do 30 dni od daty wykonania 
pierwszego uruchomienia.

C
Postanowienia niniejszej gwarancji nie będą realizowane przez Producenta w przypadku gdy:
a) plomby zostaną naruszone lub zerwane;
b) nie będzie możliwa weryfikacja towaru na podstawie przedstawionych dokumentów (nastąpiło 
naniesienie poprawek do dokumentacji przez osoby nieuprawnione, dokumenty są nieczytelne czy 
też brak zgodności towaru z przedstawioną dokumentacją),
c) uszkodzenia kotła lub palnika są efektem niewłaściwego transportu zleconego lub wykonanego 
przez nabywcę towaru,
d) uszkodzenia są efektem wadliwego montażu niezgodnego z warunkami „Połączenia kotła z 
instalacją grzewczą” będących integralną częścią dokumentacji techniczno – ruchowej kotła,
e) dokonano nieuprawnionych modyfikacji i napraw w towarze tj. dokonano samodzielnie wymiany 
poszczególnych elementów kotła lub palnika na części nieoryginalne, używane lub naprawy zostały 
dokonane przez serwisantów nie należących do autoryzowanych serwisantów Producenta,
f) uszkodzenia kotła lub palnika są efektem użytkowania towaru w sposób niezgodny z instrukcją 
obsługi, a w szczególności gdy:
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• w trakcie długotrwałej eksploatacji kotła przy temperaturze wody zasilającej instalację c.o. poniżej 
60oC powstała korozja elementów stalowych w obrębie czopucha,
• uszkodzenia są efektem zastosowania do zasilania instalacji c.o. wody o nieprawidłowej twardości 
(np. przepalenie blach paleniska nastąpiło w wyniku nadmiernego nagromadzenia się kamienia 
kotłowego),
• nieprawidłowe funkcjonowanie kotła jest efektem braku właściwego ciągu kominowego,
• nieprawidłowe funkcjonowanie kotła jest efektem niewłaściwie dobranej mocy kotła.

D
Postanowienia niniejszej gwarancji nie obejmują:
1. Towarów używanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub przemysłowej,
2. Elementów związanych z wyposażeniem elektrycznym,
3. Uszkodzeń, które powstały w wyniku podłączenia do zakupionego kotła lub palnika   urządzeń, 
części zamiennych lub innego sprzętu niż zalecany przez Producenta,
4. Uszkodzeń będących efektem działania siły wyższej lub uszkodzeń spowodowanych przez 
zwierzęta.

E
Zgłoszenie reklamacyjne może być uwzględnione tylko w przypadku spełnienia poniższych warunków:
1. Okazania dowodu zakupu kotła lub palnika tj. paragon fiskalny lub fakturę karty gwarancyjnej, 
protokołu pierwszego uruchomienia, protokołów konserwacji i ich dowodów zapłaty.
2. Okazania dowodów zakupu paliw pelletowych.
3. Zachowania terminów wskazanych w gwarancji.
4. Spełnienia pozostałych warunków gwarancji.
Gwarancja dotyczy towaru użytkowanego zgodnie z przeznaczeniem oraz informacjami zawartymi w 
instrukcji obsługi. Efekty normalnego użytkowania towaru związanego z codzienną eksploatacją nie 
podlegają gwarancji.

Gwarancja obowiązuje tylko na terenie RP. W  przypadku sprzedaży kotła do innych krajów 
gwarancja powinna być określona odrębnymi umowami.

F
Rozszerzenie gwarancji
1. P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń udziela rozszerzonej gwarancji na szczelność spoin 
wymiennika kotła:
a) na okres 5 lat od daty zakupu kotła, nie dłużej jednak niż na okres 6 lat od daty produkcji kotła, po 
spełnieniu przez użytkownika następujących warunków:
- dokonywanie, od daty pierwszego uruchomienia przez cały okres gwarancji, corocznych, odpłatnych, 
zaraz po zakończeniu sezonu grzewczego(maj–czerwiec) lub dwa razy w  przypadku grzania wody 
użytkowej (przed i  po zakończeniu sezonu grzewczego: maj/czerwiec i  wrzesień/październik) 
przeglądu, czyszczenia i  konserwacji przez Autoryzowany Serwis i  odesłaniu do Producenta 
prawidłowo wypełnionego kuponu konserwacji, zgodnie z DTR kotła (do 30 dni od daty wykonania 
usługi). Jeżeli powyższe wymogi nie zostaną spełnione, rozszerzenie gwarancji nie będzie możliwe.
2. P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń ma prawo dokonać sprawdzenia zgodności poświadczeń 
dokonanych przez instalatora i  użytkownika poprzez dokonanie oględzin kotła w  miejscu jego 
montażu.



