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1. OSTRZE ENIA OGÓLNE

DOKUMENTY  

POWINNA eczytana przez 

,   

DOSTAWA 

Gdy T

uszkodzonym stanie.  

OCHRONA PRZED WYPADKAMI 

Kable elektryczne POWINNY 

POWINNO . Uziemienie instalacji ochroni C

Drzwiczki do paleniska i popielnika NIE POWINNY 

piecyka 

otoczenie piecyka. Produkt NIE POWINIEN 

. 

przeprowadzana regu  wska  

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA  

Czyszczenie i konserwacja 

autoryzowanego dystrybutora 

konserwacja nie jes l 

 

GWARANCJA I SERWISOWANIE  

 

piecyka. Nie ingeruj w piecyk bez pomocy pracownika 

autoryzowanego dystrybutora

dystrybutora piecyka.  

Z , 

DRZWICZEK W CZASIE PRACY 

 

DRZWICZKI  

PELETU. PELECIE 

USTERKI PIEC KA.  
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PIEC K  piecyka PALIWEM 

  

PODCZAS CZYSZCZENIA I SERWISU 

PRAC Z

W PANELU STEROWANIA. 

USTERKI KARTY ELEKTRONICZNEJ UB ZMIENY 

ANCJI. 

 .   

 ONE  ZATKANIA 

SYSTEMU PODAWANIA PALIWA. GWARANCJA NIE OBEJMUJE USTEREK SPOWODOWANYCH PRZEZ  

OBCE ZNALEZIONE W PALIWIE, TAKIE JAK KAMY .    

2. WARUNKI GWARANCJI I SERWISOWANIA

-  

innym dokumencie 

. 

Autoryzowani dystrybutorzy i do podpisania karty gwarancyjnej i formularza odbioru 

technicznego sprzedanego przez nich produktu oraz 

produkt w nieuszkodzonym stanie.  

Oryginalne -  

Uszkodzone c ci 

pozostawione u niego  , 

 

 

.  

zapasowe 

 

ego dystrybutora 

autoryzowany dystrybutor 

 i FORMULARZ ODBIORU TECHNICZNEGO,  

 

ERWSZE URUCHOMIENIE NIE ZOSTANIE WYKONANE PRZEZ AUTORYZOWANEGO 

DYSTRYBUTORA

 GDY PROD

NIEAUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA TO ROZRUCH WYKONYWANY PRZEZ AUTORYZOWANEGO 

NY PRZEZ KLIENTA. 

elementy z wermiku

zawirowywacze, uchwyty zawirowywaczy, deflektor, izolacja w drzwiczkach, itp. 

 

umer seryjny swojego 
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-KONDENSACYJNY –  

ochrony powrotu) 

 piecykach
 powrotowi zimnej wody do wymiennika, 

a  

temu zjawisku powoduje utra  gwarancji. Wysoka temperatura powrotu 

redukuje powstawanie ko piecyka  Zawory 

 KOZLUSAN zaleca stosowanie 

modelu skalibrowanego . kalibracj

 

3. ZASADA DZIA ANIA PIECYKA LIDIA

Piecyk na pelet 

kominowemu (wentylator spalin)

komory spalania 

wentylator spalin.  

piecyka go po otoczeniu. 

W  

pracy 

piecyka. peletu LIDIA. 

piecyku
domu. 

Na piecyku 

piecyka i kontroluje rakie (takie jak 

paliwa, piecyka
 

Piecyk posiada  system dostarc  

 

Inn  piecze orzone w 

etrza lub dymu z 

piecyka i tym samym chroni . 

Piecyk LIDIA posiada czujnik temperatury spalin. Sprawdza on spalin podczas procesu 

temperatury automatycznie reguluje 

spalin

spalania piecyka jest utrzymywana na optymalnym poziomie.  

Ruszt piecyka LIDIA: 

Ruszt piecyka wykonany jest ze specjalnej stali rusztu nadmuchowe, przez 

powietrze do spalania.  

piecyku na skut popielnika. Popielnik powinien 

-4 dni w celu wybrania  

Temp. 

: G 1" 
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piecyka: 

piecyka termostatu pomieszczenia (opcja 

dodatkowa). Gdy t

ustawionej w termostacie, piecyk przechodzi w stan oczekiwania. piecyk
temperatury wody piecyka  Jest to 

zabezpieczenie przez przegrzaniem oraz zagotowaniem wody w instalacji.  

piecyka LIDIA wykorzystuje piecyk , dlatego 

wszystkie pokrywy i drzwiczki  

4. PRZYGOTOWANIE

piecykiem 

 (przynajmniej 50 ), piecyk 

 i serwis. Piecyk  

 popielnika piecyka
piecyk, 

nawiewu zapewni d piecyka
 budowlanym.

Odprowadzanie spalin:  

Odprowadzenie spalin powinno e do komina przez wykwalifikowany personel. 

odprowadzenie spalin jest szczelne. Odprowadzenie spalin inne 

pomieszczenia rury dymowej powin spalin z 

piecyka  rury dymowej rury dymowej 

pod jak naj . Odprowadzenie spalin 

rur do tego przeznaczonych  u

Poziomy odcinek odprowadzenia spalin wykonany 3-

 piecyka
maksymalnie 100 cm. Odprowadzenie spalin ni

Odprowadzenie spalin 

eko od 
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zamontowania odprowadzenie spalin rur i 

 tej rury. Komin 

piecyk lanym

szczelna wyczystka  do czyszczenia. 

ODPROWADZENIA SPALIN 

Rury  

piecyk na pelet LIDIA jest przeznaczony do ogrzewania przestrzeni takich jak dom, 

miejsce prace, niego odpowiednim. 

Paliwo: piecyk peletu wykonanego z  

10-12 % pelet 

 normie DIN- -Norm M 7135. Nasza fir

 za 

firma nie bierze 

piecyku nie powin

pelecie wyniku spalania, c

piecyka. 
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NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA PALIWA 

Połączenia elektryczne: Podłączanie  do prądu powinno być przeprowadzone przez 
wykwalifikowany personel. Przewody elektryczne powinny zostać uziemione i zabezpieczone przed 

kontaktem z płynami. Nigdy nie zmieniaj połączeń zasilania elektrycznego. Urządzenie nie powinno być 
narażone na fluktuację (skoki napięcia) natężenia prądu. W razie usterek spowodowanych fluktuacją 

natężenia prądu, produkt nie podlega gwarancji. 
Ruchome części: Autoryzowany dystrybutor sprawdzi prawidłową pracę ruchomych części urządzenia po 

jego zamontowaniu. Podczas pracy z ruchomymi elementami zachowaj należytą ostrożność. W 

przeciwnym wypadku możesz ulec zranieniu. KOZLUSAN nie bierze odpowiedzialności za szkody 
poniesione w wyniku nieodpowiedniej ingerencji podczas działania ruchomych części urządzenia. 

