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Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28
kwietnia 2015 r.
Identyfikator modelu
MPM Bio-Pell 19
Sposób podawania paliwa
automatyczny
Kocioł kondensacyjny
nie
Kocioł kogerencyjny na paliwo stałe: nie
Kocioł wielofunkcyjny: nie
Paliwo
Paliwo
Inne
ηs
Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń
zalecane odpowied [x %]: PM
OGC
CO
NOx
nie
[x] mg/m3
paliwa:
Polana, wilgotność ≤ 25 %
nie
nie
Zrębki, wilgotność 15–35%
nie
nie
Zrębki, wilgotność > 35 %
nie
nie
Drewno prasowane w
tak
nie
79
33
6
131
192
postaci peletów lub
brykietów
Trociny, wilgotność ≤ 50 %
nie
nie
Inna biomasa drzewna
nie
nie
Biomasa niedrzewna
nie
nie
Węgiel kamienny
nie
Węgiel brunatny (w tym
nie
nie
brykiety)
Koks
nie
nie
Antracyt
nie
nie
Brykiety
z
mieszanego
nie
nie
paliwa kopalnego
Inne paliwo kopalne
nie
nie
Brykiety z mieszanki (30 -70
nie
nie
%)biomasy i paliwa
kopalnego
Inna mieszanka biomasy i
nie
nie
paliwa kopalnego
Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego
Parametr
Symbol
Wartość
J.M.
Parametr
Symbol Wartość J.M
Wytworzone ciepło użytkowe
Sprawność użytkowa
przy znamionowej mocy
Pn
18,1
kW
Przy znamionowej
ɳn
85
%
cieplnej
mocy cieplnej
odpowiednio przy [30 %/ 50
Pp
5,3
kW
Odpowiednio przy 30
ɳp
83
%
%] znamionowej mocy
% znamionowej mocy
cieplnej
cieplnej
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność
przy znamionowej
elmax
0,055
kW
elektryczna
mocy cieplnej
przy znamionowej mocy
ɳel,n
%
Odpowiednio przy 30
elmin
0,037
kW
cieplnej
% znamionowej mocy
cieplnej
urządzeń wtórnych do redukcji
[- / N.A.] kW
emisji, w stosownych
przypadkach
w trybie
PSB
0,003
kW
czuwania
Dane kontaktowe
MPM Projekt Marcin Nykiel
Roźwienica 111, 37-565 Roźwienica
Tel. 795-999-555 e-mail: biuro@mpm-kotly.pl
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Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 28
kwietnia 2015 r.
KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE
2015/1187 UZUPEŁNIAJĄCYM DYREKTYWĘ
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/30/UE

Parametry urządzenia

J.M.

Klasa efektywności energetycznej
Znamionowa moc cieplna
Współczynnik efektywności energetycznej
Sezonowa efektywność energetyczna
ogrzewania pomieszczeń
Szczególne środki ostrożności podczas
montażu, instalacji lub konserwacji
urządzenia

kW
-

MPM Projekt Marcin Nykiel
Roźwienica 111, 37-565 Roźwienica
IDENTYFIKATOR MODELU
MPM Bio-Pell 19
A+
19
116

%

79

-

Każdorazowo przed montażem, uruchomieniem lub
konserwacją urządzenia należy uwzględnić zalecenia
zawarte w Instrukcji Obsługi dostarczonej przez producenta.

Nazwa i adres dostawcy urządzenia

Na kotle znajdują się piktogramy informacyjne, ostrzegawcze i zakazu wskazujące
na rodzaje zagrożeń.
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1. Informacje ogólne
Instrukcja obsługi kotła stanowi integralną część produktu i musi zostać przekazana użytkownikowi również w
przypadku przekazania własności. Należy się z nią dokładnie zapoznać i zachować ją na przyszłość, gdyż informację
dotyczące m.in. montażu, eksploatacji, konserwacji, bezpiecznego użytkowania w razie potrzeby mogą dostarczyć
odpowiednich wskazówek.
Montaż kotła musi zostać przeprowadzony zgodnie z normami i przepisami kraju przeznaczenia, według wskazówek
producenta oraz przez przeszkolony i wykwalifikowany personel. Nieodpowiedni montaż kotła może być przyczyną
obrażeń wśród ludzi i zwierząt oraz szkód materialnych, za które producent nie odpowiada.
Kocioł może być użytkowany wyłącznie do celu, do którego został konkretnie przewidziany. Jakiekolwiek inne
zastosowanie kotła należy uważać za niewłaściwe, a w konsekwencji niebezpieczne.
W przypadku błędów w czasie montażu, eksploatacji, konserwacji spowodowanych nieprzestrzeganiem
obowiązującego prawodawstwa, przepisów lub informacji zawartych w niniejszej instrukcji, producent uchyla się od
jakiejkolwiek odpowiedzialności kontraktowej lub poza kontraktowej za powstałe szkody, a gwarancja dotycząca
urządzenia traci ważność.

