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WYŚWIETLACZ PANELU STEROWANIA

LEGENDA

A – WYŚWIETLACZ; wskazuje szereg informacji dotyczących kotła oraz kod identyfikacyjny i ewentualnie kod anomalii 
funkcjonowania.

B - Przycisk wyboru funkcji wskazanej przez wyświetlacz górny (np. włączanie/wyłączanie)

C - Przycisk wyboru funkcji wskazanej przez wyświetlacz górny (np. wzrost/przewijanie)

D - Przycisk wyboru funkcji wskazanej przez wyświetlacz górny (np. spadek/przewijanie)

E - Przycisk wyboru funkcji wskazanej przez wyświetlacz górny (np. menu)



REV.SOFTWARE       NUM BANCA DATI  
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ENGLISH

ESPANOL
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PIERWSZE URUCHOMIENIE

Przy pierwszym uruchomieniu, po podłączeniu przewodu zasilającego i włączeniu przycisku I/O, na wyświetlaczu kotła pojawi się napis 
określający wersję oprogramowania oraz numer bazy danych (przejście do następnego ekranu po kilku sekundach).
Jeżeli został już ustawiony język, kolejny ekran będzie wyłączony, w przeciwnym razie nastąpi przejście do następującego parametru.

WYBÓR JĘZYKA
Przy pierwszym uruchomieniu, jeżeli ustawienie nie zostało uprzednio wykonane, pojawi się ekran wyboru języka.
System wyświetli wszystkie dostępne języki. 
Za pomocą przycisków strzałek (C, D) przewijać języki przyciskiem „E” (OK) i potwierdzić żądany język.

USTAWIANIE DNIA I GODZINY 
Aktywne przyciski dla niniejszej funkcji to: „C”, „D”, „E”. Przyciski C-D służą w celu wyboru godziny lub dnia, podczas gdy klawisz E służy w 
celu zatwierdzenia.

21.25
  

C D E

OK

DZISIAJ PONIEDZ. CZAS 

MODIFICA

DATA

MODIFICA

GODZINA

21.25
  

C D E

OK

DZISIAJ PONIEDZ. CZAS

21.25
  

C D E

OK

DZISIAJ PONIEDZ. CZAS 
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EKRAN OFF
Jeżeli JĘZYK został już ustawiony, wyświetlacz przejdzie do stanu OFF.
Po naciśnięciu dowolnego przycisku (B, C, D, E) pojawi się pierwszy ekran z napisem OFF. Na niniejszym ekranie, naciskając przyciski „B” i 
„E” (odpowiednio odpowiadające ON i MENU) możliwe jest włączenie panelu lub przejście do menu. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden 
przycisk, po 5 sekundach wyświetlacz ponownie przejdzie do stanu OFF.

EKRAN ON

WŁĄCZONY UBIJACZ

WŁĄCZONE TURBULATORY

TEMPERATURA WODY SET WODY LUB OFF, JEŚLI OTWARTY

TEMPERATURA W.U. LUB
STAN PRZEŁĄCZNIKA PRZE-
PŁYWU 
OFF    ON

ECOSTOP WŁĄCZONY

TEMPERATURA LUB
STAN TERMOSTATU 
OFF     ON

TIMER 1 LUB
TIMER 2 LUB
SLEEP

BIEŻĄCA GODZINA LUB
ODLICZANIE
SLEEP LUB ECOSTOP

PASEK MOCY

ŻĄDANIE CIEPŁA
                   OGRZEWANIE

                    W. UŻYTKOWA

                    PUFFERA

OBECNOŚĆ PŁOMIENIA

WŁĄCZANIE POMPY

PORA ROKU
              LATO
              ZIMA

OFF-WYŚWIETLACZ WYŁĄ-
CZONY

ON-WYŚWIETLACZ 
WŁĄCZONY
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Włączanie
W celu włączenia kotła wcisnąć i przytrzymać przycisk „B” (ON) na panelu. Kocioł uruchamia procedurę włączenia, która doprowadza 
płomień do odpowiedniego poziomu dla dostarczania mocy.

Dostarczanie mocy
Dostarczanie mocy przez kocioł sygnalizowane jest poprzez „paski poziomu mocy”: jeden pasek odpowiada mocy minimalnej, natomiast 5 
pasków oznacza moc maksymalną; niniejsza wartość jest zależna od zapotrzebowania na ciepło wytwarzane przez instalację grzewczą, w 
związku z tym piec dostosowuje parametry załadunku peletów, ekstrakcję dymów i przepływ powietrza do spalania, w celu zaspokojenia 

niniejszego zapotrzebowania. 

GÓRNY PASEK: aktywne żądania, aktywne programy, paski mocy, 
funkcje
CENTRALNY PASEK: temperatura otoczenia, set otoczenia, pasek 
wentylatora otoczenia
DOLNY PASEK/PRZYCISKI: wyłączanie „B”, modyfikacja ustawień 
temperatury „C” i ustawień wentylacji „D”, menu „E”
1 = paski poziomu mocy

MENU

B E

80° 

ON

ECOTIMER110:13

TEMP

63°

23°

75° 

1

D
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TEMPERATURA
Wcisnąć przycisk “D” TEMP (patrz obraz na poprzedniej stronie), aby ustawić temperaturę wody do ogrzewania i ewentualnie c.w.u. (jeżeli 
jest skonfigurowany bojler z sondą - patrz menu-ustawienia-wejście aux).
Wybrać parametr, który zamierza się ustawić, a następnie przy użyciu przycisków C i D następuje podwyższenie/obniżenie temperatury, 
przy użyciu przycisku E następuje potwierdzenie, natomiast przy użyciu przycisku B następuje wyjście oraz powrót do MENU głównego.

FUNKCJE
W menu FUNKCJE można:
• włączyć lub wyłączyć ACS,
• ustawić porę roku (lato/zima).
Jeśli ustawiono lato, kocioł nie będzie odbierał żądania ciepła c.o.

WYJDZ

B E

25° 

ECOTIMER110:13

-

63°

23°

+

USTAWIENIE BAZOWE
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STRUKTURA MENU
W celu uzyskania dostępu do MENU nacisnąć przycisk „E” (MENU) .

Następnie pojawia się niniejszy ekran z następującymi funkcjami:

Podmenu
FUNKCJE
PROGRAMY
INFORMACJE
USTAWIENIA

PROGRAMY
W niniejszym przypadku możliwy jest wybór programu, który ma być ustawiony. 
Wybór programów umożliwia dokonanie wyboru jednej z następujących opcji (jeden wybór wyklucza inne):
TIMER 1 - TIMER Z ODNIESIENIEM DO TEMPERATURY OTOCZENIA
TIMER 2 - TIMER Z ODNIESIENIEM DO TEMPERATURY WODY TŁOCZNEJ
INSTRUKCJA
POZIOMY TEMP
FUNKCJA SLEEP

B E

FUNKCJE

INFORMACJE

PROGRAMY

USTAWIENIA

WYJDZ OK

C D

B E

FUNKCJE

INFORMACJE

PROGRAMY

USTAWIENIA

WYJDZ OK

C D

WYBOR PROGRAMU

WYJDZ ON

TIMER       1 TIMER     2

POZIOMY TEMPERATURY FUNKCJA SLEEP

AKTYWNE
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Na ekranie MENU przesunąć kursor przy pomocy strzałek „C” - „D” i wybrać PROGRAMY, nacisnąć ok „E”, w celu potwierdzenia. Następnie 
wybrać program, który zamierza się ustawić.
Po zakończeniu zawsze nacisnąć „AKTYWUJ” w celu potwierdzenia aktywacji wybranego programu.
Programy TIMER 1 i 2 są swobodnie programowalne dla każdego okresu wynoszącego 1/2 godziny w danym dniu dla trzech odmiennych 
wskaźników temperatury (T1-T2-T3) oraz w odmienny sposób dla każdego dnia tygodnia. Poziom OFF przewiduje wyłączenie kotła w 
niniejszym odstępie czasu.

Przykład programowania temperatury dla poniedziałku.
Wybrać pozycję TIMER 1 z menu PROGRAM, nacisnąć przycisk WEJDŹ „E”, przy użyciu strzałki „D” podświetlić dzień poniedziałek i nacisnąć 
przycisk OK („E”), w celu uzyskania dostępu do programowania.
Przy użyciu centralnych strzałek „C” i „D” wybrać odpowiedni okres półgodzinny, natomiast przy użyciu przycisku „E” ustawić temperaturę 
T1-T2-T3 (w zależności od tego, czy przycisk zostanie wciśnięty 1-2-3 razy- odpowiednia temperatura jest odczytywana w prawym 
dolnym rogu wyświetlacza). Po zakończeniu programowania temperatury dla poniedziałku, nacisnąć przycisk „B” ZAPISZ. Jeżeli dla 
innych dni pożądana jest taka sama skala termiczna jak dla poniedziałku, po zapisaniu (przycisk „E”) nacisnąć przycisk „C” (KOPIUJ), przy 
użyciu przycisku „D” wybrać dzień, dla którego zamierzane jest skopiowanie programu i nacisnąć przycisk „C” (WKLEJ). Powtórzyć tę 
samą procedurę, aż do zakończenia programowania dla wszystkich dni tygodnia. W ten sposób kocioł zostaje zaprogramowany według 
wymagań użytkownika dotyczących temperatury, jednakże niniejsze ustawienia mogą zostać zmodyfikowane w dowolnym momencie.

UWAGA:
W celu ułatwienia korzystania z kotła, firma RED udostępnia Timer 1 ze wstępnie ustawionymi godzinami oraz temperaturami 
tygodniowymi (według tabeli poniżej), podczas gdy Timer 2 jest wolny. Jakkolwiek, w dowolnym momencie możliwe jest zmodyfikowanie 
godzin i temperatur Timera 1.

WYŚWIETLANIE PANELU OFF TIMERA
Gdy na Timerze 1 (przykład) nie jest ustawiona żadna temperatura, panel przedstawia, że kocioł jest w stanie OFF.

Jeżeli kocioł zostanie wyłączony poprzez polecenie 
MANUALNE, działanie Timera nie będzie aktywne.
W celu ponownego włączenia kotła z Timerem, panel 
musi wyświetlać obraz przedstawiony na ilustracji 
obok; w przeciwnym przypadku może okazać się 
konieczne naciśnięcie przycisku ON („B”).