5. 

Konserwacja  powinna być przeprowadzana, gdy piecyk jest zimny. Wtyczka nie powinna 
znajdować się w gniazdku elektrycznym podczas konserwacji ze względu na ryzyko porażenia prądem. Po 

przeprowadzeniu konserwacji, wtyczka  powinna zostać ponownie podłączona do gniazdka.  
Czyszczenie piecyka: Ruszt  powinno być czyszczone raz dziennie, aby zapobiec spiekaniu się 

paliwa i jego przyklejaniu do rusztu. Popiół w popielniku powinien zostać usunięty, a stężałe paliwo na 
jego dnie - wyczyszczone. Otwory wentylacyjne w ruszcie powinny być czyszczone przynajmniej raz na 
dwa tygodnie za pomocą okrągłego metalowego przedmiotu np. śrubokręt.

   Czysty ruszt  Ruszt niedrożny 

KONSERWACJA OKRESOWA
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CZYSZCZENIE KOMORY piecyka (szczotka nie jest dołączana do piecyka) 

Wybieranie popiołu: Należy regularnie opróżniać popielnik piecyka Proszę uważać, gdyż popiół może 

być gorący.  

Wybierane popiołu z popielnika 
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Czyszczenie kanałów dymowych: Używając uchwytów (rączek), energicznie potrząsnąć 5-6 razy 

turbulatorami znajdującymi się pod pokrywą wymiennika. Ta czynność usuwa sadzę, która osadza się w 

wymienniku. Czynność tą należy wykonywać co 5 dni.  
 

 
Czyszczenie zawirowywaczy spalin 

 

Wybieranie sadzy po czyszczeniu zawirowywaczy. Należy regularnie co 2 miesiące sprawdzać i czyścić 

komorę na popiół i sadzę z zawirowywaczy. W tym celu należy odkręcić klapkę wskazaną na poniższym 

zdjęciu i wybrać sadzę i popiół z wnętrza komory. Następnie należy dobrze dokręcić klapkę.  
 

  
Regularnie sprawdzaj i czyść komorę  

 
 
 
Konserwacja silnika wyciągu spalin: Wyciąg spalin jest narażony na działanie spalin wydobywającego się 
ze spalanego peletu, dlatego z czasem śmigła wyciągu mogą pokryć się warstwą substancji wyglądającej 
jak smoła. Ta warstwa może spowodować destabilizację i awarię silnika. 
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 spalin 

bezproblemowo. Podczas czyszczenia corocznego 

kawic. 

Konserwacja drzwiczek piecyka: Przednie drzwiczki piecyka 

drzwiczek 

deformacji. W wypadku deformacji uszczelki, dym wewn      piecyka 

piecyk drzwiczki  otwarte e 

podczas spalania, spowod drzwiczek 

sprawdzana regularnie. W razie stwierdzenia cia autoryzowanego 

dystrybutora. 

Podczas pracy piecyka jego drzwiczki i pokrywy 

spalin. 

W przeciwnym razie powietrze z dzie 

 

Piecyk gruntownie 

sprawdzony i 

UWAGA! 

powstaniem ognia 

w popielniku piecyka
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6. WYMIARY TECHNICZNE MODEL 25 kW

SPECYFIKACJA JEDNOSTKA LICZBA 

 mm 1210 

 mm 549 

 mm 830 

WAGA kg 196 

 mm 100 

MIMIMALNA-MAKSYMALNA MOC kW/h 5 - 25 

WYMAGANIA ENERGETYCZNE V - Hz 230 - 50 

ZBIORNIKA NA PELET kg 48 

PI C K l 42 

MAKS. SPALANIE kg 5,4 

MIN. SPALANIE kg 1,1 

 MAX % 93 
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Rysunek techniczny, model 25 kW: 

 

  

 
6

0
2

1 

 562  760 

Lidia Hydro 5 - 25
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Rysunek techniczny, model 15 kW: 

 

 

 

 480 

 
2

9
0

1 

 710 

Lidia Hydro 5 - 15
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7. OPIS PRZYŁĄCZY W PIECYKU
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8. SCHEMAT PODŁĄCZENIA ZAWORU OCHRONY POWROTU 
 

Bez ogrzewania CWU: 

 

 

Z ogrzewaniem zasobnika CWU (do pojemności 200 l). Ochrona dotyczy tylko powrotu z 

układu CO. 
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9. SCHEMATY HYDRAULICZNE
Prezentowane schematy są wyłącznie poglądowe. Należy pamiętać, że do  należy 
stosować zawór ochrony powrotu, termostatyczny, skalibrowany na 55 oC (wyjątkiem jest 
zastosowanie sprzęgła hydraulicznego). Temperatura wody w piecyku powinna być ustawiana 
na wartość min. 70 oC, a temperatura startu pompy powinna być ustawiana na wartość min. 
60 oC (ustawienie temperatury pompy dostępne jest w menu serwisowym). 

Schemat 1: Ogrzewanie CO. 

Zalecam
y zo

sta
w

ić je
den

 grzejnik
 (n

p
. w

 łazience) stale o
tw

arty
. 

U
sta

w
ienie

 m
en
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C
.W

.U
 (D

.H
.W

)
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Schemat 2:   
Z

a
le

ca
m

y
 

piecyku

e
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Schemat 3: 

grzew  

Z
a

le
ca

m
y

 
piecyku
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Schemat 4: 

np. 2 x UMS 4S. 

Z
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10.WSPÓŁPRACA PIECYKA Z ZASOBNIKIEM CWU – PODŁĄCZENIE ZAWORU 
STREFOWEGO ORAZ SONDY NTC I TERMOSTATU OTOCZENIA

W  na pelet Kozlusan Lidia istnieje mo liwo  ogrzewania równie  zasobnika CWU 
zgodnie z poni szym schematem. 

Prezentowany schemat instalacji jest wyłącznie poglądowy.  

W celu realizacji tego zadania nale y do piecyka pod  zawór 3-drogowy (prz zeniowy) oraz 
czujnik pomiaru temperatury w zasobniku CWU (czujnik jest na wyposa eniu piecyka  

Zawór strefowy i sonda NTC. 