35

G
1. W  okresie trwania gwarancji gwarant zapewnia bezpłatne dokonanie naprawy, usunięcie wady 
fizycznej przedmiotu umowy w terminie:
a) 14 dni od daty dokonania zgłoszenia, jeżeli usunięcie wady nie wymaga wymiany elementów 
konstrukcyjnych przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami gwarancji.
b) 30 dni od daty dokonania zgłoszenia, jeżeli usuniecie wady wymaga wymiany elementów 
konstrukcyjnych, zgodnie z  warunkami gwarancji protokołów konserwacji oraz dowodu zakupu 
paliwa spełniającego wymogi niniejszej DTR.
2. Zgłoszenie usunięcia wady fizycznej w  ramach naprawy gwarancyjnej (protokół reklamacyjny) 
powinno być dokonane natychmiast po stwierdzeniu wystąpienia wady (usterki) fizycznej, jednak 
nie później niż 14 dni od stwierdzenia wady (usterki).
3. Reklamację należy zgłaszać wyłącznie poprzez zgłoszenie na stronie internetowej producenta 
pod adresem http://budmetnocon.pl/zgloszenie-serwisowe.php lub na piśmie w autoryzowanym 
punkcie sprzedaży lub bezpośrednio u producenta (faks, poczta, e-mail, SMS), wypełniając protokół 
reklamacyjny, dołączając kopie: dowodu zakupu kotła, dowodów zakupu paliw pelletowych,  karty 
gwarancyjnej, protokołu pierwszego uruchomienia kotła, protokołów konserwacji kotła wraz 
z dowodami zapłaty.
4. Dane, które zostaną przez Państwa udostępnione w wyniku zgłoszenia reklamacji będą 
przetwarzane przez Administratora Danych czyli P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń z siedzibą 
w Czeladzi, zgodnie z polityką prywatności zawartą w niniejszej dokumentacji techniczno – ruchowej 
(patrz rozdział KLAUZULA INFORMACYJNA RODO str. 38). 
5. W  przypadku reklamowania nieprawidłowego spalania w  kotle (brak ciągu, zasmołowanie, 
wydobywanie się dymu do wnętrza kotłowni) do zgłoszenia należy koniecznie dołączyć kserokopię 
ekspertyzy kominiarskiej stwierdzającej spełnienie przez przewód kominowy wszystkich zawartych 
w DTR wymogów dla określonej wielkości kotła.
6. Użytkownik ma obowiązek, na każde wezwanie Producenta kotła lub autoryzowanego serwisanta, 
udostępnić pomieszczenie kotłowni jak i magazynu, w którym przechowywane jest paliwo, w celu 
pobrania próbki aktualnie używanego paliwa jak i próbki popiołu z kotła. Brak zgody na udostępnienie 
ww. pomieszczeń będzie jednoznaczny z utratą gwarancji na kocioł lub palnik. W razie stwierdzenia 
spalania nieprawidłowego paliwa (niezgodnego z DTR) użytkownik ponosi pełne koszty wykonania 
ekspertyzy jakości paliwa.
7. Naprawa usterek wykonana w okresie gwarancyjnym przez osoby nieuprawnione przez Producenta, 
powoduje utratę gwarancji.
8. Zwłoka w dokonaniu naprawy nie zachodzi, jeżeli gwarant lub jego przedstawiciel będzie gotowy 
do usunięcia wady w ustalonym z Kupującym terminie i nie będzie mógł wykonać naprawy z przyczyn 
nie leżących po stronie gwaranta (np. brak odpowiedniego dostępu do kotłów, części, brak energii 
elektrycznej lub wody itp.).
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9.  W  przypadku, gdy Kupujący dwukrotnie uniemożliwi dokonanie naprawy gwarancyjnej, mimo 
gotowości gwaranta do jej wykonania, to uważa się, że kupujący zrezygnował z roszczenia zawartego 
w zgłoszeniu gwarancyjnym.
10.  Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy dobór kotła do wielkości ogrzewanych 
powierzchni (np. zainstalowanie kotła o  zbyt małej lub zbyt dużej mocy w  stosunku do 
zapotrzebowania). Zaleca się, aby dobór kotła był dokonywany przy współpracy z  odpowiednim 
biurem projektowym lub gwarantem.