KOPIUJ OK

PONIEDZ.          WTOREK        SRODA
0 246 12 18

ZAPISZ

PONIEDZ.
0 246 12 18

TIMER 1

WYJDZ

            10:00                    20°C

TIMER 1

D ECB

6 12

            10:00

T3

T1

T2
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RĘCZNY 
Niniejsza funkcja jest aktywowana z menu PROGRAM, poprzez naciśnięcie przycisku „C” AKTYWUJ. Po aktywowaniu niniejszej funkcji 
kocioł nie przestrzega programowania godzinnego programów TIMER 1 lub 2, lecz w ciągu 24 godzin utrzymuje temperaturę ustawioną 
na ekranie głównym. Przejście do programów możliwe jest w dowolnym momencie.
 
POZIOMY TEMPERATURY
W niniejszym menu możliwe jest zmodyfikowanie 3 poziomów temperatury wymaganych przez Timer.
Z menu PROGRAMY przemieszczać się strzałką „D” i wybrać POZIOMY TEMP, nacisnąć przycisk „E” i uzyskać dostęp do ekranu ustawień 
temperatury. Wybrać temperaturę do ustawienia: OTOCZENIE lub WODA TŁOCZNA. 

Przy użyciu centralnych strzałek „C” i „D” następuje zwiększenie/zmniejszenie wartości temperatury, natomiast przy użyciu przycisku „B” 
następuje przejście do kolejnej temperatury. Przy pomocy przycisku „E” (OK) następuje potwierdzenie ustawionych danych.

FUNKCJA SLEEP 
Funkcja sleep zostaje aktywowana tylko wówczas, gdy kocioł znajduje się w fazie dostarczania mocy i umożliwia zaprogramowanie 
godziny wyłączenia kotła. Wyłączanie może zostać opóźnione do maksymalnie 8 godzin od aktualnej godziny oraz z rozkładem 
wynoszącym 10 minut.
W celu aktywacji uzyskać dostęp do menu PROGRAM, przewinąć przy użyciu strzałki „D” aż do FUNKCJI SLEEP i nacisnąć przycisk AKTYWUJ 
„C”. Na kolejnym ekranie, korzystając z przycisków „C” i „D” zwiększyć lub zmniejszyć wartość minutową (10 minut na każde naciśnięcie 
przycisku) i nacisnąć OK (przycisk „E”), w celu potwierdzenia godziny wyłączenia kotła.
UWAGA: Jeżeli kocioł nie znajduje się w fazie dostarczania mocy, pojawia się napis „NIEDOSTĘPNY”.

POZIOMY TEMP.

OK

T1        

T2        
T3        

16°       

20°        
22°        

POZIOMY TEMP.

WYJDZ ON
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INFORMACJE
W celu uzyskania dostępu do menu INFORMACJE należy postępować w następujący sposób:
z poziomu ekranu głównego/początkowego nacisnąć przycisk „E” Menu, przy użyciu przycisku strzałki „D” przewinąć aż do pozycji 
informacje, nacisnąć przycisk OK „E”, ponownie przewinąć przy użyciu przycisku strzałki „D” do software/pamięć dane/pamięć alarmy/stan 
kotła i wybrać żądaną pozycję, nacisnąć OK przyciskiem „E”, po czym zostaje uzyskany dostęp do wybranego menu informacji.

Do dostępnych informacji należą:
• Software
• Pamięć danych
• Pamięć alarmów
• Stan kotła

INFORMACJE-SOFTWARE
Dostępne dane w niniejszej funkcji to:
KOD 
FIRMWARE 
BAZA DANYCH 
PANEL 
Są to informacje, które mogą być przydatne w celu identyfikacji części elektronicznych kotła.

E

FUNKCJE

INFORMACJE

PROGRAMY

USTAWIENIA

WYJDZ OK

D E

WYJDZ OK

D

SOFTWARE

HIST. ALARMOW

HIST. DANYCH

STATUS PIECA

INFORMACJE

D

MENU

25° OFF

ON

ECOTIMER110:13

TEMP

63°

23°

E

MENU

B E

25° 

ECOTIMER110:13

TEMP

63°

23°

75° 

OFF

B E

WYJDZ OK

C D

SOFTWARE

HIST. ALARMOW

HIST. DANYCH

STATUS PIECA

INFORMACJE

WYJDZ

INFORMACJE-SOFTWARE
TYP PRODUKTU                                = PERFORMA

FIRMWARE                                          = 140.7.08.08 [07]

BANZA DANYCH                               = 000.022

PANEL KONTROLNY                         = 14040613A/1000313B

PRZYKŁAD: 
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INFORMACJE-BAZA DANYCH

Dostępne dane w niniejszej funkcji to:
GODZINY FUNKCJONOWANIA 
ILOŚĆ WŁĄCZEŃ
DATA TESTU

INFORMACJE-PAMIĘĆ ALARMÓW 
Udziela informacji odnośnie ostatnich wykrytych alarmów.

WYJDZ

INFORMACJE-HIST. DANYCH
GODZINY PRACY      = 100

ILOSC ZAPLONOW   = 20

DATA TESTU               = 15/01/2013

WYJDZ

INFORMACJE-HIST. ALARMOW
ALARM 02 - 28/06/13  13:44   1

ALARM 02 - 21/06/13  08:03   2

ALARM 02 - 21/06/13  08.02   3

ALARM 02 - 21/06/13  09.46   4



14

12-MENU INFORMACJI

INFORMACJE-STAN KOTŁA 
Niniejsze menu jest szczególnie przydatne w przypadku zamiaru modyfikacji warunków pracy (Stanu) kotła.
Z poziomu ekranu OFF nacisnąć przycisk „E” Menu, przy użyciu przycisku strzałki „D” przewinąć aż do pozycji informacje, nacisnąć przycisk 
OK „E”, ponownie przewinąć przy użyciu przycisku strzałki „D” do stanu kotła, nacisnąć OK przyciskiem „E”, po czym zostaje uzyskany dostęp 
do menu informacji-Stan kotła.
Pozycje dostępne wewnątrz INFORMACJE-STAN KOTŁA są widoczne poprzez przewijanie strzałkami „C” i „D” i należą do nich:

stan

temp.wody ustawienia

czujnik aux ustawienia

active+ ustawienia

went.dymu ustawienia

ślimak ustawienia

temp.dymu żąd.

przekaźn.aux św.

modbus com adr.

• Do głównych stanów kotła odczytywanych na wyświetlaczu należą:
STAN 1-9 różne fazy włączania
STAN 20-40 stan pracy (dostarczanie mocy)
STAN 60-79 stan alarmów
STAN 80-84 stan wyłączania/chłodzenie/autoeco
STAN 85-93 funkcje pomocnicze
STAN 94-95 stan czyszczenia

• TEMP.WODY: Temperatura wody mierzona przez czujnik wewnątrz kotła i odpowiednia USTAWIONA wartość
• CZUJNIK AUX: wykrywa wartość pomierzoną przez sondę aux (zewnętrzna/bojler/puffer)
• ACTIVE+.: Wartość odczytana przez system Active Plus oraz odpowiednie USTAWIENIE
• WENT. DYMU: Ilość obrotów wentylacji dymu oraz odpowiednie USTAWIENIE
• ŚLIMAK: ilość obrotów ślimaka oraz odpowiednie USTAWIENIE
• TEMP.DYMU: wartość temperatury dymu odczytana przez czujnik wewnątrz kotła
• ŻĄD: (Ogrzewanie/Użytk.sanitarne) sygnalizuje żądanie ogrzewania instalacji
• WENT. POWIETRZA: Poziom funkcjonowania wentylatora otoczenia
• POMP: wskazuje, czy pompa wewnętrzna kotła jest włączona (ON) lub wyłączona (OFF)
• PRZEKAŹNIK AUX: sygnalizuje aktywację (ON) lub stan OFF przekaźnika Auxa
• CAND: Sygnalizuje, czy świeca jest zapalona czy zgaszona
• MODBUS COM: Stan komunikacji interfejsu zewnętrznego
• ADR. Adres do komunikacji z Modbus

WYJDZ

INFORMACJE-STATUS PIECA
STAN                       = 0-OFF

TEMP.WODY         = -43°C              SET = 70°C

ACTIVE+                = 471                 SET = 400

WENT.SPALIN       =  0                     SET = 0

DC

WYJDZ

INFORMACJE-STATUS PIECA
POD.SLIMAKOWY          = 0                  SET          = 0

TEMP.SPALIN                   = 30°C            REQ         = ZBIORNIK CWU

WENT.POWIETRZA        = 0%               POMP.     = OFF

ZAWOR 3-DRO               = NO HY.        ZARNIK   =OFF

C

D

WYJDZ

INFORMACJE-STATUS PIECA
MODBUS COM.    = OFF                     DODAJ=4
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USTAWIENIA
W celu uzyskania dostępu do menu USTAWIENIA należy postępować w następujący sposób:
Z poziomu ekranu OFF nacisnąć przycisk „E” Menu, przy użyciu przycisku strzałki „D” przewinąć aż do pozycji Ustawienia, nacisnąć przycisk 
OK „E”, ponownie przewinąć przy użyciu przycisku strzałki „D” i/lub „C” do wybranego ustawienia, nacisnąć OK przyciskiem „E”, po czym 
zostaje uzyskany dostęp do wybranego menu.
Z poziomu niniejszej strony możliwe jest ustawienie wyszczególnionych parametrów. Każdy parametr posiada przycisk info, w celu 
krótkiego określenia wybranej funkcji.

• USTAWIENIA
• Auto Eco (aktywowane ustawienia domyślne)
• Napełnianie ślimaka
• Program roboczy pelet.
• Active +
• Cykl czyszczenia
• Język
• data - godzina
• Wejście Aux
• Wyjście aux
• Wejście Otocz.
• T.on Pompa
• Pompa pwm
• Funkc.przeciw zamarz.
• Czujnik plt (niedostępny)
• Modbus com. (niedostępny)
• Wyświetlacz
• Menu techniczne (dostępne dla wyspecjalizowanego technika firmy RED - konieczne hasło)

• Active +
• F.Analiza dymu
• Kalib.Active 
• Kalib.S.dymu
• Diagnostyka
• Parametry
• Wyprzedzenie boil.
• Reset godzin

E

FUNKCJE

INFORMACJE

PROGRAMY

USTAWIENIA

WYJDZ OK

D B E

AUTOECO

WYJDZ OK

C D

NAPEL.SLIMAKA

ACTIVE+

HYDRO-AIR

RECEPTURA PLT

CZYSZCZENIE

USTAWIENIA

MENU

E

25° OFF

ON

ECOTIMER110:13

TEMP

63°

23°
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AUTOECO (Aktywowany fabrycznie)

Tryb Auto eco wyłącza kocioł, gdy nie występuje zapotrzebowanie na ciepło ze strony systemu grzewczego, w zależności od konfiguracji 
w menu-ustawienia-wejście aux.