P3 – N - P.E. 

T3 – T3 

IN3 – IN3 
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– ). 

ed ESBE 

Piecyki - 

do zasilania 

j  

- drogowego 

naszej ofercie Red lub ESBE –  

enia AB, A, B

 

 

AB  – piecyka.  

A    – owej.  

B    –  Centralne Ogrzewanie (grzejniki itp.). 

D  

piecyk
 

enia dla 

grzania CO.  - B). 

AB 

piecyka 

B 

CO 

A 

Zasilanie 

zasobnika CWU 
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– zielony – uziemienie zaworu PE P.E. 

 – L  P3 

Niebieski  – N  do N 

 

piecykiem czamy do gniazda oznaczonego 

jako T3.  

termostatu otoczenia. 

piecyka
IN3.  

ostatu stykowego 

Przewodowego lub bezprzewodowego. 

 

 

piecyka  

P3       N     P.E. 

T3      T3 

IN3   IN3 
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piecyka
 menu -> Ustawienia -> Serwis -> piecyka 

(Machine settings).   

VALVE. 

DHW Type: VALVE. 

DHW Output: zostawi  

Circuits  

 

 

menu -> Ustawienia -> Serwis -> Circuit Settings 

(ustawieni  

Ustawienie Min. Max.  Opis 

DHW Hysterezis 

Histereza CWU 

5  10  5  Ustawienie histerezy dla obiegu c.w.u. 
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11. OGRANICZENIE MOCY PIECYKA DLA OGRZEWANIA CWU
Sterownik TPSII umo liwia ograniczenie mocy grzewczej  podczas adowania 
ma ego zasobnika (np. o pojemn  80 litrów) CWU. W menu serwisowym  

nale y wybr odpowiedn  wart .  

W tym celu nale y wej  do: menu -> Ustawienia -> Serwis -> Ustawienia pompy (Pump 

se ngs). Nast pnie odnale  DHW Power limit (limit mocy CWU) i wybra  odpowiedni  

wart  od 1 do 100. 1 = moc minimalna  100 = moc maksymalna 2 kW. 

12. WYBÓR SPOSOBU ŁADOWANIA ZASOBNIKA CWU (ZAWÓR PRZEŁĄCZENIOWY,

POMPA)
 Lidya Compact ze sterownikiem TPSII umo liwa wybór sposobu adowania 

zasobnika CWU. 

- Poprzez zawór 3 – drogowy prze czeniowy (zalecane rozwiązanie):

W tym wypadku  gdy sonda NTC wykryje spadek temperatury w zasobniku  piecyk 

uruchomi wewn trzn  pomp  i poda nap cie na zawór prze eniowy.  
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- Za pomocą pompy ładującej, w przypadku bardzo dużych zasobników:

W tym przypadku gdy sonda NTC wykryje spadek temperatury w zasobniku, piecyk uruchomi 

tylko zewnętrzną pompę ładującą zasobnik. 

W menu serwisowym piecyka należy wybrać odpowiedni sposób ładowania zasobnika. W tym 

celu należy wejść do: menu -> Ustawienia -> Serwis -> Ustawienia piecyka (Machine se ngs). 

Następnie odnaleźć DHW Type (Typ ładowania CWU) i wybrać odpowiednią opcję oraz wybrać 
opcję DHW Output (Wyjście sterujące CWU). 

Ustawienie Min. Max. Domyślnie Opis 

DHW Type 

(Typ ładowania 

CWU) 

NON , VAL , PUMP NONE 

Wybierz w jaki sposób będzie ładowany 

zasobnik CWU: 

NONE – brak ładowania zasobnika 

VALVE – ładowanie za pomocą zaworu 3 – 

drogowego przełączeniowego 

PUMP – ładowanie za pomocą pompy 

DHW Output 

(Wyjście 

sterujące CWU) 

P3, F1 

P3 

(zostawić 
tą opcję) 

Mapowanie fizycznego wyjścia c.w.u. na 

zaworze lub pompie.  

P3: Wyjście P3 na module terminala 

elektrycznego z tyłu piecyka. Tu 

podłączamy zawór przełączeniowy lub 

pompę ładującą. 

F1: Wyjście FAN1 na płycie głównej TPSII. 

ędzie wykorzystane w przyszłości.  
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menu -> Ustawienia -> Serwis -> Circuit Settings (ustawienia 

 

Ustawienie Min. Max.  Opis 

DHW Hysterezis 

Histereza CWU 

5  10  5  Ustawienie histerezy dla obiegu c.w.u. 

 

13.  USTAWIENIA PRACY WEWN TRZNEJ POMPY. 

menu -> Ustawienia -> Serwis -> Circuit Settings  

Ustawienie Min. Max.  Opis 

Startup Temp 

(Temperatura 

startu pompy) 

 

30  60  35 C Temperatura uruchomienia pompy. 

Hysterezis 

(Histereza pompy) 

2  5  5  Histereza pompy 
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14. OBSŁUGA ZAWORU MIESZAJĄCEGO 3 – DROGOWEGO
 Lidya Compact wyposażony w najnowsz sterownik TPSII, jest w stanie sterować 

zaworem 3 – drogowy, mieszającym z siłowikiem. Temperatura wymagana za zaworem 
ustawiana jest w dwojaki sposób:  

1. Poprez odczyt temperatury z czujnika pogodowego i automatyczy dobór temperatury
czynnika za zaworem w oparciu o krzywą grzewczą.
- ogrzewanie podłogowe:

- ogrzewanie grzejnikowe:
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2. Poprzez ręcznę ustawienie temperatury za zaworem mieszającym przez serwisanta (bez 

czujnika pogodowego).  

- ogrzewanie podlogowe: 

 

 

Innym dobrym rozwiązaniem w przypadku braku korzystania z czujnika pogodowego, jest 

współpraca ogrzewania z termostatycznym zaworem mieszającym bez siłownika. 
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15. OBSŁUGA ZAWORU 4 - DROGOWEGO

Piecyk Lidia Compact wyposażony w najnowsz sterownik TPSII, może również sterować zaworem 4 

– drogowym, mieszjącym z siłownikiem, do regulowania temperatury czynnika w układzie CO, w 

stosunku to temperatury odczytywanej przez czujnik pogodowy oraz do ochrony powrotu piecyka 

Aktywacja zaworu 4 – drogowego w menu piecyka

Wybór rodzaju zaworu 3 lub 4 - drogowego się w menu Serwis, dostęp jest chroniony hasłem. 