H
Sprawność działania kotła jest gwarantowana przez Producenta tylko i wyłącznie w przypadku 
przestrzegania warunków określonych w instrukcji obsługi a w szczególności poniższych parametrów:
• paliwa zgodnego z DTR,
• wymaganego ciągu kominowego,
• właściwej jakości wody kotłowej,
• podłączenia do instalacji c.o. zgodnie z DTR.

I
1. W razie powstania uszkodzeń na skutek:
– niewłaściwego przechowywania (wilgotne kotłownie, brak wentylacji nawiewnej i wywiewnej)
– niewłaściwego użytkowania
– uszkodzeń mechanicznych
–niewłaściwej konserwacji, braku czyszczenia w  okresie grzewczym, kotła, palnika lub rusztu nie 
zakonserwowania środkami zapobiegającymi korozji (olej, płyny i smary konserwujące)
– stosowania niewłaściwego opału, innego niż podano w DTR
– zbyt niskiej temperatury powrotu do kotła (poniżej 55°C)
– zamontowania kotła do instalacji poprzez wspawanie (połączenie nierozłączne) a także ustawienie 
kotła w  kotłowni, w  której w  razie potrzeby nie jest możliwa wymiana kotła bez konieczności 
naruszenia elementów budynku
– zamontowania kotła w kotłowni niezgodnie z wymogami PN-87/B-02411
– przekroczenia temp. maksymalnej pracy kotła 90°C
– pracy kotła poniżej minimalnej temp. dopuszczalnej 60°C
– uszkodzenia napędu w wyniku wprowadzenia ciał obcych (nakrętki, śruby, kamienie, itp.) lub złej 
jakości paliwa
– przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia 2 bar
– wynikłe z wyładowań atmosferycznych uszkodzenia sterownika
– niewłaściwej instalacji (brak zabezpieczeń) braku lub niewłaściwie zamontowanego zaworu 
trójdrożnego (niezgodnie z DTR) lub niewłaściwej eksploatacji, której skutkiem jest skraplanie się 
wody i powstawanie nagaru w kotle
– oraz innych przyczyn spowodowanych nie z winy Producenta, gwarancja zostanie cofnięta a usterki 
usunięte na koszt użytkownika.
2. Gwarancja udzielona jest wyłącznie na kocioł zamontowany i uruchomiony zgodnie z DTR
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ZA NIEUZASADNIONE WEZWANIE EKIPY SERWISOWEJ KOSZTY PONOSI UŻYTKOWNIK KOTŁA 

J
1. Gwarancji nie podlegają:
- sznury uszczelniające, uszczelki, zawiasy, śruby, nakrętki, ruszto, grzałka, ślimak, lakier 
obudowy i  drzwiczek, zasobnik, rura zsypowa od podajnika (bezpiecznik) oraz regulacja otworów 
technologicznych (drzwiczek), zmiany parametrów (nastaw) sterownika oraz elementy zużywające 
się w normalnym toku eksploatacji.
2. Samowolne dokonywanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych oraz używanie urządzeń niezgodnie 
z przeznaczeniem jest niedozwolone i powoduje utratę gwarancji.
3. Karta gwarancyjna jest nieważna bez odpowiednio wypełnionych rubryk (dat, pieczęci i podpisu 
włącznie z podpisem użytkownika, że zapoznał się z DTR i warunkami gwarancji).
4. Karta gwarancyjna stanowi podstawę do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych dla 
Użytkownika.  Duplikatów w przypadku jej zaginięcia Sprzedawca nie wydaje.
5. Ewentualne spory wynikające z  warunków gwarancji rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby 
producenta.

UWAGA: Producent ma prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych 
kotła w ramach modernizacji wyrobu. Zmiany te mogą być nieuwidocznione w niniejszej 

dokumentacji, przy czym zasadnicze, opisane cechy wyrobu będą zachowane.

Producent  nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w ogrzewaniu wynikłe
w związku z wystąpieniem wad kotła (usterki).