AUTO ECO AKTYWNY
Parametr AutoEco aktywny (ustawienie fabryczne) jest wskazany w prawym górnym rogu na wyświetlaczu panelu sterowania na ekranie 
głównym. Jeżeli nie występuje zapotrzebowanie na ciepło, kocioł wyłączy się po upływie ustalonego czasu, ustawiając się w trybie Auto 
Eco (Stan 84 - Auto eco wyświetlany w Menu Informacje, stan kotła).
UWAGA: Przy wyłączonym kotle, jeżeli ustawiona wartość T jest mniejsza od T amb lub gdy inne ustawienia zapotrzebowania na ciepło 
są spełnione, kocioł nie włącza się.

1 = brak zapotrzebowania na ciepło (T amb > T ustawiona)
        żądanie ciepła:
        ogrzewanie
        w.u. 
        puffer

AUTO ECO DEZAKTYWOWANY
Gdy kocioł jest włączony,   jeżeli Auto eco jest dezaktywowane i nie występuje zapotrzebowanie na ciepło (różne w zależności od 
konfiguracji w menu-ustawienia-wejście aux.), kocioł działa przy minimalnej mocy.

Warunkiem ponownego uruchomienia jest występowanie zapotrzebowania na ciepło przez co najmniej 10”; może się ponownie 
uruchomić, jeśli:
• upłynęło co najmniej 5’ od rozpoczęcia wyłączania
• TH

2
O w kotle jest < T set H

2
O

W celu zmodyfikowania funkcji, należy:
z menu Ustawienia, korzystając ze strzałek, wybrać funkcję AUTOECO, nacisnąć OK (przycisk E), nacisnąć przycisk D lub C (strzałka) i wybrać:
Aktywuj =w celu zmodyfikowania ustawionego czasu od 0 do 30 minut (ustawienie fabryczne 5 minut)
Dezaktywuj = w celu dezaktywowania Auto Eco

B E

INFO OK

C D

AKTYWUJ

AUTOECO

DEZAKTYWUJ

AUTOECO 

B

WYJDZ

JESLI AKTYWUJESZ AUTOECO, PIEC

WYLACZY SIE GDY NIE BEDZIE

ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO

USTAWIENIA-AUTOECO

1

MENU

B E

25° ECO

ON

ECOTIMER110:13

TEMP

63°

23°

D
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Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

NAPEŁNIANIE ŚLIMAKA (tylko przy wyłączonym kotle)
Niniejsza funkcja umożliwia przeprowadzenie napełniania systemu załadunku pelet. Można włączyć tylko przy wyłączonym kotle.
W celu uzyskania dostępu do funkcji, należy:
w menu Ustawienia - nacisnąć OK (przycisk E), nacisnąć przycisk D (strzałka) i przewinąć do napełniania ślimaka, nacisnąć OK (przycisk E) 
i aktywować/dezaktywować funkcję, nacisnąć OK (przycisk „E”), aby zatwierdzić.

MOC MAKSYMALNA
T funkcja pozwala ustawić odsetek mocy maksymalnej, z jaką może działać kocioł.

B E

INFO OK

C D

DEZAKTYWUJ

NAPEL.SLIMAKA

B

WYJDZ

UZYJ FUNKCJI ZALADUJ PODAJNIK'

GDY SRUBA SLIMAKOWA JEST PUSTAI 

CHCESZ JA SZYBKO NAPELNIC

USTAWIENIA-NAPEL.SLIMAKA

AKTYWUJ

NAPEL.SLIMAKA
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PROGRAM ROBOCZY PELET

Funkcja ta służy do dostosowywania kotła do używanych peletów. Z uwagi na fakt, że na rynku dostępne są różnorodne rodzaje pelet, 
działanie kotła ulega dużym zmianom, w zależności od lepszej bądź gorszej jakości paliwa. W przypadku gdy pelety często zapychają się 
w koszu na skutek nadmiernego napełnienia paliwem lub gdy płomień posiada tendencję do gaśnięcia, możliwe jest zmniejszenie lub 
zwiększenie przepływu pelet do kosza.
Wartości dostępne w stosunku do ustawienia fabrycznego są następujące:
+15% +10% + 5%; 0%; -10% -20% -30%
W celu modyfikacji programu roboczego pelet należy nacisnąć kolejno:
z menu Ustawienia-nacisnąć OK (przycisk E), nacisnąć przycisk D (strzałka) i przewinąć do programu roboczego pelletu, nacisnąć OK 
(przycisk E) i wejść do funkcji, przy użyciu przycisków „C” i „D” zmodyfikować parametr i nacisnąć OK (przycisk „E”).

ACTIVE + 
W tym przypadku typ pelet nie jest już problemem, ponieważ piece, które są wyposażone w system Active dostosowują się automatycznie 
do pelet o jakiejkolwiek długości oraz średnicy 6-8 mm. Efektywnie i skutecznie spalanie jest niezależne od rodzaju podłączenia do kanału 
dymowego, co w przypadku konwencjonalnych systemów mogłoby stanowić problem w fazie instalacji.
Dzięki bardzo wiarygodnemu i dokładnemu wewnętrznemu czujnikowi, powietrze do spalania jest stale regulowane w zależności od 
ilości pelet obecnych w koszu, zapewniając w ten sposób skuteczne i efektywne spalanie, co powoduje zmniejszenie zużycia paliwa, 
zmniejszenie emisji spalin oraz ograniczenie częstotliwości czyszczenia.
Dzięki Active Plus możliwe jest kontrolowanie i komunikowanie się z kotłem, również za pośrednictwem smartfonów i tabletów. W 
związku z tym, iż nowe piece na pelet wyposażone w Active Plus są w stanie obsługiwać najbardziej zaawansowane motoreduktory (o 
ciągłym funkcjonowaniu), ich działanie jest jeszcze cichsze.

Niniejsza funkcja służy do regulacji powietrza do spalania, w przypadku gdy płomień jest zbyt wysoki lub zbyt niski.
Funkcję można aktywować w menu USTAWIENIA, przewinąć przyciskiem strzałki „D” aż do funkcji „Receptura powietrza”, nacisnąć OK 
przyciskiem „E”, przyciskiem strzałki „D” zmodyfikować parametr i nacisnąć „OK”, przycisk „E”.
Ustawiane parametry stałe są następujące: +10; +5; -5; -10

B E

INFO OK

C D B

WYJDZ

ZMIENA PROCENTOWA 

PREDKOSC SLIMAKA, ABY 

DOSTOSOWAC PIEC DO TYPU 

UZYWANEGO PELETU

USTAWIENIA-RECEPTURA PLT

+15%

B E

INFO OK

D B

WYJDZ

SKORYGUJ 

DAWKE PRZEPLYWU POWIETRZA DO 

SPALANIA

USTAWIENIA-WENT SPALIN

0%
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Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

CYKL CZYSZCZENIA

Taką funkcję można włączyć tylko wówczas, gdy kocioł jest w fazie dostarczania OFF:
z menu Ustawienia-nacisnąć OK (przycisk E), nacisnąć przycisk D (strzałka) i przewinąć do „cyklu czyszczenia”, nacisnąć OK (przycisk E)- 
Aktywuj/dezaktywuj czyszczenie.
Niniejsza procedura aktywuje z maksymalną mocą wentylator ssawny spalin, w celu przeprowadzenia czyszczenia kosza oraz 
odprowadzenia sadzy. Ta funkcja włącza również mechaniczne czyszczenie rusztu paleniskowego, turbolatorów i ubijaka.

JĘZYK
Niniejsza funkcja umożliwia dokonanie wyboru żądanego języka, spomiędzy języków ustawionych w panelu sterowania.
W celu uzyskania dostępu do funkcji, z menu Ustawienia-nacisnąć OK (przycisk E), nacisnąć przycisk D (strzałka) i przewinąć do pozycji 
języka, nacisnąć OK (przycisk E) i wybrać język spomiędzy dostępnych opcji, a następnie nacisnąć OK (przycisk „E”), aby potwierdzić.
Dostępne języki to: włoski/angielski/francuski/niemiecki/hiszpański/holenderski/duński

DATA - GODZINA
Niniejsza funkcja umożliwia ustawienie daty i godziny.
W celu uzyskania dostępu do funkcji, z menu Ustawienia-nacisnąć OK (przycisk E), nacisnąć przycisk D (strzałka) i przewinąć do pozycji 
data-godzina, nacisnąć OK (przycisk E), w celu przejścia do funkcji. Następnie należy ponownie nacisnąć przycisk „E” (OK), aby zmienić 
dzień/miesiąc/rok/godzinę i minuty. W celu zmiany parametrów użyć przycisków „C” i „D” (strzałki) i nacisnąć przycisk „E”, aby potwierdzić.

B E

INFO OK

C B

WYJDZ

NATYCHMIASTOWA AKTYWACJA

CYKLI CZYSZCZENIA RUSZTU

USTAWIENIA-CZYSZCZENIE

DEZAKTYWUJ

CZYSZCZENIE

AKTYWUJ

CZYSZCZENIE

B E

OK

C D

USTAWIENIA-JEZYK

ITALIANO

ENGLISH

FRANCAIS

B E

OK

C D

USTAWIENIA-DATA/GODZINA

DZISIAJ PONIEDZ.

CZAS

24/06/13

14:14

WYJDZ
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WEJŚCIE AUX (stosowanie jednego z następujących parametrów wyklucza inne)
Wejście pomocnicze umożliwia wybranie typu konfiguracji systemu, w zależności od którego zostaje podłączony kocioł.
W celu uzyskania dostępu do funkcji, należy:
z menu Ustawienia-nacisnąć OK (przycisk E), nacisnąć przycisk D (strzałka) i przewinąć do pozycji Wejście Aux, nacisnąć OK (przycisk E). 
Korzystając z przycisków „C” i „D” wybrać rodzaj żądanego systemu grzewczego i nacisnąć OK, przycisk „E”.

Do wejścia pomocniczego mogą być podłączone:
Termostat otoczenia 2
Czujnik zewnętrzny
Czujnik bojlera
Termostat bojlera
Sonda Puffera
Termostat Puffera
Brak

Uwaga: Wybór czujnika/termostatu bojlera obejmuje wyznaczenie wyjścia AUX trójdrożnego.
                Wybór czujnika/termostatu Puffera obejmuje wyznaczenie wyjścia AUX do pompy.