W tym celu należy wejść do: menu -> Ustawienia -> Serwis -> Circuit Se ngs (ustawienia 

obiegów). 

Ustawienie Min. Max. 
Domyślne 

ustawienie 
Opis 

Mixer Type 

(typ zaworu 

mieszającego) 

3W 4W 3W 

Rodzaj zaworu mieszającego: 

3W: Zawór trójdrożny 

4W: Zawór czterodrożny 
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16.  WYBÓR KRZYWEJ GRZEWCZEJ 

menu Serwis  

menu -> Ustawienia -> Serwis -> Circuit Settings (ustawienia 

 

Ustawienie Min. Max. 
ne 

ustawienie 
Opis 

Weather 

compensation 

(czujnik pogodowy) 

ON OFF OFF 

obiegu mieszaczowego.  

ON: Oprogramowanie wylicza nastaw na 

podstawie krzywej grzewczej i 

 

 

Heating curve 

(krzywa grzewcza) 
0.1 2.0 1.0 

Zobacz  

Min setpoint 

(minimalna 

 

10 oC 30 oC 10 oC 

Minimalna temperatura obiegu za 

mieszaczem. 

Max setpoint 

(maksymalna 

 

40 oC 85 oC 45 oC 

Maksymalna temperatura obiegu za 

mieszaczem. 

 

Tabela z doborem krzywej grzewczej.  

Rodzaj systemu ogrzewania 

Temperatura 

 

 

Temperatura 

 

-  

Temperatura 

trzna 

-  
Zapotrzebowanie 

 

Krzywa 

Nastaw mieszacza 

     0,2 

     0,6 

    umiarkowane 1 

     1,4 

    wysokie 1,8 

Bardzo      2 
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Wykres krzywych grzewczych: 

17. REGULACJA PRACY ZAWORU 3 LUB 4 DROGOWEGO MIESZAJĄCEGO ORAZ

ZEWNĘTRZNEJ POMPY CO.

Piecyk może sterować siłownikami najpopularniejszych zaworów mieszających 3 lub 4 – 

drogowych. Do pomiaru temperatury za mieszaczem wykorzystuje się sondy NTC. Jedną 

(współpraca z zaworem 3 - drogowym) lub dwie (współpraca z zaworem 4 - drogowym). Sondy 

dokupywane są osobno. Zawór może być regulowany w stosunku do odczytu temperatury z 

zewnątrz budynku (czujnik pogodowy) lub utrzymywać nastawioną temperaturę ręcznie.  

Poglądowy schemat przdstawiający zawór 3 – drogowy, sondę NTC oraz czujnik pogodowy.  
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R – 

chroniony jest haslem.  

menu -> Ustawienia -> Serwis -> Usta piecyka (Machine 

settings). Mixer1 Enabled  

Ustawienie Min. Max.  Opis 

Mixer1 

Enabled 

Aktywacja 

zaworu 

 

ON, OFF (0 / I) OFF (0) 
zaworu mieszaj  

 

 menu -> Ustawienia -> Serwis -> Circuit Settings  

Ustawienie Min. Max. 
ne 

ustawienie 
Opis 

Mixer Type 

(typ zaworu 

 

3W 4W 3W 

 

 

 

Pulse width 

impulsu) 

0.2 s 10.0 s 1.0 s  (czas podawania nap

 

Pulse interval 

 

20.0 s 150.0 s 120.0 s 
 

elektrycznego). 

Weather 

compensation 

(czujnik pogodowy) 

ON OFF OFF 

obiegu mieszaczowego.  

ON: Oprogramowanie wylicza nastaw na 

podstawie krzywej grzewczej i temperatury 

 

 

Heating curve 

(krzywa grzewcza) 
0.1 2.0 1.0 

Zobacz punkt dot

grzewczej. 
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Min setpoint 

(minimalna 

 

10 oC 30 oC 10 oC 
Minimalna temperatura obiegu za 

mieszaczem. 

Max setpoint 

(maksymalna 

 

40 oC 85 oC 45 oC 
Maksymalna temperatura obiegu za 

mieszaczem. 

Return Temp 

(Temperatura 

powrotu) 

40 oC 70 oC 50 oC 

Temperatura w rurze powrotnej w 

 

 

UWAGA! 

 IN0. 

  

 

 menu -> Ustawienia -> Serwis -> Circuit Settings (ustawienia 

 

Weather 

compensation 

(czujnik pogodowy) 

ON OFF OFF 

obiegu mieszaczowego.  

ON: Oprogramowanie wylicza nastaw na 

podstawie krzywej grzewczej i temperatury 

 

OFF: Nastawa okr

 

OFF – reaktywacja czujnika pogodowego.  

menu -> Ustawienia -> Circuits -> Setpoint  

 

Setpoint: . 
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18. STEROWANIE TRZEMA OBIEGAMI GRZEWCZYMY (CWU, PODŁOGÓWKA I

GRZEJNIKI).
Piecyk Lidia Compact może obsługiwać grzewcze obiegi mieszane, np. 

- Ogrzewanie CWU, podłogówki zaworem z siłownikiem regulowanym pogodowo oraz

grzejników (każdy obieg sterowany niezależnie):

(IN
3

) 



str. 37 

 

- Ogrzewanie CWU, podłogówki zaworem termostatycznym oraz grzejników (każdy obieg 

sterowany niezależnie): 

 

(IN
3

) 
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- Ogrzewanie CWU oraz dwa obiegi grzejników (każdy obieg niezależnie): 

  

(IN
3

) 
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19.

Z tyłu piecyka znajduje sie terminal do którego podłączamy zewnętrzne komponenty. 

Po zdjęciu osłony mamy dostęp do zacików elektrycznych. 

PODŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNYCH KOMPONENTÓW DO ELEKTRYCZNEGO
TERMINALA Z TYŁU PIECYKA
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Selcja po lewej stronie: Sekcja po prawej stronie: 

  MCW–N–MCCW P.E. 

MCW – faza  

 

N - neutralny 

MCCW – faza  

 

P.E. - ochronny 

 

lub 4 drogowy 

 P2-N-P.E. 

P2 - faza 

N - neutralny 

P.E. - ochronny 

Pompa za 

zaworem 

 

 P3-N-P.E. 