Informujemy, że ewentualna wymiana reklamowanego przez Użytkownika podzespołu kotła na 
sprawny nie jest tożsama z uznaniem przez P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń roszczeń 
gwarancyjnych i nie stanowi zakończenia procedury reklamacyjnej. Jednocześnie zastrzegamy 

prawo do obciążania użytkownika w terminie do 60 dni od daty przeprowadzania naprawy 
kotła kosztami wymiany / naprawy podzespołu, który w wyniku ekspertyzy został uznany 
za uszkodzony przez czynniki niezależne od Producenta (np. zalanie, przepięcie, zwarcie w 

instalacji elektrycznej czy też niewidoczne uszkodzenia mechaniczne), a których to uszkodzeń 
nie może zweryfikować serwisant podczas usługi serwisowej. 

W związku z powyższym użytkownikowi zostanie wystawiona stosowna FV za wymianę / 
naprawę podzespołu oraz dołączona dokumentacja stanowiąca protokół ekspertyzy. Brak 
zapłaty ww. FV w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia (decyduje data wpływu na rachunek 

P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń) będzie skutkował utratą gwarancji na kocioł oraz 
zarejestrowaniem tej informacji w systemie rejestracji kotłów. 

PRODUCENT ZAPEWNIA SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY
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WYPEŁNIA PRODUCENT
MOC KOTŁA...........................................................NR FABRYCZNY ………................................................... 
TYP I NR MOTOREDUKTORA ……………...............................………………………………………………....................
STEROWNIK – NR PANELU STEROWNIKA................................................................................………….….
TYP KOTŁA...........................................................DATA PRODUKCJI………................................................... 

Pieczątka i podpis ...........…………………………………………
WYPEŁNIA SPRZEDAWCA
SPRZEDAŻY DOKONAŁA FIRMA……………………………………………………..............................……..................
NAZWA……………………………………………………………………………….............................…………........................
ADRES………………………………………………………………………..............................………………….........................
DATA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ…………....................................................................................................
NR DOWODU SPRZEDAŻY…………………………………………….............................……………………....................

Pieczątka i podpis ...........…………………………………………
FIRMA INSTALUJĄCA
NAZWA………………………………………………………………………………………….....................................................
ADRES………………………………………………………………………………………….......................................................
DATA INSTALACJI………………………………………………………………………..............................……......................

Pieczątka i podpis ...........…………………………………………
FIRMA URUCHAMIAJĄCA
NAZWA………………………………………………………………………………………….....................................................
ADRES………………………………………………………………………………………..............................….........................
DATA INSTALACJI...................................................………………………...............................………………….........

Pieczątka i podpis ...........…………………………………………
WYPEŁNIA UŻYTKOWNIK
IMIĘ I NAZWISKO.........................................................................................................................................
MIEJSCE ZABUDOWY...................................................................................................................................
UL.....................................................................................NR DOMU….……..…NR MIESZKANIA………...…..
KOD POCZTOWY................................... MIEJSCOWOŚĆ..............................................................................

OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA

Oświadczam, że zapoznałem się z instrukcją obsługi urządzenia, warunkami gwarancji oraz polityką 
prywatności P.W. BUDMET (zgodnie z klauzulą informacyjną RODO, str. 38 DTR), w pełni akceptuję 
ich zapisy i zostałem przeszkolony, poinformowany o sposobie prawidłowej eksploatacji urządzenia.

Data i czytelny podpis........……………………………………………………..

KARTA GWARANCYJNA
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Informacje o Administratorze danych 
    Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych zwanych też „RODO” 
Administratorem Pani / Pana danych jest P.W. „BUDMET” DARIUSZ NOCOŃ, ADAM NOCOŃ z siedzibą w Czeladzi, ul. Staszica 171 
(kod pocztowy: 41-250) zwany też dalej „Administratorem”. 

2. Kontakt z Administratorem 
    Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani / Pana danych prosimy kierować pod numer kontaktowy: 32 265 17 02 lub wysyłając 
wiadomość na adres e-mail:  budmet@budmetnocon.pl

3. Cel przetwarzania danych
Dane mogą być przetwarzane w celu:
- wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, 
ustalenie odbioru zamówienia lub wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania zamówienia lub usługi, bądź też w celu 
realizacji usługi serwisowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);    
- marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora i jego Partnerów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
- wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę Trzecią tj.:  zabezpieczenia 
i dochodzenia ewentualnych roszczeń, realizacji obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa.