• Term.Amb2
Żądanie zapotrzebowania na ciepło w stosunku do kotła może wystąpić poprzez czujnik otoczenia lub przez „Termostat Amb 2”, 
zainstalowany w środowisku odmiennym od tego, w którym jest umieszczony kocioł oraz podłączony do zacisków 1 i 2 tylnej skrzynki 
zaciskowej. Zwarcie styków na zaciskach wyzwala zapotrzebowanie na ciepło.
Uwagi: Instalacja niniejszego termostatu jest opcjonalna i kocioł może funkcjonować również bez niego. W wyniku kontaktu N.O., jedynie 
czujnik otoczenia będzie wydawał polecenie żądania zapotrzebowania na ciepło.
Ewentualne, aktywne programowanie godzinne tygodniowe nie posiada wpływu na Termostat Amb 2, lecz na czujnik znajdujący się w 
kotle.

Uwaga!  styk wejścia otoczenia (styk 3-4 tabliczki zaciskowej) wychodzi z fabryki połączony mostkiem, w ten sposób 
żądanie ciepła ogrzewania jest zawsze aktywne.
W razie zainstalowania termostatu lub sondy otoczenia, usunąć mostek (patrz strona 22 “termostat puffer”).

B E

INFO OK

C D

T.OTOCZENIA 2

USTAWIENIA-WEJSCIE AUX

S. ZEWNETRZNA

S.ZBIORN.CWU

SONDA BUFORA TERM. BUFORA

T. ZBIORN.CWU
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Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

• Czujnik zewnętrzny
Umożliwia pracę z regulacją klimatyczną temperatury systemu. W przypadku zainstalowania zewnętrznego czujnika do zacisków 1 i 
2 (NTC 10KOhm przy 25°C b=3435), temperatura wody jest obliczana automatycznie przez elektronikę, w zależności od temperatury 
zewnętrznej, zgodnie z krzywymi przedstawionymi poniżej:

Czujnik zewnętrzny musi zostać zainstalowany na zewnętrznej ścianie, skierowanej na północ lub na północny-zachód. W przypadku 
potrzeby możliwe jest skorygowanie wartości odczytanej przez czujnik o + 5 -5°C.

• Czujnik bojlera
W celu aktywowania niniejszej opcji, należy podłączyć czujnik (NTC 10KOhm przy 25°C b=3435) w punkcie 1 i 2 tylnej skrzynki zaciskowej 
9-biegunowej.
Zapotrzebowanie na ciepło występuje wówczas, gdy czujnik bojlera odczytuje temperaturę o 2°C niższą od ustawienia temperatury 
narastania, oznaczonej kranem w menu temperatur.
W tej konfiguracji zawór trójdrożny przyłączyć do styków 10-11-12.

• Termostat bojlera
W celu aktywowania niniejszej opcji podłączyć termostat do styku Normalnie Otwartego (N.O.) w punkcie 1 i 2 tylnej skrzynki zaciskowej 
9-biegunowej.
Zapotrzebowanie na ciepło występuje wówczas, gdy termostat bojlera zamknie styk.
W tej konfiguracji zawór trójdrożny przyłączyć do styków 10-11-12.

• Sonda Puffera
Aby aktywować tę opcję, podłączyć sondę (NTC 10 KOhm 25°C b=3435) w punkcie 1 i 2 tylnej skrzynki zaciskowej 9-biegunowej.
Zapotrzebowanie na ciepło występuje wówczas, gdy czujnik bojlera odczytuje temperaturę o 2°C niższą od ustawionej temperatura 
akumulacji, zaznaczonej przez grzejnik w menu temperatur.
W przypadku instalacji z pufferem działanie kotła zależne jest wyłącznie od czujnika puffera, a nie od czujnika otoczenia. Zadaniem 
czujnika otoczenia w obrębie kotła jest wyłącznie sterowanie pompą układu grzewczego, sterowaną przez styk beznapięciowy NO, jeżeli 
zostanie aktywowana pompa układu w Aux out (maks. 5 amperów, nie przeznaczone dla pomp bezszczotkowych z wyższym prądem 
rozruchowym) na zaciskach 8 - 9.
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• Termostat puffera
W celu aktywowania niniejszej opcji podłączyć termostat o styku Normalnie Otwartego (N.O.) w punkcie 1 i 2 tylnej skrzynki zaciskowej 
9-biegunowej.
Również w tej konfiguracji zadaniem czujnika otoczenia w kotle jest wyłącznie sterowanie pompą układu grzewczego, sterowaną przez 
styk beznapięciowy na zaciskach 7-8-9, jeżeli zostanie aktywowana pompa układu w Aux out.

POZ. 1-2 WEJŚCIE AUX: TERMOSTAT ZEWNĘTRZNY/TERMOSTAT 
BOILERA/PUFFER / CZUJNIK BOILERA/PUFFER

POZ.10 - OGRZEWANIE (FAZA)

ZAWÓR 3-DROŻNY
POZ.3-4 WEJŚCIE OTOCZENIA: Czujnik otoczenia POZ.11 - PRZEŁ (NEUTRALNY)

POZ.5-6 DOMOTYCZNY POZ.12 - ACS (FAZA)

POZ.7-8-9 PRZEKAŹNIK WYJŚCIA AUX

Aby uzyskać dostęp do tabliczki zaciskowej “W”, poluzować dwie śruby “z” i wyjąć zatyczkę “K”. Wykonać niezbędne podłączenia i ponownie 
zamontować wszystkie elementy.



W1

W2
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Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

ŁĄCZNIK W RAZIE INSTALACJI WÓZKA
Jeśli instaluje się wózek (opcja), łącznik “W1”, który znajdzie się po prawej stronie kotła, należy przyłączyć do łącznika dostępnego na 
zestawie.
Z wózkiem dostarczana jest również dodatkowa płyta elektroniczna “W2”. Wszystkie instrukcje dotyczące instalacji i działania wózka są 
dostarczane z wyposażeniem opcjonalnym.
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SCHEMATY DOTYCZĄCE ZASADY DZIAŁANIA KOTŁA 
Następujące schematy są wyłącznie orientacyjne. Odnośnie prawidłowego połączenia należy zawsze stosować się 
do uwag hydraulika instalatora. System hydrauliczny musi spełniać przepisy obowiązujące w miejscu, regionie 
oraz kraju instalacji. Instalacja oraz weryfikacja funkcjonowania muszą być przeprowadzane wyłącznie przez 
wykwalifikowanych lub upoważnionych pracowników. Producent uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności w 

przypadku niezgodności z wymogami określonymi powyżej.

KONFIGURACJA TYLKO Z OGRZEWANIEM
KONFIGURACJA Z 
BOJLEREM

POZ.1-2 = CZUJNIK/
TERMOSTAT BOJLERA

POZ.10-11-12
=ZAWÓR 3-DROŻNY
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Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

KONFIGURACJA KOTŁA PERFORMA Z PUFFEREM

POZ.1-2 = CZUJNIK/TERMOSTAT 
PUFFERA
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WYJŚCIE AUX

Wyjście AUX umożliwia wykorzystanie styku przekaźnika, w zależności od typu konfiguracji systemu, wybranej w menu Wejście Aux.
Działa na styki 7-8-9 zewnętrznej skrzynki zaciskowej:
• Alarm zdalny (9-8=C-NO)
• Kocioł pomocniczy (9-7=C-NC)
• Wyjście pomocnicze temperatury (9-8-7=C-NO-NC)
• Pompa układu (9-8=C-NO)
W celu uzyskania dostępu do funkcji, należy:
z menu Ustawienia-nacisnąć OK (przycisk E), nacisnąć przycisk D (strzałka) i przewinąć do pozycji Wyjście Aux, nacisnąć OK (przycisk E). 
Korzystając z przycisków „C” i „D” wybrać funkcję Alarm zdalny/Kocioł aux/Wyjście temp i nacisnąć OK (przycisk „E”).

• Jeżeli wyjście Aux jest ustawione na Alarm zdalny, styk NO zostaje zamknięty w obecności alarmu.
• Jeżeli wyjście Aux jest ustawione na Kocioł pomocniczy, styk NC pozostaje zamknięty we wszystkich stanach alarmowych, w stanie 0 

„OFF”, w stanie 80 „Shutdown” i w stanie 51 „COOL”. We wszystkich innych warunkach pozostaje otwarty.
• Wyjście temperatury: styk NO zamyka się, gdy temperatura kotła przekracza wartość ustawioną przez użytkownika. Możliwość 

ustawienia od 30 do 60, służy na przykład do odłączenia kotła aux powyżej pewnej temperatury (używając styku NC) lub do 
uruchomienia pompy zewnętrznej dla wartości temperatury (używając styku NO)m

B E

INFO OK

C D B

WYJDZ

USTAW TEMPERATURE OTOCZENIA:

S. O T.

(ZACISKI 3 - 4)

USTAWIENIA-WYJSCIE AUX

ZDALNE 

SYGN.

WYJSCIE 

W T

KOCIOL 

POMOCN.
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WEJŚCIE OTOCZ.

Wejście otoczenia służy w celu ustawienia czujnika lub termostatu do zacisków 3-4 tylnej skrzynki zaciskowej kotła.
Jako ustawienie fabryczne kocioł ma ustawiony czujnik otoczenia.
Wybierając termostat możliwe jest zastąpienie czujnika obecnego na kotle termostatem, który, gdy zamyka styk, wymaga ciepła. 
W celu uzyskania dostępu do funkcji, należy:
z menu Ustawienia-nacisnąć OK (przycisk E), nacisnąć przycisk D (strzałka) aż do Wejścia Amb, nacisnąć OK (przycisk E) i wybrać termostat 
otoczenia, nacisnąć przycisk E, aby potwierdzić.
 Uwaga!! W przypadku wyboru termostatu otoczenia, nie będzie możliwe programowanie godzinne tygodniowe.

T ON POMPY
Niniejsza funkcja umożliwia regulowanie temperatury aktywowania pompy.
W celu uzyskania dostępu do funkcji, należy:

z menu Ustawienia-nacisnąć OK (przycisk E), nacisnąć przycisk C-D (strzałka) i przewinąć do temp.On pompy, nacisnąć OK (przycisk E)-
Zmodyfikować temperaturę przy użyciu centralnych przycisków C i D, nacisnąć przycisk E potwierdzenia.