P3 - faza 

N - neutralny 

P.E. - ochronny 

do CWU lub 

pompa 

 

T3-T3 Sonda NTC zasobnika CWU 

T4-T4 
4-

drogowym 

T5-T5 
-

drogowym 

T6-T6 
(czujnik pogodowy) 

IN3-IN3 otoczenia 

IN0-IN0 
Termostat otoczenia za 

 

Uwagi: 

IN0-IN0 

piecyka piecyk
 P2  

IN3- .  

tatu IN3 

mostka). 
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 IN3  grza

piecyka  

: 

(IN3) 
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20. MODUŁ ZEWNĘTRZNEGO PRZEKAŹNIKA DO STEROWANIA POMPĄ I PIECYKIEM
W przypadku chęci sterowania drugą zewnętrzną pompą (trzeciego obiegu) i jednoczesnie piecykiem 

(zgodnie ze schematem na poprzedniej stronie), należy we współpracy z termostatem pokojowym użyć 
modułu zewnętrznego przekaźnika do zrealizowania tej funkcji lub dedykowanego termostatu Sterr 

RTW501. 

Schemat ideowy modułu przekaźnika: 

Schemat elektryczny: 

IN3 – sygnał do sterowania piecykiem (podłączyć do gnizda IN3-IN3 w termianlu 

elektrycznym). Zdjęcie przykładowego modułu przekaźnika: 

(IN3) 
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e termostatu Sterr model RTW501

 

 

 

 

 zeciego obiegu): 
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21. OBS UGA POMPY P2 BEZ MIESZACZA

 piecyka. 

piecyk
pracuje).  

W celu realizacj menu -> Ustawienia -> Serwis -> piecyka 

(Machine settings). Mixer1 Enabled  

Ustawienie Min. Max.  Opis 

Mixer1 

Enabled 

Aktywacja 

zaworu 

 

ON, OFF (0 / I) OFF (0) 
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 RAD.  menu -

> Ustawienia -> Serwis -> Circuit Settings  

Ustawienie Min. Max. 
ne 

ustawienie 
Opis 

Mixer Type 

(typ zaworu 

 

3W 4W 3W 

 

 

Weather 

compensation 

(czujnik pogodowy) 

ON OFF OFF  

 

 

menu -> Ustawienia -> Circuits -> Circuit enabled  

 

 

 

jest sterowana termostatem IN0. 
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22. POD CZENIE DO INSTALACJI HYDRAULICZNEJ

 pokazanych 

hydrauliczne , 

w razie naprawy). Info

 

P

, 

X800 lub 

do ich stosowania.  

Uwaga! 

 

. 

Podczas 

 

odpowietrzniku w piecyku. 

zimnej wodzie powinno wyno . 

ania w skutek 

piecyka  

K piecyka  

zabezpie

piecyka
mi 

na naczyniu.  
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23. INSTRUKCJE BEZPIECZE STWA

piecyka

 

  

Uwaga!  G  

piecyka   

 

takich jak .  

   

parametry pracy 

niebezpieczne  

24. ZMIANA J ZYKA
iku Smartpell. 

Ayarlar

Lisan



str. 48 

25.

Dzięki swojemu nowoczesnemu oprogramowaniu, Smartpell sprawi, że każda zima będzie
komfortowa, jednocześnie zapewniając wszystkie korzyści odnawialnej energii. 

Panel sterowania (TPS) 

Pilot 

Smartpel oferuje pilota na podczerwień o podstawowych funkcjach. 

(Pilot nie jest dostępny dla wszystkich modeli) 

Szybki start 

Włącz i wyłącz 

Naciśnij i przytrzymaj pokrętło dopóki nie zakończy się odliczanie. Jeśli puścisz przycisk przed 
upłynięciem 5 sekund, stan nie zmieni się.  

Ustawianie temperatury 

 Wciśnij pokrętło, aby przejść do menu głównego 

 Wciśnij pokrętło ponownie, aby wejść w ustawienia temperatury 

Wyświetlacz LCD: Smartpel

posiada wyświetlacz graficzny o

wym

Pokrętło: 

skomplikowanych przycisków,

przełączników, Smartpel ma

proste w użyciu pokrętło do

e

samo, jak

Czujnik pilota

 Zwiększ temperaturę 

 Zmniejsz temperaturę 

 Zwiększ prędkość wentylatora (dla piecyków 

powietrznych) 

 Zmniejsz prędkość wentylatora (dla piecyków 

powietrznych) 

łącz yłącz

STEROWANIE PIECYKIEM
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 , 

, 

 , aby . 

Menu operacyjne  

Piecyki powietrzne Lidia 

Piecyki Lidia Compact 

 

Stan 

mocy 

Ustawiona  

temperatura 

Temperatura 

rzeczywista 

Czas 

Obecny 

status 

Status 

wentylatora 

Stan 

mocy 

Ustawiona 

temperatura wody 

Temperatura 

rzeczywista 

wody 

Czas 

Obecny 

status 

Moc 

 

Temp. 

emisji 
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Oprogramowanie 

 

,  , lub 

,  

Menu g ówne 

Temperatura - stawia 

Piecyk Piecyk piecyk Piecyk 

pomieszczenia wody 

temperatury 

Menu temperatury 

Temperatura

Wentylator (nie 
piecyków

Harmonogram 
tygodnia

Ustawienia

Temp. CWU 
(Circuits)

Temp piecyka
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Wentylator powietrza piecyków

-

piecyków  

 Automatyczny   

Regulator czasowy tygodnia 

piecyk  

 

   (

,     

 

Po dostosowaniu wszy

,  

 Nd   Nd 

 wietlony 

 
aby 

 

Aktywny:  

Ustawienia 

czasu 

 

Ustawienia 

czasu 
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Menu ustawie  

 

Data i czas 

 

 

 

 K

zegar/kalendarz przynajmn  

Ekran i d wi k 

 . 

czas

 

  

 

J zyk 

ka.  

 polski jest 

  

 

Serwis 

Otwiera menu serwisowe.  

Uwaga - menu serwisowe j

 

Data i czasSerwis
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26. PRACA W TRYBIE LETNIM
Piecyk lato  (o

piecyk zasobnika  W celu aktywacji trybu lato 

MENU -> Ustawienia -> Circuits i us  

 piecyka w trybie letnim: 

piecyk  

W tym  

-A) 

Piecyk  aktualna temperatura w zasobniku jest  
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Nas  aktualna piecyk
poza cyklem (wygaszanie).  

e jest przekazywane  

-B) 

piecyk
ustawia w kierunku CWU. 

piecyka 

AB-A) 
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27.

 Lidia posiada kilka odpowiednio przygotowanych faz działania, aby prawidłowo zarządzać 
całym cyklem pracy urządzenia.  