4. Zakres przetwarzania danych
    Do realizacji wskazanych powyżej celów Administrator będzie potrzebował następujących danych: imię, nazwisko, dane adresowe, NIP, 
PESEL, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego, historia płatności informacje o złożonych zamówieniach, 
informację o zrealizowanych zamówieniach i wykonanych usługach, informację o złożonych i rozpatrzonych reklamacjach.

5. Przekazywanie danych
    W związku z przetwarzaniem danych w posiadanych celach dane mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:
    - świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora (jeśli dotyczy), 
    - świadczącym usługi marketingowymi dla Administratora (jeśli dotyczy),
    - dostarczającym usługi księgowe dla Administratora,
    - świadczącym dla Administratora usługi prawne,
    - podmiotom powiązanym z Administratorem, 
    - operatorom pocztowym i kurierom,
    - bankom w zakresie realizacji płatności,
    - organom publicznym uprawnionym na podstawie wymogów ustawowych.

6. Czas przechowywania danych 
Dane będą przechowywane przez kolejne 5 lat od ostatniego zdarzenia mogącego powodować ewentualne roszczenia. Dla niektórych 
roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia. Okres przedawnienia 
przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi 
przepisami prawa. Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane
    Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje: 
    - prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO),
    - prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO),
    - prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO),
    - prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 
    - możliwość przeniesienia danych (art. 20 RODO), 
    - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit.  f RODO),
    - prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie     wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Skorzystanie z powyższych uprawień jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 32 265 17 02 lub poprzez 
wysłanie wiadomości e- mail na adres: budmet@budmetnocon.pl
Informujemy również, iż przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dobrowolność podania danych 
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. 
Podanie danych takich jak: numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzieskutkować odmową zawarcia 
umowy, lecz w takim wypadku nie będziemy mogli się z Panią / Panem skontaktować tymi kanałami np. w celu ustalenia terminu 
odbioru towaru czy wykonania usługi bądź też potwierdzenia wykonania usługi serwisowej lub rozpatrzenia reklamacji. 
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NASTAWY STEROWNIKA:

1. Temperatura zadana C.O……………………………….....................................................
2. Nastawy modulacji……….…………………………….......................................................
• 100%.......................................................................................................................
• 60%.........................................................................................................................
• 30%.........................................................................................................................
3. Temperatura zadana C.W.U………………………….......................................................
4. Histereza C.W.U………………………………………...........................................................
5. Temperatura załączenia pomp………………………....................................................
6. Czas pracy rusztu..…..………………………………….......................................................
7. Czas przerwy rusztu…..……………………………….......................................................
8. Pompa C.O…………………………………………….............................................................
9. Pompa C.W.U………………………………………...............................................................
10. Wentylator wyciągowy………………………………….....................................................
11. Parametry rozpalania……….…………………………......................................................
• Zasyp………………………………………………..................................................................
• Moc wentylatora……………………………………............................................................

……………………………..    …………………………………
Podpis klienta     Podpis uruchamiającego

P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń
41-250 Czeladź ul. Staszica 171

……………………………               …………………………………..
Podpis serwisu       Podpis użytkownika
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PROTOKÓŁ URUCHOMIENIA KOTŁA

W dniu ………….....……….............uruchomiono kocioł …..………………………………………................
Typ sterownika…………………………………………………………………………………..................................
Nr fabryczny …………………………...... zakupiony w firmie……….………………………….....................
Dnia………..............kocioł zainstalowano u Pana(i)………………………...............................…........
Adres zam. ………………………………………………………………………………...........................................