B E

INFO OK

C D B

WYJDZ

USTAW TEMPERATURE OTOCZENIA :

 S. O  T.

(ZACISKI 3 - 4)

USTAWIENIA-WEJSCIE AMB

S. 

OTOCZENIE

T. 

OTOCZENIE

B E

INFO OK

C D B

WYJDZ

MIN. TEMPERATURA WODY

DO STARTU POMPY

W KOTLE

USTAWIENIA-T.START POMPY

60°
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POMPA PWM
Niniejsza funkcja umożliwia ustawienie prędkości pompy o wysokiej wydajności.
W celu uzyskania dostępu do funkcji, należy:
z menu Ustawienia-nacisnąć OK (przycisk E), nacisnąć przycisk C-D (strzałka) i przewinąć do Pompy PWM, nacisnąć OK (przycisk E)-
Zmodyfikować wartość procentową przy użyciu centralnych przycisków C i D, nacisnąć przycisk E potwierdzenia.

FUNKCJA ZAPOBIEGAJACEJ ZAMARZANIU
Polega na aktywacji pompy (poziom 1) lub kotła (poziom 2) i jest aktywowana automatycznie przez temperaturę odczytaną przez czujnik 
kotła oraz przez temperaturę odczytaną przez czujnik zewnętrzny (jeżeli jest obecny i podłączony do wejścia aux). 

Warunki aktywacji funkcji zapobiegającej zamarzaniu poziom 1 (POMPA ON) są następujące:
temp kotła < set przeciw zamarz. +3°C
Warunki aktywacji funkcji zapobiegającej zamarzaniu poziom 2 (POMPA i PŁOMIEŃ ON) są następujące:
temp kotła < set przeciw zamarz. 
Warunki aktywacji funkcji zapobiegającej zamarzaniu na czujniku zewnętrznym (jeśli jest obecny) są następujące:
temp zewn_odfiltr. < set przeciw zamarz. -3°C

W celu uzyskania dostępu do funkcji, należy nacisnąć i wyregulować set przeciw zamarzaniu:
z menu Ustawienia-nacisnąć OK (przycisk E), nacisnąć przycisk C-D (strzałka) i przewinąć do Funkcji zapob.zamarz,, nacisnąć OK (przycisk 
E)-Aktywować i ustawić set (od 1 do 5°C) lub dezaktywować funkcję i nacisnąć przycisk E potwierdzenia.

CZUJNIK PELET
Funkcja opcjonalna

B E

INFO OK

C D B

WYJDZ

USTAW PREDKOSC

MODULACJI POMPY 

WYSOKIEJ WYDAJNOSCI

USTAWIENIA-POMPA PWM

AUTO

B E

INFO OK

C D B

WYJDZ

USTAW TEMPERATURE

AKTYWOWANIA FUNKCJI PRZECIW

ZAMARZANIU

USTAWIENIA-FUNK.PRZECIW.

DEZAKTYWUJ

FUNK.PRZECIW.

AKTYWUJ

FUNK.PRZECIW.
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WYŚWIETLACZ

Dostosowuje jasność i kontrast wyświetlacza. Niniejsza funkcja znajduje się w:
z menu Ustawienia-nacisnąć OK (przycisk E), nacisnąć przycisk C-D (strzałka) i przewinąć do Wyświetlacza, nacisnąć OK 
(przycisk E)-Zmodyfikować ustawienia przy użyciu przycisków B - C- D, nacisnąć przycisk E potwierdzenia.

B E

OK

C D

USTAWIENIA-WYSWIETLACZ

KONTRAST

JASNOSC       
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MENU TECHNICZNE
Aby przejść do menu technicznego, należy skontaktować się z punktem obsługi technicznej, ponieważ menu jest chronione hasłem 
dostępu.
W celu interwencji w obrębie menu technicznego należy wejść do menu USTAWIENIA, nacisnąć przycisk „E” (OK), przewinąć przy użyciu 

strzałek „C”-”D”, wybrać menu techniczne i nacisnąć OK (przycisk E) - Wpisać hasło, a następnie nacisnąć przycisk E w celu potwierdzenia.
W celu wprowadzenia hasła:
przy użyciu przycisków C i D następuje ustawienie numerów (1-2-3....9), przy użyciu przycisku E (OK) następuje potwierdzenie oraz 
przejście do kolejnej cyfry, po zakończeniu czterech cyfr, przy użyciu przycisku E następuje przejście do menu technicznego.

Menu techniczne wyświetla następujące parametry:
• ACTIVE +
• F.ANALIZY DYM
• KALIB.ACTIVE
• KALB.S.DYM
• DIAGNOSTYKA
• PARAMETRY
• WYPRZEDZENIE BOIL.
• RESET GODZIN 

B E

WYJDZ OK

C D

USTAWIENIA-MENU TECHNICZNE

0000
WPROWADZ HASLO
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ZABEZPIECZENIA
Produkt posiada następujące zabezpieczenia:

ACTIVE +
Oprócz regulacji funkcjonowania kotła jego zadaniem jest blokowanie ślimaka załadunkowego pelet, w przypadku zapchania wylotu lub 
wystąpienia znacznego przeciwciśnienia.

CZUJNIK TEMPERATURY DYMU
Wykrywa temperaturę spalin zezwalając na uruchomienie lub zatrzymując produkt, gdy temperatura spalin
spada poniżej ustawionej wartości.

TERMOSTAT KONTAKTOWY W ZBIORNIKU PALIWA
Jeśli temperatura przekracza bezpieczną ustawioną wartość, następuje natychmiastowe zatrzymanie kotła.

TERMOSTAT WODY
Jeśli temperatura przekracza bezpieczną ustawioną wartość, następuje natychmiastowe zatrzymanie kotła.

CZUJNIK TEMPERATURY WODY
Jeśli temperatura wody zbliża się do temperatury blokady (85°C), czujnik wydaje polecenie automatycznego wyłączenia kotła
„OFF Stand-by”.

ZABEZPIECZENIE ELEKTRYCZNE
Kocioł jest zabezpieczony przed gwałtownymi spadkami napięcia bezpiecznikiem głównym, znajdującym się na panelu sterowania, z tyłu
kotła. Pozostałe bezpieczniki chroniące karty elektroniczne, znajdują się na kartach.

WENTYLATOR ODPROWADZAJĄCY DYM
Wentylator zatrzymuje się, karta elektroniczna jednocześnie blokuje dostarczanie peletów i pojawia się komunikat o alarmie.

MOTOREDUKTOR
Jeśli motoreduktor zatrzyma się, kocioł nadal działa do momentu zgaśnięcia płomienia na skutek braku paliwa i dopóki
nie zostanie osiągnięty minimalny poziom chłodzenia.

CHWILOWY BRAK NAPIĘCIA
Jeśli brak zasilania elektrycznego trwa krócej niż 10”, kocioł powraca do stanu sprzed przerwy w zasilaniu; jeśli przerwa jest dłuższa, 
następuje cykl chłodzenia/ ponownego zapłonu.

PIEC NIE WŁĄCZA SIĘ
Jeśli w trakcie zapłonu nie pojawia się płomień, pojawia się alarm.

FUNKCJA ZABEZPIECZENIA PRZECIWKO ZAMARZANIU
Jeśli czujnik znajdujący się w kotle wykryje temperaturę wody poniżej ustawionej wartości, automatycznie uruchamia się pompa 
obiegowa, zapobiegając zamarznięciu instalacji.

FUNKCJA ZABEZPIECZENIA PRZECIWKO BLOKOWANIU POMPY
W przypadku długotrwałej nieaktywności pompy, aktywuje się ona co jakiś czas na parę sekund, aby nie dopuścić do jej
zablokowania.
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ZAKAZ USUWANIA ZABEZPIECZEŃ.
Jeżeli kocioł NIE jest używany zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji, Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za obrażenia osób i uszkodzenia mienia, jakie mogłyby być skutkiem takiego zaniedbania. 
Ponadto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i obrażenia osób spowodowane niepodporządkowaniem się 
zasadom przedstawionym w instrukcji.
• Podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych, czyszczenia i napraw należy stosować wszystkie niezbędne 

środki ostrożności.
• Zakaz ingerowania w zabezpieczenia.
• Zakaz usuwania zabezpieczeń.
• Podłączyć kocioł do skutecznego systemu odprowadzania spalin.
• Wcześniej należy sprawdzić czy pomieszczenie, w którym będzie instalowany, ma zapewnioną odpowiednią 

wymianę powietrza.

Dopiero po usunięciu przyczyny, która doprowadziła do reakcji systemu bezpieczeństwa, możliwe jest włączenie 
kotła, przywracając automatyczne działanie czujnika. Aby ustalić rodzaj nieprawidłowości, należy zapoznać się 
z niniejszą instrukcją, w której zostało wyjaśnione, w zależności od komunikatu alarmowego przesyłanego przez 
kocioł, jakie prace należy wykonać w jego obrębie.
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SYGNALIZOWANIE ALARMÓW
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu kocioł przechodzi w stan alarmu, wyświetlając na panelu rodzaj zaistniałego 
problemu pod postacią kodu, krótki opis typu alarmu oraz emitując akustyczny sygnał ostrzegawczy.
W poniższej tabeli przedstawione zostały możliwe alarmy sygnalizowane przez kocioł, z przypisanymi do nich kodami, pojawiającymi się 
na panelu oraz sugestie pomocne przy usuwaniu problemu.

B = RESET (anuluje alarm)
C = INFO (udziela informacji odnośnie rodzaju alarmu)
E = MENU 

NAPIS NA 
WYŚWIETLACZ

RODZAJ PROBLEMU ROZWIĄZANIE

A01
BRAK ZAPŁONU

Brak zapalenia ognia.
(bez alarmu dźwiękowego)

Sprawdzić poziom pelet w zbiorniku.
Sprawdzić, czy kosz jest prawidłowo oparty na swoim 
wsporniku i czy brak jest osadów lub niespalonego 
materiału.
Sprawdzić, czy świeca nagrzewa się.
Opróżnić i oczyścić dokładnie kosz paleniskowy przed 
ponownym włączeniem,

A02
BRAK PŁOMIENIA

Nieprawidłowe gaśnięcie płomienia.
(bez alarmu dźwiękowego)

Sprawdzić poziom pelet w zbiorniku.
Sprawdzić, czy kosz jest prawidłowo oparty na swoim 
wsporniku i nie posiada widocznych osadów niespalonego 
materiału.