Obieg faz: 

Opis faz: 

GOTOWY  

Przygotowywanie  

Ładowanie peletu 

Zapłon  

Praca w cyklu  

GRZANIE 

Praca poza cyklem 

Czyszczenie  

- wygaszony piecyk czeka na sygnał do pracy

- piecyk testuje czy wszystkie komponenty urządzenia są sprawne

- ładowanie pierwszej dawki paliwa dla zapłonu

- rozpalanie uprzednio przygotowanej dawki paliwa

- stabilizacja płomienia po rozpaleniu

- praca urządzenia, ogrzewanie CO lub CWU, moc dobierana jest 
automatycznie

- wygaszanie ognia

- przygotowywanie paleniska do kolejnego zapłonu

< Start 

FAZY PRACY PIECYKA
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28. UWAGI U YTKOWE
piecyka

 

 

go peletu z drewna.

Oznaczenie certyfikat  

piecyku

piecyku  

 
po piecyka
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29.  KOMUNIKATY O B DACH 

 
 –  

 

- brak peletu w zbiorniku 

- brudny ruszt 

- pelet  

-  

-  

- awaria wentylatora spalin 

- awaria czujnika temperatury spalin 

- otwarte lub rozszczelnione drzwiczki do paleniska lub popielnika 

- rozszczelniona klapka przeciwwybuchowa * 

 

zbiorniku. 

 

Zbiornik z paliwem 

 

Pusty zbiornik 

wywierconych. 

 

ne otwory 
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poprawnie zamkni

 
Otwarte drzwi do popielnika 

 piecyk

piecyka -> Ustawienia -> Serwis -> Test We/Wy.  

Test We/Wy 

IGN  

PUMP Pompa 

AUGER Motoreduktor podajnika 

VALV  

FAN2 Wentylator spalin 

a  

 

 

wskazanego 

 

UWAGA! 

piecyka
rusztem. Przed 

rozpaleniem koniecznie j ruszt 

z peletu. 
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* rozszczelniona klapka przeciwwybuchowa  

  

 

W przypadku uszkodzenia motoreduktora, wentylatora spalin lub czujnika temperatury spalin, 
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Wykryto wygaszenie – 

piecyku
 

- brak peletu w zbiorniku 

- brudny ruszt

-

- awaria wentylatora spalin

- awaria czujnika temperatury spalin

: 

zbiorniku.

Zbiornik z paliwem Pusty zbiornik 

wywierconych.

 
 

3. Wy

4. piecyk

5.  piecyk

piecyka -> Ustawienia -> Serwis -> Test We/Wy.  

Test We/Wy 

IGN  

PUMP Pompa 

AUGER Motoreduktor podajnika 

VALV  

FAN2 Wentylator spalin 

W przypadku uszkodzenia motoreduktora, wentylatora spalin lub czujnika temperatury spalin, 
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Wykryto przegrzanie – piecyk

 

- n  piecyk piecyku
- piecyka

laczach)

-

- awaria pompy wody

- zbyt wysoko ustawiona temperatura startu pompy

- awaria czujnika temperatury spalin

- awaria czujnika temperatury wody

- piecyka
Ko  

1.

 
 

termostatyczne na grzejnikach

  

– 1,5 bar).

 piecyku

5. Zresetuj zabezpieczenie typu STB (safety thermostat).

6. piecyk

7. piecyka
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piecyka -> Ustawienia -> Serwis -> Test We/Wy.  

Test We/Wy 

IGN  

PUMP Pompa 

AUGER Motoreduktor podajnika 

VALV CWU 

FAN2 Wentylator spalin 

W przypadku wykrycia uszko  
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– 

 

-

- czny w kominie

- a i kratki wentylacyjnej)

-

-

- piecyku
- piecyka
- awaria 

- awaria wentylatora spalin

owania: 

1.

wywierconych.

 
Brudny ruszt i  

3. Wy piecyka

4.

zawirowywaczy.

5.

spalinowych.

6. Skontroluj komin.

7. piecyk

Czujnika detekcji 

oC. 
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8.

Przed 

uruchomieniem piecyka  piecyka W 

razie  

– piecyka

 

- zatkany wylot spalin (nie

-

-

- entylacyjnej)

- z piecyku
- piecyka
- uszkodzony presostat komina w piecyku
-

-

 

1. Sp ywacze

wywierconych.

 
 

3. Wy piecyka

4.

ko

zawirowywaczy.

Presostat komina w 

piecyku. 
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5.

spalinowych.

6. Skontroluj komin.

7. piecyk

8.

Awaria czujnika T1, T2 lub TC.

Mo  

- awaria czujnika

-

- usterka 

 

2. Skontaktu

Start systemu sterownika 

zielono).

 

- usterka sterownika 

 

1.

Kasowanie alarmu: 

 

UWAGA! 

piecyka
 

o

piecyka  
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30.
Piecyk Lidia, jak wszystkie inne piece grzewcze, powinny przechodzić raz w roku okresowy 
przegląd/konserwację. Polega to na dokładnym wyczyszczeniu wymiennika ciepła, wymianie uszczelek 
(jeśli to konieczne), sprawdzeniu poprawności pracy poszczególnych komponentów oraz wyczyszczeniu 

rur spalinowych. Pamiętaj, że czyszczenie powinno być wykonywane przynajmniej raz w roku. Okresowa 
konserwacja jest bardzo ważna. Dzięki niej Twoje urządzenie będzie pracowało poprawnie z należytą 
wydajnością. To oczywiście przekłada się na bezpieczeństwo oraz zużycie paliwa. Roczny przegląd 
piecyka jest płatny (również w okresie gwarancji urządzenia) i powinien być wykonywany wyłącznie 
przez wyspecjalizowany personel. 

Co należy wyczyścić i sprawdzić podczas przeglądu rocznego: 

Wybranie popiołu 

Dokładne odkurzenie komory spalania 

Wyjęcie zawirowywaczy i wyczyszczenie 
kanałów zawirowywaczy 

Wybieranie sadzy z komory pod 

popielnikiem 

Czyszczenie rur spalinowych 

Czyszczenie komory wentylatora spalin 

Kontrola uszczelek w drzwiach i klapkach 

Kontrola pracy poszczególnych 
komponentów 

ROCZNY PRZEGLĄD PIECYKA
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31.  TABELA KONSERWACJI URZ DZENIA 

 

 

 

 Co 2 – 3 dni  Co 60 dni Raz w roku 

Czyszczenie rusztu     

     

Ruszanie zawirowywaczami     

Czyszczenie szybki w drzwiach     

Wybieranie sadzy z komory pod 

popielnikiem 
    

     

Czyszczenie rur spalinowych     

Czyszczenie komory wentylatora spalin     

e 

 
    

     

Kontrola uszczelek w drzwiach i klapkach     

oraz wentylatora spalin 
    

     

 

UWAGA!  