1. Wentylacja kotłowni      TAK  NIE
2. Nawiew świeżego powietrza     TAK NIE
3. Możliwość odcięcia kotła od naczynia wzbiorczego                  TAK NIE
4. Ciąg kominowy       TAK NIE
5. Zawór trójdrogowy zainstalowany zgodnie z DTR kotła  TAK NIE
6. Dostęp do miejsc, które wymagają określonej obsługi                             TAK         NIE 
(wyczystki, sterownik, zasobnik paliwa, motoreduktor, ślimak, wentylator)
7. Awaryjne podtrzymanie pracy kotła    TAK NIE
8. Udzielono gwarancji      TAK NIE

Gwarancji udzielono warunkowo 
…....….………………………………….……………………………..………………………..………………………………
…..………………………………………………….................................................................……………………
…………………………………………..……...............................................................................................
......................................…………………..……...................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................…………………..……...................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................…………………..……...................................................................................
......................................................................................................................................................
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PIERWSZE URUCHOMIENIE KOTŁA

Uruchomienie kotła wyłącznie przez autoryzowany serwis. W  przypadku, gdy będą 
występować określone przyczyny po stronie infrastruktury kotłowni, powodujące 
niemożność poświadczenia niżej wymienionych zapisów, prosimy o  niewypełnianie 
poniższego formularza. Natomiast dla wiedzy użytkownika prosimy o spisanie odrębnego 
protokołu opisującego stan rzeczy, podpisanego obustronnie, którego kopię protokołu 
prosimy przesłać do wiadomości serwisu P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń.

Poświadczam z  pełną odpowiedzialnością, że kocioł wraz z  instalacją grzewczą spełnia 
wymogi producenta kotła określone ww. instrukcji obsługi kotła, odpowiednich 
przepisów i  norm oraz sztuki budowlanej oraz, że jako instalator prowadzę działalność 
gospodarczą i biorę pełną odpowiedzialność za wykonane prace. Ponadto potwierdzam, 
że poinstruowałem użytkownika kotła w  zakresie prowadzenia właściwej obsługi 
i  eksploatacji kotła w  szczególności w  zakresie dopuszczalnych regulacji nastaw kotła 
i możliwości regulacji temperatury czynnika grzewczego.

Rodzaj regulacji instalacji grzewczych: (*niepotrzebne skreślić)
• Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa TAK lub NIE*
• Instalacja centralnego ogrzewania podłogowa TAK lub NIE*
• Ciepła woda użytkowa  TAK lub NIE*
• Bufor    TAK lub NIE*
• Solar   TAK lub NIE*
• Sterownik pokojowy      TAK lub NIE*
• Moduł GSM  TAK lub NIE*
• Moduł internetowy TAK lub NIE*
• Wentylator wyciągowy  TAK lub NIE*

……………………………               …………………………………..
Podpis serwisu       Podpis użytkownika
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PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

W dniu ………...……….........sprawdzono kocioł ……………………………........………...........................
Typ sterownika…....…………………………………………………………………………....................................
Nr. fabryczny…………………............zakupiony w firmie…………………………………...........................
Dnia…………….................. uruchomiony przez ……………………………………….…….........................
Tel. …………………………………………………………………………………………….........................................
Miejsce zainstalowania kotła:
Adres…………………………………………………………......…..……………..................................................
Tel.……………….......…......……………………………………………………….................................................

1. Wentylacja kotłowni      TAK NIE
2. Nawiew świeżego powietrza     TAK NIE
3. Możliwość odcięcia kotła od naczynia wzbiorczego                  TAK NIE
4. Ciąg kominowy       TAK NIE
5. Zawór trójdrogowy zainstalowany zgodnie z DTR kotła                  TAK NIE
6. Dostęp do miejsc, które wymagają określonej obsługi  TAK NIE
(wyczystki, sterownik, zasobnik paliwa, reduktor, ślimak, wentylator)
7. Udzielono gwarancji      TAK NIE

Zgłaszane usterki ………..................................…………………….........…………................................
……………………………...........................................……………………………..........................................
.……………………………………............................................................................................................

Podpis zgłaszającego reklamację

Stwierdzone usterki …….................................……………………………………...................................
…………………………......................………………………………………………..............................................
………………………......................…………………………………………………..............................................
……..........……........……....…..........……........………………………………................................................