A03
ZABEZPIECZENIE PLT

Zbyt wysoka temperatura zbiornika pelet
Zaczekać na zakończenie fazy chłodzenia, anulować 
alarm i zredukować załadunek pelet (MENU USTAWIENIA 
- Program roboczy pelet). Jeśli alarm wciąż się ponawia, 
należy skontaktować się z puntem serwisowym. 

A04
TEMP SPALIN

Zbyt wysoka temperatura dymu
Zaczekać na zakończenie fazy chłodzenia, anulować 
alarm i zredukować załadunek pelet (MENU USTAWIENIA 
- Program roboczy pelet). Jeśli alarm wciąż się ponawia, 
należy skontaktować się z puntem serwisowym. 

A05
ZABLOKOWANIE

Zablokowanie kanału dymowego
Sprawdzić zablokowanie kosza, przewodu dymowego, 
komory dolnej i zamknięcia drzwi. Jeśli alarm wciąż się 
ponawia, należy skontaktować się z puntem serwisowym.

B E

RESET

C

NIEDROZNOSC KANALU

DYMOWEGO

A05

MENUINFO
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NAPIS NA 
WYŚWIETLACZ

RODZAJ PROBLEMU ROZWIĄZANIE

A08
WENT.DYMU

Uszkodzony wentylator spalin.

Sprawdzić stan czystości komory dolnej (patrz strony 
poświęcone operacjom czyszczenia kotła) i sprawdzić, czy 
jest zablokowana; przeprowadzić czyszczenie, anulować 
alarm.
Jeśli alarm wciąż się ponawia, należy skontaktować się z 
puntem serwisowym.

A09
CZUJNIK DYMU

Uszkodzenie czujnika dymu.
Skontaktować się z upoważnionym serwisem technicznym 
w celu przeprowadzenia kontroli oraz ewentualnej 
wymiany komponentu.

A11
MOTOREDUKT

Uszkodzenie motoreduktora ślimaka.

Komponent nie działa prawidłowo.
Skontaktować się z upoważnionym serwisem technicznym 
w celu przeprowadzenia kontroli oraz ewentualnej 
wymiany komponentu.

A13
TEMP KARTY

Nadmierne nagrzanie karty elektronicznej

Zaczekać na zakończenie fazy chłodzenia, anulować 
alarm i zredukować załadunek pelet (MENU USTAWIENIA 
- Program roboczy pelet). Jeśli alarm wciąż się ponawia, 
należy skontaktować się z puntem serwisowym.

A14
SENSORE ACTIVE

Anomalia czujnika Active

Anomalia funkcjonowania czujnika Active Plus. 
Skontaktować się z upoważnionym serwisem technicznym 
w celu przeprowadzenia kontroli oraz ewentualnej 
wymiany komponentu.

A18
ZABEZPIECZENIA

Zadziałanie zabezpieczeń

Zbyt wysoka temperatura wody lub anomalia 
funkcjonowania termostatu.
Zbyt niskie ciśnienie wody.
Zadziałanie presostatu powietrza. Sprawdzić ciśnienie 
instalacji hydraulicznej. Sprawdzić poprawność zamknięcia 
zbiornika z pelletem i drzwiczek.
Jeśli alarm wciąż się ponawia, należy skontaktować się z 
puntem serwisowym. 

A19
CZUJNIK WODY

Uszkodzenie czujnika wody

Możliwa awaria części zabezpieczającej. Skontaktować 
się z upoważnionym serwisem technicznym w celu 
przeprowadzenia kontroli oraz ewentualnej wymiany 
komponentu.

A20
CZUJNIK AUX

Uszkodzenie czujnika pomocniczego

Możliwe uszkodzenie komponentu.
Sprawdzić, czy czujnik umieszczony w instalacji 
odpowiada właściwościom podanym w instrukcji (patrz 
czujnik zewnętrzny).
Skontaktować się z upoważnionym serwisem technicznym 
w celu przeprowadzenia kontroli oraz ewentualnej 
wymiany komponentu.
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NAPIS NA 
WYŚWIETLACZ

RODZAJ PROBLEMU ROZWIĄZANIE

A22 Kosz nie jest zamknięty

Możliwe zatkanie kosza. Wyczyścić.
Jeśli problem nie ustępuje, należy skontaktować się z 
punktem serwisowym.

A23 Uszkodzenie czujnika otoczenia

Możliwa awaria części zabezpieczającej. Skontaktować 
się z upoważnionym serwisem technicznym w celu 
przeprowadzenia kontroli oraz ewentualnej wymiany 
komponentu.

Wyjście ze stanu alarmu

Nie otwierać NIGDY drzwiczek kotła podczas, gdy odbywa się początkowy zapłon lub trwa cykl gaszenia, jako że na 
tych etapach pellet cały czas się pali i mogą występować substancje lotne.
UWAGA!
Jeśli podczas obsługi lub początkowego zapłonu, w pomieszczeniu nastąpi ulatnianie się dymu z urządzenia lub 
z komina, należy je wyłączyć, przewietrzyć pomieszczenie i wezwać natychmiast montera / upoważnionego do 
serwisowania technika.

Gdy kocioł przechodzi w stan alarmu, rozpoczyna się automatyczna faza chłodzenia/wyłączenia, po zakończeniu której na panelu zostaje 
wyświetlona przyczyna alarmu.
Przed wykonaniem resetu alarmu należy przeprowadzić kontrole wskazane w tabeli powyżej, a następnie nacisnąć przycisk RESET przez 
kilka sekund (lub odłączyć zasilanie od kotła przy użyciu głównego przełącznika ON/OFF, obecnego w tylnej części kotła).
Jeżeli wymienione działania nie rozwiążą problemu, stan alarmowy powtórzy się ponownie w odstępach czasowych, w zależności od typu 
alarmu: w tym przypadku należy skontaktować się z serwisem technicznym.
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WYŁĄCZENIE
W przypadku gdy zostanie naciśnięty przycisk wyłączania lub pojawi się jeden z następujących warunków:
• zaprzestanie zapotrzebowania na moc (Power = 0) dla Ecostop, Timer, Sleep
• wystąpienie stanu alarmowego
• wystąpienie nadmiernej temperatury wody
kocioł przechodzi do fazy wyłączania i chłodzenia, która przewiduje automatyczną realizację następujących etapów:
• ustanie załadunku pelet
• utrzymanie ustawionej prędkości wentylatora otoczenia, aż do ostygnięcia 
• ustawienie wyciągu dymu na maksymalną wartość oraz utrzymywanie niniejszego stanu przez stałą wartość czasową równą 15 

minut, po czym następuje weryfikacja osiągnięcia temperatury wyłączenia kotła.
• Po zakończeniu chłodzenia wykonywane jest mechaniczne czyszczenie kosza.

Podczas fazy wyłączania panel wyświetla napis OFF (patrz ekran), lecz jeżeli znajduje się w stanie wyłączania z powodu alarmu, na panelu 
zostaje wyświetlony odpowiedni kod (patrz tabela alarmów).

PRZERWA W ZASILANIU PODCZAS PRACY KOTŁA
W przypadku utraty zasilania poniżej 10”, podczas uruchomienia kocioł zostaje ustawiony w fazie, w której znajdował przed wystąpieniem 
braku zasilania.

W przypadku utraty zasilania poniżej 10”, gdy do kotła zostanie ponownie podłączone zasilanie, zostaje on ustawiony w stanie 
wcześniejszego funkcjonowania, według następującej procedury: 
• wykonanie fazy chłodzenia, podczas której na wyświetlaczu panelu pojawi się informacja OFF BLACKOUT
• ponowne podłączenie kotła
Jeżeli podczas wystąpienia awarii zasilania kocioł znajdował się trakcie zapłonu, po przywróceniu zasilania nie nastąpi jego włączenie 
(istnieje ryzyko, że w koszu znajdują się pozostałości peletu) i na panelu zostaje wyświetlona informacja OFF BLACK-OUT.
Jeżeli podczas fazy chłodzenia zostanie naciśnięty przycisk ON, kocioł kończy status resetowania z powodu braku zasilania i przystępuje 
do włączenia, zgodnie z wydanym poleceniem. Analogicznie naciśnięcie przycisku OFF zostaje interpretowane jako polecenie wyłączenia.
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JEDYNIE PRAWIDŁOWO WYKONANA INSTALACJA ORAZ ODPOWIEDNIA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA 
ZAPEWNIAJĄ POPRAWNE DZIAŁANIE I BEZPIECZNĄ OBSŁUGĘ PRODUKTU

Pragniemy Państwa poinformować, że znane są nam przypadki nieprawidłowego działania urządzeń grzewczych na pellet przeznaczonych 
do użytku domowego, wynikające w głównej mierze z nieprawidłowej instalacji i nienależycie wykonanej konserwacji. 
Pragniemy Państwa zapewnić, ze wszystkie nasze produkty są bezpieczne i mają certyfikaty zapewniające zgodność z odpowiednimi 
normami europejskimi. System zapłonowy został starannie sprawdzony celem zapewnienia sprawnego włączania i bezawaryjności 
nawet w trudnych warunkach eksploatacji. Niemniej celem zapewnienia bezpiecznej eksploatacji, podobnie jak w przypadku innych 
urządzeń na pellet, również nasze urządzenia wymagają należytej instalacji, systematycznego czyszczenia i okresowej konserwacji. Z 
przeprowadzonych przez nas badań wynika, że nieprawidłowe działanie jest powodowane w głównej mierze występowaniem niektórych 
lub wszystkich czynników omówionych poniżej:
• Zapchane otwory paleniska lub palenisko odkształcone wskutek niedostatecznej konserwacji, warunków powodujących opóźniony 

zapłon, co w konsekwencji powoduje nieprawidłową emisję spalin. 
• Niedostateczne powietrze spalania w wyniku ograniczonego lub zatkanego kanału wlotu powietrza. 
• Stosowanie kanałów spalinowych niespełniających wymogów przepisów dotyczących instalacji i niezapewniających wymaganego 

ciągu powietrza. 
• Częściowo zatkany komin w wyniku niedostatecznej konserwacji ograniczającej ciąg powietrza i utrudniającej zapłon. 
• Komin niespełniający wymogów opisanych w podręczniku instrukcji, a zatem niepozwalający zapobiec potencjalnym zjawiskom 

ciągu w odwrotnym kierunku. 
• Ten czynnik ma istotne znaczenie, gdy produkt jest instalowany w miejscach szczególnie wietrznych, takich jak obszary nadbrzeżne. 
Występowanie jednego lub kilku tego typu czynników może poważnie utrudniać warunki działania.
Aby zapobiec tej nieprawidłowości, produkt należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Ponadto szczególnie duże znaczenie ma przestrzeganie kilku prostych zasad omówionych poniżej:

• Po każdym czyszczeniu paleniska należy je ponownie umieścić w położeniu wyjściowym przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem i 
usunąć wszelkie ślady zabrudzeń z płyty podstawowej.