-
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32.  ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW 
Objawy   

Ciemny ekran  rzycisk Power 

Bezpiecznik  jest 

przepalony 

bezpiecznik 

Awaria zasilania  

Sterownik nie 

 ustawiona 

Dopasuj ustawienia 

temperatury 

Termostat pomieszczen   

 

Wykryto przegrzanie 

  

Usterka pompy  

Usterka czujnika temperatury  

Usterka sterownika  

Komun  

Wykryto brak ognia 

Brak paliwa peletu do podajnika 

pelet peletu 

Usterka czujnika temperatury emisji  

  

 

Wykryto cofanie 

enia 

rury zrzutkowej  

 z peletu. 

 

 

w kominie  

Zatkanie w przewodach kominowych  i rury spalinowe 

 system kominowy lub zbyt 

wietrzne otoczenie 

 

 

pelet peletu 

  

o serwisu 

  

 Usterka czujnika i/lub regulatora  
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Awaria czujnika <T1 T2 

lub TC> 

 

Start systemu nie 

 

(Lub pusty ekran i 

 

Usterka sterownika  

 

Autoryzowany dystrybutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoryzowany serwis techniczny 
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KWARTA GWARANCYJNA 

Producent: 

Nazwa firmy - KOZLUSAN 

Adres:  

Cad.  

Telefon: 02364272313 

E-mail:   kozlusan@kozlusan.com

 

Wentor 

Adres: 68-  

Tel. 68 363 8188 

Sprzedawca: 

Nazwa firmy: 

Adres: 

Telefon: 

E-mail: 

Numer i data faktury: 

Data i miejsca dostawy: 

Autoryzowany podpis:  

Piec  

Produkt 

  

Marka: KOZLUSAN 

Model: LIDIA 

Okres gwarancji: 2 LATA 

Maksymalny czas naprawy: 30 DNI ROBOCZYCH 

Nr seryjny: 

WARUNKI GWARANCJI 

WARUNKI GWARANCJI I SERWISOWANIA 

1-

2-

3- Czas naprawy produktu wynosi maksymalnie 30 dni roboczych. Okres ten rozpo u powiadomienia o 

usterce produktu stacji serwisowej lub, w przypadku braku stacji serwisowej, sprzedawcy, dealera, agenta, 

przedstawiciela, importera, lub producenta produktu. 

4- o i spowodowane

jakichkolwiek innych.

5- N ycia produktu.

6-

7-  gwarancyjnego, zapewniana jest 6-

8-

9-

 w miejscu zawarcia transakcji konsumenckiej.

10- Karty gwarancyjnej Importera.

Gwarancja lki, szybki, 

ruszt, zawirowywacze, uchwyty zawirowywaczy, deflektor, izolacja w drzwiczkach, itp. 
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Po przeprowadzonym serwisie roc

 

Data : 

1 __________________ 

2 __________________ 

3 __________________ 

4 __________________ 

5 __________________ 

UWAGA! 

Roczna kon  

piecyk   

serwisu.  serwisu.  

serwisu.  

 

serwisu.  

serwisu.  
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KOZLUSAN HEATING SYSTEMS  KOPIA DLA KLIENTA 

 

 

PRODUKT  DATA- -PODPIS 

TYP : 

MARKA : 

MODEL : 

NR. SERYJNY: 

 

DATA I MIEJSCE DOSTAWY: 

MINIMALNY CZAS NAPRAWY : 

OKRES GWARANCYJNY: 

 

  

*AUTORYZOWANY DEALER I PRODUKT,                                                                                                                  DATA- -PODPIS 

TYTU  : 

ADRES : 

TELEFON/FAX: 

NR FAKTURY : 

DATA FAKTURY: 

 

 

 

 

AUTORYZOWANY SERWIS TECHNICZNY,   DATA- -PODPIS 

 : 

ADRES : 

TELEFON/FAX: 

DATA PIERWSZEJ OPERACJI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 73 

 

KOZLUSAN HEATING SYSTEMS  KOPIA PRODUCENTA 

 

PRODUKT    DATA- -PODPIS 

TYP : 

MARKA : 

MODEL : 

NR. SERYJNY: 

KLIENTA: 

DATA I MIEJSCE DOSTAWY: 

MINIMALNY CZAS NAPRAWY : 

OKRES GWARANCYJNY: 

  

*AUTORYZOWANY DEALER I PRODUKT,                                                                                                                   DATA- -PODPIS 

 : 

ADRES : 

TELEFON/FAX: 

FAKTURA NR : 

DATA FAKTURY: 

 

 

 

 

 

AUTORYZOWANY SERWIS TECHNICZNY,     DATA- -PODPIS 

 : 

ADRES : 

TELEFON/FAX: 

DATA PIERWSZEJ OPERACJI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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KOPIA PRODUCENTA

KOZLUSAN FORMULARZ ODBIORU 

TECHNICZNEGO 

DATA 

UB AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA PODCZAS ODDAWANIA 

 

EKSPLOATACJI PRZEZ PRZEDSTAWICIELA FIRMY KOZLUSAN LUB AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA, W PRZYPADKU USTERKI LUB USZKODZENIA 

 

NAZWISKO KLIENTA: 

ADRES I NUMER TELEFONU: 

 NR. SERYJNY: 

TYP paliwa: 

 

 

U 

  (     ) ODPOWIEDNIE     (    ) NIEODPOWIEDNIE 

BLOKU (OSOBNY) 

(     ) ODPOWIEDNIE     (    ) NIEODPOWIEDNIE 

(     ) ODPOWIEDNIE     (    ) NIEODPOWIEDNIE 

 

 

PI C K (     ) ODPOWIEDNIE     (    ) NIEODPOWIEDNIE 

 (     ) TAK      (     ) NIE 

 (     ) TAK      (     ) NIE 

A? (     ) TAK      (     ) NIE 

 (     ) ODPOWIEDNIA     (        ) NIEODPOWIEDNIA 

 (     ) ODPOWIEDNIE     (        ) NIEODPOWIEDNIE 

UDYNKU (     ) TAK      (        ) NIE 

(     ) ODPOWIEDNIA     (        ) NIEODPOWIEDNIA 

(     ) TAK      (     ) NIE 

(     ) TAK      (     ) NIE 

(     ) TAK      (     ) NIE 

(     ) TAK      (     ) NIE 

(     ) ODPOWIEDNIA     (        ) NIEODPOWIEDNIA 

 

  

 PI C K  

CZY JEST TAM ODPOWIETRZNIK? 