……………………………………………...                                                 ………………………………………………

Podpis klienta      Podpis  i pieczątka serwisanta

P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń
41-250 Czeladź ul. Staszica 171
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FORMULARZ REJESTRACYJNY KOTŁA
Poprawne wypełnienie formularza i odesłanie go firmie Dariusz Nocoń, Adam Nocoń do 30 dni od 
uruchomienia kotła skutkuje przedłużeniem gwarancji zgodnie z punktem B warunków gwarancji

Data uruchomienia kotła

Nr fabryczny

Typ kotła

Typ sterownika

Miejsce uruchomienia kotła

Dane inwestora

Imię, nazwisko

Adres

Telefon

E-mail

Dane instalatora

Imię, nazwisko

Nazwa firmy

Adres

Telefon

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz.833) 
oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku P.W. BUDMET Dariusz 
Nocoń, Adam Nocoń chroni dane osobowe klientów. W swoich bazach posiadamy dane pochodzące z nadesłanych formularzy 
rejestracyjnych bądź wystawionych dokumentów handlowych lub korespondencji z Klientami. Zbieramy informacje dotyczące 
wykorzystania serwisu przez Klientów oraz ich adresów. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych 
z zapewnieniem jak najlepszej obsługi, jak również w celach statystycznych. Udostępnienie informacji o użytkowniku: P.W. 
BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów 
innym osobom lub instytucjom. Pani / Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mailowy), traktujemy 
jak informacje  w najwyższym stopniu poufne i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu. Nie są udostępniane żadnym osobom 
trzecim, firmom ani organizacjom. Służą wyłącznie do komunikacji pomiędzy P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń i 
Klientami. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń danych z formularza zgodnie z 
klauzulą informacyjną RODO (str 38 DTR.)

…………………………………………
Czytelny podpis
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KONSERWACJA
Data........................................................
Uwagi.....................................................
................................................................
................................................................
Czyt. podpis serwisanta........................
Pieczątka Serwisanta

KONSERWACJA
Data........................................................
Uwagi.....................................................
................................................................
................................................................
Czyt. podpis serwisanta........................
Pieczątka Serwisanta

KONSERWACJA
Data........................................................
Uwagi.....................................................
................................................................
................................................................
Czyt. podpis serwisanta........................
Pieczątka Serwisanta

KONSERWACJA
Data........................................................
Uwagi.....................................................
................................................................
................................................................
Czyt. podpis serwisanta........................
Pieczątka Serwisanta

 KONSERWACJA
 Data............................................................
 Uwagi..........................................................
.....................................................................
.....................................................................
 Czyt. podpis serwisanta.............................
 Pieczątka Serwisanta

 KONSERWACJA
 Data............................................................
 Uwagi..........................................................
.....................................................................
.....................................................................
 Czyt. podpis serwisanta.............................
 Pieczątka Serwisanta

 KONSERWACJA
 Data............................................................
 Uwagi..........................................................
.....................................................................
.....................................................................
 Czyt. podpis serwisanta..............................
 Pieczątka Serwisanta

 KONSERWACJA
 Data............................................................
 Uwagi..........................................................
.....................................................................
.....................................................................
 Czyt. podpis serwisanta..............................
 Pieczątka Serwisanta
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Adres klienta .........................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Nr kotła...................................................
Typ kotła.................................................

Adres klienta .........................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Nr kotła...................................................
Typ kotła.................................................

Adres klienta .........................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Nr kotła...................................................
Typ kotła.................................................

Adres klienta .........................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Nr kotła...................................................
Typ kotła.................................................

 Adres klienta .............................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
 Nr kotła.......................................................
 Typ kotła.....................................................

 Adres klienta .............................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
 Nr kotła.......................................................
 Typ kotła.....................................................

 Adres klienta .............................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
 Nr kotła.......................................................
 Typ kotła.....................................................

 Adres klienta .............................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
 Nr kotła.......................................................
 Typ kotła.....................................................
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KONSERWACJA
Data........................................................
Uwagi.....................................................
................................................................
................................................................
Czyt. podpis serwisanta........................
Pieczątka Serwisanta

KONSERWACJA
Data........................................................
Uwagi.....................................................
................................................................
................................................................
Czyt. podpis serwisanta........................
Pieczątka Serwisanta

KONSERWACJA
Data........................................................
Uwagi.....................................................
................................................................
................................................................
Czyt. podpis serwisanta........................
Pieczątka Serwisanta

KONSERWACJA
Data........................................................
Uwagi.....................................................
................................................................
................................................................
Czyt. podpis serwisanta........................
Pieczątka Serwisanta

 KONSERWACJA
 Data............................................................
 Uwagi..........................................................
.....................................................................
.....................................................................
 Czyt. podpis serwisanta............................
 Pieczątka Serwisanta

 KONSERWACJA
 Data............................................................
 Uwagi..........................................................
.....................................................................
.....................................................................
 Czyt. podpis serwisanta............................
 Pieczątka Serwisanta

KONSERWACJA
 Data............................................................
 Uwagi..........................................................
.....................................................................
.....................................................................
 Czyt. podpis serwisanta............................
 Pieczątka Serwisanta

 KONSERWACJA
 Data............................................................
 Uwagi..........................................................
.....................................................................
.....................................................................
 Czyt. podpis serwisanta............................
 Pieczątka Serwisanta
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Adres klienta .........................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Nr kotła...................................................
Typ kotła.................................................