• pelet nie należy wkładać do paleniska ręcznie, ani przed włączeniem, ani podczas działania.
• Przed kolejnym włączeniem urządzenia należy usunąć resztki pelet niespalone w wyniku ewentualnego braku zapłonu. Należy 

również sprawdzić jego prawidłowe ułożenie oraz odpowiedni dopływ powietrza spalania/ wylotu spalin.
• W razie powtarzających się nieudanych prób włączenia zaleca się natychmiastowe wstrzymanie pracy urządzenia i skontaktowanie 

się z autoryzowanym serwisem technicznym celem sprawdzenia działania urządzenia.
Przestrzeganie podanych zaleceń jest w zupełności wystarczające do zapewnienia prawidłowego działania urządzenia i zapobieżenia 
wszelkim jego usterkom.
W razie nieprzestrzegania opisanych zaleceń, przepełnienia pelletem paleniska i nieodpowiedniej emisji spalin w komorze spalania 
należy postępować ściśle z opisanymi poniżej zaleceniami.
• Nie odłączać urządzenia od zasilania elektrycznego, gdyż spowoduje to zatrzymanie pracy wentylatora wyciągowego spalin i 

uwolnienie ich do środowiska.
• Otworzyć okna, aby przewietrzyć pomieszczenie, w którym zainstalowano urządzenie, odprowadzając ewentualne spaliny 

znajdujące się w powietrzu (komin może nie działać sprawnie).
• Nie otwierać drzwiczek, gdyż może to zaburzyć prawidłowe działanie systemu odprowadzania spalin do komina.
• Wyłączyć kocioł, wciskając przycisk włączania/wyłączania na panelu sterowania (nie jest to przycisk zainstalowany za gniazdem 

zasilania!), i oddalić się od urządzenia w oczekiwaniu na całkowite odprowadzenie spalin.
• Przed ponowną próbą włączenia dokładnie wyczyścić palenisko i jego otwory przelotowe powietrza z wszelkich przywar i 

ewentualnych resztek niespalonych pelet. Przygotować palenisko, usuwając ewentualne resztki z płyty podstawowej. W razie 
powtarzających się nieudanych prób włączenia zaleca się natychmiastowe wstrzymanie pracy urządzenia i skontaktowanie się z 
autoryzowanym serwisem technicznym celem sprawdzenia zasad działania urządzenia i komina.
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Przed jakąkolwiek czynnością konserwacyjną produkt należy odłączyć od zasilania 230 V’

CODZIENNE I COTYGODNIOWE CZYSZCZENIE WYKONYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
W przypadku wyczerpania pelet w zbiorniku mogą zebrać się pelety niespalone w koszu; kosz należy zawsze opróżniać z takich pozostałości. 
Co 15 dni należy sprawdzić stan kosza.
System automatycznego czyszczenia zwalnia z konieczności opróżniania kosza; niemniej jednak w przypadku pelet, po 
których pozostaje duża ilość popiołu system ten może okazać się niewystarczający.
W zawiązku z tym zalecamy dostosowanie kontroli do rodzaju stosowanego paliwa. Red zaleca stosowanie pelet klasy A1 
z pozostałościami popiołu poniżej 0,7%.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE TYLKO DOBRZE OCZYSZCZONY RUSZT PALENISKOWY ZAPEWNIA BEZPIECZNE WŁĄCZENIE 
I OPTYMALNĄ PRACĘ PAŃSTWA PRODUKTU NA PELETY. W PRZYPADKU NIEWŁĄCZENIA LUB PO JAKIMKOLWIEK 
INNYM PRZYPADKU ZABLOKOWANIA PRODUKTU, KONIECZNE JEST OPRÓŻNIENIE KOSZA PALENISKOWEGO PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO PONOWNEGO WŁĄCZENIA. 

Aby skutecznie oczyścić ruszt, zassać cały popiół i wyczyścić dokładnie wszystkie otwory oraz znajdującą się na dole kratkę. Jeżeli pelety są 
dobrej jakości, zazwyczaj wystarczy pędzel, za pomocą którego można przywrócić optymalne warunki pracy komponentu. W przeciwnym 
wypadku, jeżeli osady są trwałe, należy użyć stalowego przyrządu dostarczanego wraz z wyposażeniem kotła.
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CZYSZCZENIE SZUFLADY NA POPIÓŁ (jeśli nie zainstalowano wózka - opcja)
W standardowej wersji kotła, czyli bez wózka,należy wyjąć szufladę na popiół “M” i opróżnić ją z popiołu co najmniej raz w tygodniu. 
W tym celu otworzyć drzwiczki kotła “A”, otworzyć dolne drzwiczki “J”, złapać za szufladę na popiół “M” i opróżnić ją. Oczyścić komorę z 
ewentualnych pozostałości popiołu i z powrotem włożyć szufladę. Częstotliwość czyszczenia zależy od Państwa doświadczenia oraz od 
jakości pelet. W każdym razie zaleca się czyścić nie rzadziej niż co 7 dni.

Uwaga! Dolne drzwiczki można 
otworzyć, gdy kocioł jest wyłączony, 
w przeciwnym razie uaktywnia się 
alarm.

Jeśli zainstalowano wózek (opcja), szuflada na popiół jest usunięta, dlatego nie wymaga się jej opróżniania.
Firma zaleca sprawdzanie poziomu popiołu w wózku po wyłączeniu kotła co 30 dni, w każdym razie co trzy miesiące pracy kotła należy 
opróżnić pojemnik. 
Procedurę opróżniania opisano w instrukcji wózka.

Zalecamy kontrolowanie co 30 dni poziomu popiołu nagromadzonego w wózku. 
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CZYSZCZENIE KOMORY WYCIĄGU SPALIN 
W części za szufladą popiołu „M” umieszczony jest korek spalin „E”, który należy zdemontować na użytek czyszczenia wyciągu spalin w 
następujący sposób:
• odkręcić śruby „s” 
• zdemontować korek spalin „E”
Przy użyciu wąskiej końcówki odkurzacza usunąć popiół oraz sadze zebrane w wymienniku dolnym, oznaczonym strzałką. Przed 
zamontowaniem korka „E” zaleca się wymienić uszczelkę „F”.

CZYSZCZENIE DOLNEJ KOMORY
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CZYSZCZENIE INSTALACJI ODPROWADZANIA SPALIN I KONTROLE
Należy wyczyścić instalację odprowadzania spalin, zwłaszcza w pobliżu złączy w kształcie „T”, kolanek oraz ewentualnych 
odcinków kanału dymowego biegnących poziomo.
Informacje na temat okresowego czyszczenia przewodu kominowego można uzyskać u wykwalifikowanego kominiarza.
Sprawdzić szczelność uszczelnień z włókna ceramicznego znajdujących się na drzwiczkach kotła. W razie potrzeby zamówić u sprzedawcy 
nowe uszczelnienia wymienne lub skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym, który może wykonać całą operację.

UWAGA:
Częstotliwość czyszczenia instalacji odprowadzania spalin zależy od eksploatacji kotła oraz od typu instalacji.
Zaleca się powierzenie konserwacji i czyszczenia na zakończenie sezonu autoryzowanemu punktowi serwisowemu, 
gdyż jego pracownicy nie tylko wykonają ww. czynności, ale również dokonają ogólnego przeglądu komponentów.

OKRESOWA KONTROLA DZIAŁANIA ZAMKNIĘCIA DRZWICZEK
Należy sprawdzić, czy zamknięcie drzwi zapewnia poprawna szczelność (przeprowadzając test “kartki papieru”) i czy przy zamkniętych 
drzwiach blok zamykający (X na rysunku) nie wystaje poza blachę, do której jest przymocowany. W niektórych produktach konieczne 
będzie zdjęcie osłony, aby móc ocenić, na ile, przy zamkniętych drzwiczkach, blok niepoprawnie wystaje. 

WYŁĄCZENIE Z UŻYTKU (na koniec sezonu)

Na koniec każdego sezonu, przed wyłączeniem pieca, należy usunąć ze zbiornika wszystkie pelety za pomocą odkurzacza z długim 
przewodem ssawnym.
Wskazane jest, aby usunąć niewykorzystane pelety ze zbiornika, ponieważ mogą wchłonąć wilgoć, odłączyć wszystkie przewody 
powietrza do spalania, które mogą doprowadzić wilgoć do komory spalania, ale przede wszystkim poprosić wyspecjalizowanego technika 
o odnowienie farby wewnątrz komory spalania z użyciem specjalnych farb silikonowych w sprayu (dostępne w każdym sklepie lub punkcie 
serwisowym) w trakcie niezbędnych czynności corocznej planowej konserwacji na koniec sezonu. W ten sposób farba ochroni wewnętrzne 
części komory spalania, blokując jakikolwiek proces utleniania.
W okresie wyłączenia z użytku urządzenie musi być odłączone od sieci elektrycznej. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, 
szczególe w przypadku obecności dzieci, zaleca się wyjęcie przewodu zasilającego.

Jeżeli podczas ponownego włączania, po naciśnięciu głównego wyłącznika znajdującego się z boku pieca, wyświetlacz panelu 
sterowniczego nie włącza się, oznacza to, że może się okazać konieczna wymiana bezpiecznika.
W tylnej części pieca, pod gniazdkiem zasilania, znajduje się skrzynka z bezpiecznikami. Po odłączeniu wtyczek z gniazda elektrycznego, 
przy użyciu śrubokrętu otworzyć pokrywę wnęki z bezpiecznikami i w razie potrzeby wymienić je (3,15 A opóźniony).
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WYMIANA SPUSTU NADCIŚNIENIA W KOMORZE SPALANIA
Gumowa uszczelka „G” nadciśnienia w komorze spalania (rys. A) może ulec zużyciu i/lub uszkodzeniu. Z tego powodu należy wymieniać ją 
raz w roku, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu.
Aby wymienić gumową uszczelkę, stosować się do poniższej procedury. 
• Podnieść przednie drzwiczki i, jeśli to konieczne, wyjąć boczny panel.
• Zdemontować śrubę - podkładkę - uszczelkę gumową - wałek, pokazane na rysunku A/C (z obu stron pokrywy). Przystąpić do 

montażu nowego zestawu:
• Przygotować śrubę - podkładkę - uszczelkę gumową - wałek, ustawione zgodnie ze wskazaniami na rys. C. Przykręcić do konstrukcji.
• Dokręcić dokładnie śrubę.
Sprawdzić, czy sprężenie uszczelki gumowej jest prawidłowe, używając wzornika dołączonego do zestawu: 
• Oprzeć wzornik na pokrywie (rys. B); łeb śruby powinien stykać się ze znacznikiem górnym. W przeciwnym przypadku śrubę dokręcić 

lub odkręcić (obraz przykładowy).