CZY GNIAZDKO ELEKTRYCZNE JEST UZIEMIONE? 

CZY INSTALACJA ELEKTRYCZNA JEST ODPOWIEDNIA? 

PI C K  (     ) TAK      (     ) NIE 

 

   (     ) 

   (     ) 

     (     ) 

     (     ) 

 

PELET ZOST

WYKONANE WLOTY POWIETRZA I ZAPEWNIONA WENTYLACJA  

WSZYSTKIE TEMPERATURY GRZEJNIK   

  

FAZA STARTU PRACY  MIN. 55OC) 

PI C K  

            (     ) 

DOSTARCZONO PRZEZ     

UWAGA:   
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KOZLUSAN FORMULARZ ODBIORU 

TECHNICZNEGO 

DATA 

DYSTRYBUTORA PODCZAS ODDAWANIA 

 

EKSPLOATACJI PRZEZ PRZEDSTAWICIELA FIRMY KOZLUSAN LUB AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA, W PRZYPADKU USTERKI LUB USZKODZENIA 

 

NAZWISKO KLIENTA: 

ADRES I NUMER TELEFONU: 

 NR. SERYJNY: 

TYP paliwa: 

 

 

 

  (     ) ODPOWIEDNIE     (    ) NIEODPOWIEDNIE 

) 

(     ) ODPOWIEDNIE     (    ) NIEODPOWIEDNIE 

(     ) ODPOWIEDNIE     (    ) NIEODPOWIEDNIE 

 

STALACJI 

PI C K  (     ) ODPOWIEDNIE     (    ) NIEODPOWIEDNIE 

 (     ) TAK      (     ) NIE 

CZ  (     ) TAK      (     ) NIE 

 (     ) TAK      (     ) NIE 

) (     ) ODPOWIEDNIA     (        ) NIEODPOWIEDNIA 

 (     ) ODPOWIEDNIE     (        ) NIEODPOWIEDNIE 

 (     ) TAK      (        ) NIE 

(     ) ODPOWIEDNIA     (        ) NIEODPOWIEDNIA 

(       ) TAK      (     ) NIE 

(     ) TAK      (     ) NIE 

(     ) TAK      (     ) NIE 

(     ) TAK      (     ) NIE 

(     ) ODPOWIEDNIA     (        ) NIEODPOWIEDNIA 

 

  

 

PI C K  CZY JEST TAM ODPOWIETRZNIK? 

CZY GNIAZDKO ELEKTRYCZNE JEST UZIEMIONE? 

CZY INSTALACJA ELEKTRYCZNA JEST ODPOWIEDNIA? 

PI C K  (     ) TAK      (     ) NIE 

 

     (    ) 

     (     ) 

     (     ) 

   (     ) 

DZENIA DO EKSPLOATACJI 

PELET ZOST

WYKONANE WLOTY POWIETRZA I ZAPEWNIONA WENTYLACJA  

WSZYSTKIE TEMPERATURY GRZEJNIK   

  

FAZA STARTU PRACY   MIN. 55OC) 

PI C K  

(     ) 

DOST     

UWAGA:     
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KOZLUSAN FORMULARZ ODBIORU TECHNICZNEGO DATA 

DYSTRYBUTORA PODCZAS ODDAWANIA 

  

EKSPLOATACJI PRZEZ PRZEDSTAWICIELA FIRMY KOZLUSAN LUB AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA, W PRZYPADKU USTERKI LUB USZKODZENIA 

YTKOWANIA! 

NAZWISKO KLIENTA: 

ADRES I NUMER TELEFONU: 

 NR. SERYJNY: 

TYP paliwa: 

 

 

 

  (     ) ODPOWIEDNIE     (    ) NIEODPOWIEDNIE 

KOMIN     OSOBNY KOMIN W DOMU    KOMIN W BLOKU (  

(     ) ODPOWIEDNIE     (    ) NIEODPOWIEDNIE 

(     ) ODPOWIEDNIE     (    ) NIEODPOWIEDNIE 

 

 

 PI C K  (     ) ODPOWIEDNIE     (    ) NIEODPOWIEDNIE 

 (     ) TAK      (     ) NIE 

 (     ) TAK      (     ) NIE 

 KURKI DO ODPOWIETRZANIA? (     ) TAK      (     ) NIE 

 (     ) ODPOWIEDNIA     (        ) NIEODPOWIEDNIA 

 (       ) ODPOWIEDNIE     (        ) NIEODPOWIEDNIE 

 (     ) TAK      (        ) NIE 

(     ) ODPOWIEDNIA     (        ) NIEODPOWIEDNIA 

(     ) TAK      (     ) NIE 

(     ) TAK      (     ) NIE 

(     ) TAK      (     ) NIE 

(     ) TAK      (     ) NIE 

(     ) ODPOWIEDNIA     (        ) NIEODPOWIEDNIA 

 

CZY   

 PI C K  

CZY JEST TAM ODPOWIETRZNIK? 

CZY GNIAZDKO ELEKTRYCZNE JEST UZIEMIONE? 

CZY INSTALACJA ELEKTRYCZNA JEST ODPOWIEDNIA? 

PI C K  (     ) TAK           (     ) NIE 

 

   (     ) 

     (     ) 

   (     ) 

     (     ) 

 

PELET ZOST

WYKONANE WLOTY POWIETRZA I ZAPEWNIONA WENTYLACJA  

WSZYSTKIE TEMPERATURY GRZEJNIK   

  

FAZA STARTU PRACY  MIN. 55OC) 

PI C K  

 DOSTARCZONE W NIEUSZKODZONYM STANIE        (     ) 

        

UWAGA:  P  
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Notatki 
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Notatki 
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-  

Telephone : + 90 (236 ) 427 23 13 

Fax : + 90 (236) 427 24 27 

Technical Support 01 : 0 533 257 61 63 

 

 

68- , woj. Lubuskie 

C 

Tel. 68 363 81 88 

wentor.pl 

 

 

pn.-pt. godziny: 800 - 1600 

tel. 68 363 81 88 wew. 4 

wentor.pl/wsparcie 