Adres klienta .........................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Nr kotła...................................................
Typ kotła.................................................

Adres klienta .........................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Nr kotła...................................................
Typ kotła.................................................

Adres klienta .........................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Nr kotła...................................................
Typ kotła.................................................

 Adres klienta .............................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
 Nr kotła.......................................................
 Typ kotła.....................................................

 Adres klienta .............................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
 Nr kotła.......................................................
 Typ kotła.....................................................

 Adres klienta .............................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
 Nr kotła.......................................................
 Typ kotła.....................................................

 Adres klienta .............................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
 Nr kotła.......................................................
 Typ kotła.....................................................



DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

P. W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń
UL. STASZICA 171
41-250 CZELADŹ

Deklaruję, że wyrób:
Kotły wodne stalowe niskotemperaturowe „FOREST” z automatycznym 

podajnikiem paliwa są wytwarzane zgodnie z wymienionymi dyrektywami:

Dyrektywa EMC 2004/108/WE - Kompatybilność elektromagnetyczna,
( Dz. U. nr 82/2007, poz. 556)

Dyrektywa LVD 2006/95/WE - Urządzenia elektryczne niskonapięciowe,
( Dz. U. nr 155/2007, poz. 1089)

Dyrektywa PED 97/23/WE – Urządzenia ciśnieniowe,
(Dz. U. nr 263/2005, poz. 2200)

Dyrektywa MAD 2006/42/WE – Bezpieczeństwo maszyn, 
(Dz. U. nr 199/2008, poz. 2128)

Dyrektywa ROHS2 2011/65/UE – Ograniczenie stosowania niebezpiecznych 
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

(Dz. U. nr 0/2013, poz. 547)

oraz poniższymi normami:
PN-EN 303-5:2012

PN-EN 60335-2-102:2006
PN-EN 50581:2013

Niniejsza deklaracja traci swoją ważność, jeśli w kotle wprowadzono zmiany, 
został przebudowany bez naszej zgody lub jest użytkowany niezgodnie 

z instrukcją obsługi. Niniejsza deklaracja musi być przekazana wraz z kotłem 
w przypadku odstąpienia własności innej osobie.

Czeladź, dn. 20.04.2017r.
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Montaż rury podajnika 

PRAWIDŁOWO
Rura prosta

WARTO WIEDZIEĆ

NIEPRAWIDŁOWO
Rura zgięta
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Montaż łańcuszka podtrzymującego podajnik

PRAWIDŁOWO NIEPRAWIDŁOWO

Ułożenie podajnika w zasobniku

PRAWIDŁOWO
Widoczny ślimak podajnik 

NIEPRAWIDŁOWO
Ślimak zasłonięty 
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Jakość pelletu

WŁAŚCIWA

NIEWŁAŚCIWA
Pellet zawilgocony i zbrylony; pellet pokruszony
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Parametry techniczne kotłów FOREST

Identyfikator 
modelu

FOREST FOREST NATURA

Model równoważny: - -
Sposób podawania 
paliwa: automatycznie

Kocioł kondensacyjny: NIE

Kocioł kogeneracyjny 
na paliwo stałe: NIE

Kocioł wielofunkcyjny: TAK

Paliwo zalecane 
(tylko jeden rodzaj): Pellety drzewne C1

Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu paliwa zalecanego:

Sezonowa efektywność 
energetyczna 
ogrzewania 
pomieszczeń s [%]:

85 84

Współczynnik
efektywności 
energetycznej EEI:

125 124

Klasa efektywności 
energetycznej:  A++ A+

Producent:
P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń
Ul. Staszica 171; 41-250 Czeladź
NIP: 654-000-67-88

Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 
dostawcy:

Dariusz Nocoń- właściciel w miejscu
Adam Nocoń- właściciel w miejscu 
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NOTATKI