A

C

B

G
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KONTROLA KOMPONENTÓW WEWNĘTRZNYCH

UWAGA!
Kontrolę wewnętrznych komponentów elektryczno-mechanicznych należy powierzać wyłącznie specjalistom 
posiadającym wiedzę techniczną z zakresu spalania i elektryczności.

Zaleca się przeprowadzanie okresowej, corocznej konserwacji (na podstawie podpisanej umowy serwisowej), która polega na kontroli 
wzrokowej oraz kontroli pracy komponentów wewnętrznych. W dalszej części zebrano czynności kontrolne i/lub konserwacyjne, 
niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia.

CZĘŚCI/ OKRES 2-3 DNI 7 DNI  180 DNI 1 ROK

Kosz paleniskowy ·
Skrzynka z popiołem ·
Wózek (opcja) ·
Komora dolna ·
Cały wymiennik ·
Przewód spalin ·
Uszczelka drzwiowa ·
Części wewnętrzne ·
Kanał dymowy ·
Pompa obiegowa ·
Wymiennik płytkowy ·
Komponenty hydrauliczne ·
Komponenty elektromechaniczne ·
Silikonowy amortyzator zabezpieczający przed 
nadciśnieniem w komorze spalania ·

CZYSZCZENIE WYŚWIETLACZA PANELU STEROWANIA

UWAGA!!
Wyświetlacz panelu jest bardzo delikatny i zostaje dostarczony z folią ochronną.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA:
Czyścić miękką, bawełnianą szmatką, suchą lub lekko zwilżoną. 

Nie używać silnych detergentów lub materiału poliestrowego.
Nie używać szorstkich gąbek, proszków do czyszczenia lub rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna, ponieważ mogą one 
uszkodzić powierzchnię urządzenia.
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UWAGA: 
Wszystkie naprawy muszą być przeprowadzane wyłącznie przez technika specjalistę, po wyłączeniu pieca i po 
wyjęciu wtyczki z gniazda.

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ PRAWDOPODOBNE PRZYCZY-
NY ŚRODKI ZARADCZE

Pelety nie są wprowadzane do komory 
spalania

Zbiornik peletów jest pusty Napełnić zbiornik peletów

Ślimak jest zablokowany przez wióry Opróżnić zbiornik i ręcznie odblokować 
ślimak z wiórów

Uszkodzony motoreduktor Wymienić motoreduktor

Uszkodzona karta elektroniczna Wymienić kartę elektroniczną

Płomień gaśnie lub piec automatycznie 
zatrzymuje się

Zbiornik peletów jest pusty Napełnić zbiornik peletów

Pelety nie są podawane Sprawdzić nieprawidłowość opisaną 
powyżej

Nastąpiła reakcja czujnika bezpieczeństwa 
kontrolującego temperaturę peletów

Pozostawić piec do ostygnięcia, przywrócić 
działanie termostatu aż do wyłączenia 
blokady i ponownie włączyć piec; jeśli 
problem utrzymuje się, skontaktować się 
z punktem pomocy technicznej.

Crono aktywne Sprawdzić, czy ustawienie crono jest 
aktywne

Drzwiczki nie są dokładnie zamknięte lub 
uszczelki są zużyte

Zamknąć drzwiczki i wymienić uszczelki 
na oryginalne

Nieodpowiednie pelety Zmienić typ peletów na jeden z zalecanych 
przez producenta

Słaby dopływ peletów Sprawdzić przepływ paliwa zgodnie z 
instrukcjami

Brudna komora spalania Wyczyścić komorę spalania zgodnie z 
instrukcjami

Wylot zapchany Oczyścić przewód dymowy

Awaria silnika zasysania spalin Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić 
silnik

Zbyt wysoka temperatura zbiornika wody Sprawdzić poprawność działania 
pompy obiegowej wody oraz układu 
hydraulicznego.
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NIEPRAWIDŁOWOŚĆ PRAWDOPODOBNE PRZYCZY-
NY ŚRODKI ZARADCZE

Piec działa przez kilka minut, po czym 
wyłącza się

Faza zapłonu nie została zakończona Powtórzyć fazę zapłonu

Chwilowy brak energii elektrycznej. Poczekać na ponowne automatyczne 
uruchomienie

Zapchany przewód dymowy Oczyścić przewód dymowy

Czujniki temperatury wadliwe lub 
uszkodzone

Sprawdzić i wymienić czujniki

Pelety gromadzą się w koszu, szyba w 
drzwiczkach brudzi się, a płomień jest 
słaby

Niewystarczająca ilość powietrza do 
spalania

Upewnić się, że wlot powietrza do 
pomieszczenia jest obecny i że nie jest 
niczym zastawiony. Sprawdzić czy filtr 
powietrza znajdujący się na rurze Ø 5 cm, 
na wlocie powietrza, nie jest zapchany. 
Oczyścić kosz i sprawdzić czy wszystkie 
otwory są drożne Przeprowadzić ogólne 
czyszczenie komory spalania i przewodu 
dymowego. Sprawdzić stan uszczelek w 
drzwiczkach

Pelety wilgotne lub niewłaściwe Zmienić rodzaj peletów.

Uszkodzony silnik zasysania spalin Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić 
silnik

Silnik zasysania spalin nie działa Do pieca nie dociera napięcie elektryczne Sprawdzić napięcie w sieci i bezpiecznik

Blokada silnika spowodowana 
zablokowaniem

Przeprowadzić ogólne czyszczenie komory 
spalania i przewodu dymowego. 

Silnik jest uszkodzony Sprawdzić silnik i kondensator i ewentual-
nie wymienić go

Karta główna jest uszkodzona Wymienić kartę elektroniczną

Panel sterowania jest uszkodzony Wymienić panel sterowania

Piec nie uruchamia się Brak energii energetycznej. Sprawdzić czy wtyczka znajduje się w 
gnieździe i czy przełącznik główny jest w 
pozycji "I"

Czujnik pelet lub wody zablokowany Zaczekać na ochłodzenie zbiornika pelet 
lub wody i ponownie włączyć piec.

Uszkodzony bezpiecznik Wymienić bezpiecznik

Awaria świecy Czyszczenie i ewentualna wymiana świecy
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NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZWIĄZANE Z INSTALACJĄ HYDRAULICZNĄ

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ PRAWDOPODOBNE PRZYCZY-
NY ŚRODKI ZARADCZE

Po włączeniu pieca nie następuje wzrost 
temperatury

Nieprawidłowa regulacja spalania Kontrola programu roboczego

Kocioł / instalacja są zanieczyszczone Sprawdzić i wyczyścić kocioł

Niewystarczająca moc pieca Sprawdzić, czy parametry pieca są dobrze 
dobrane do zapotrzebowania instalacji

Stosowane pelety są niskiej jakości Zastosowanie peletu Producenta

Skropliny w kotle Nieprawidłowa regulacja temperatury 
kotła lub pompy

Wyregulować piec lub pompę na wyższą 
temperaturę

Niewystarczające zużycie paliwa Kontrola programu roboczego

Grzejniki zimą są zimne Termostat otoczenia (miejscowy lub 
zdalny) jest ustawiony na zbyt niską 
wartość. Jeśli termostat jest zdalny, należy 
sprawdzić czy nie jest uszkodzony.

Ustawić termostat na wyższą temperaturę, 
ewentualnie wymienić (jeżeli jest zdalny).

Pompa obiegowa nie obraca się, ponieważ 
jest zablokowana.

Odblokować pompę obiegową wyjmując 
korek i obracając wał śrubokrętem.

Pompa obiegowa nie obraca się. Sprawdzić połączenia elektryczne pompy 
obiegowej i ewentualnie wymienić.

Grzejniki są zapowietrzone Odpowietrzyć grzejniki

Nie wypływa ciepła woda Pompa obiegowa zablokowana Odblokować pompę obiegową

Jeżeli piec NIE jest używany zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji, Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za obrażenia osób i uszkodzenia mienia, jakie mogłyby być skutkiem takiego zaniedbania. 
Ponadto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i obrażenia osób spowodowane niepodporządkowaniem się 
zasadom przedstawionym w instrukcji.
• Czynności wyróżnione kursywą muszą być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowanych pracowników 

Producenta.
• Podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych, czyszczenia i napraw należy stosować wszystkie niezbędne 

środki ostrożności.
• Zakaz ingerowania w zabezpieczenia.
• Zakaz usuwania zabezpieczeń.
• Podłączyć piec do skutecznego systemu odprowadzania spalin.
• Wcześniej należy sprawdzić czy pomieszczenie, w którym będzie instalowany, ma zapewnioną odpowiednią 

wymianę powietrza.
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19-PŁYTA ELEKTRONICZNA

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

LEGENDA OKABLOWANIA KARTY GŁÓWNEJ
1. PRZEKAŹNIK AUX (C-NO-NC)
2. KONTAKT
3. Czujnik otoczenia
4. WEJŚCIE AUX
5. ENKODER WENTYLATORÓW SPALIN
6. ENKODER MOTOREDUKTORA
7. PRZETWORNIK CIŚNIENIA
8. CZUJNIK WODY
9. CZUJNIK TEMPERATURY DYMU
10. CZUJNIK POZIOMU   PELET (OPCJA)
11. CZUJNIK WENTYLATORA POWIETRZA
12. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
13. EKSPANSJA
14. KOMUNIKACJA SZEREGOWA

15. KONTROLA POMPY PWM
16. PANEL STEROWANIA
17. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE WODY
18. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ZBIORNIKA
19. CZYSZCZENIE KOSZA
20. ZAWÓR 3-DROŻNY
21. ZASILANIE POMPY CZYSZCZENIA
22. MOTOREDUKTOR
23. WENTYLATOR DYMU
24. ŚWIECA
25. WYŁĄCZNIK
26. CZYSZCZENIE TURBULATORÓW
27. STYK KOSZA

Pamiętaj: Okablowanie elektryczne pojedynczych komponentów ma złączniki ze wstępnym okablowaniem o różnej 
długości.
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