UWAGA!
Informujemy, że samowolne dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji urządzenia mających na celu
przystosowanie kotła do realizowania funkcji nieprzewidzianych przez Producenta, w tym procesów
spalania poza automatycznym paleniskiem oraz używania innych paliw niż wskazane w niniejszej
Instrukcji Obsługi przez producenta jest surowo zabronione i stanowi podstawę utraty gwarancji na
urządzenie.

UWAGA!
Kotły spełniające wymagania 5 klasy i ECODESIGN charakteryzują się niską temperaturą spalin.
Eksploatacja takiego kotła przy utrzymaniu temperatury wody powrotnej niższej jak 55°C prowadzi do
przyspieszonej korozji wymiennika kotła. Należy zamontować układ podnoszący temperaturę wody
powrotnej, zapewniający temperaturę na poziomie minimum 55°C. Jest to warunek uznania roszczeń
gwarancyjnych na szczelność wymiennika ciepła.

2. Zastosowanie kotła
Kotły MPM Bio-Pell z zasobnikiem paliwa i palnikiem Kipi Rot-Power przeznaczone są do pracy w wodnych
instalacjach centralnego ogrzewania, systemu otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody, które
zamontowane są zgodnie z normami (np. PN-91/B-02413) . Kotły MPM Bio-Pell mogą pracować w układzie zamkniętym
przy odpowiednim zabezpieczeniu instalacji c.o.
Kotły instalowane zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji obsługi nie podlegają pod UDT. Kotły typu MPM BioPell rekomendowane są przez producenta w głównej mierze do ogrzewania mieszkań, domów jednorodzinnych,
pawilonów handlowych, usługowych, gastronomicznych, warsztatów itp., w których temperatura wody zasilającej nie
przekracza 85°C oraz o ciśnieniu roboczym nie większym niż 1,5 bar. Wymagany ciąg spalin za kotłem 0,15 - 0,30 mbar
(w zależności od mocy kotła).
Kotły MPM Bio-Pell mogą służyć do przygotowania ciepłej wody użytkowej przy użyciu wymiennika ciepła
zamontowane zgodnie z normą PN-EN 12828:2013-05.Nie dopuszcza się wykorzystania kotła, jako przepływowy
podgrzewacz wody
Dobór kotła do ogrzewania danego obiektu powinien być ściśle uzależniony od sporządzonego bilansu cieplnego do
ogrzewanych pomieszczeń zgodnie z normą PN-EN 13790.

3. Budowa i funkcjonowanie kotła
Kocioł MPM Bio-Pell jest urządzeniem o nowoczesnej konstrukcji, wyposażonym w układ automatycznego
podawania paliwa do komory paleniskowej. MPM Bio-Pell został zaprojektowany i przystosowany do automatycznego
spalania paliwa stałego. Paliwem podstawowym jest biomasa w postaci granulatu drzewnego – pellet o parametrach
określonych według tablicy nr 7 normy PN-EN 303-5:2012.
Korpus wodny kotła wykonany jest z blach o konstrukcji spawanej. Płaszcz wodny kotła tworzy prostopadłościan o
podwójnych ścianach, przedzielony przestrzeniami wodnymi. Wymiennik wewnętrzny kotła zbudowany jest z blachy
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kotłowej P265GH o grubości 6mm. Natomiast zewnętrzny płaszcz wodny o grubości 4mm wykonany jest ze stali
konstrukcyjnej S235JR. Badanie szczelności i wytrzymałości kotła sprawdza się ciśnieniem 3,5 bar w czasie procesu
produkcji każdego kotła. Powierzchnia wodna kotła została tak zaprojektowana, aby w warunkach normalnej
eksploatacji zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi oraz przy odpowiednim podłączeniu zapewnić całkowite
odpowietrzenie i nie dopuścić do miejscowego podgotowania cieczy grzewczej. Drzwiczki popielnikowo-paleniskowe
znajdują się na ścianie czołowej kotła, umożliwiają one dostęp do palnika peletowego w celu jego okresowej kontroli.
Palnik wyposażony jest w funkcję samooczyszczenia komory spalania oraz w automatyczną ceramiczną zapalarkę.
W części górnej kotła pod klapą obudowy umiejscowiona jest wyczystka dająca dostęp do wszystkich kanałów
spalinowych kotła. Na górnej pokrywie kotła, w części przedniej, znajduje się zaślepka przykręcona na dwóch
nitowkrętach M4. Jej demontaż umożliwia dostęp do listwy elektrycznej sterownika. W ścianie tylnej kotła znajduje się
mufa wody zasilającej i powrotnej oraz mufa zaworu spustowego. Spaliny odprowadzane są do komina przez czopuch
znajdujący się w tylnej części kotła o średnicy zewnętrznej 140mm. Wymiennik ciepła w całości izolowany jest wełną
mineralną o grubości 40 mm.
Zasada działania automatycznego zespołu układu podawania paliwa:
Kocioł MPM Bio-Pell pracuje wykorzystując działanie zespołu złożonego z:
- wentylatora tłoczącego powietrze do paleniska
- paleniska z obrotową komora spalania
- podajnika ze spirali bezrdzeniowej napędzanego motoreduktorem
- elektronicznego sterownika- regulatora temperatury
- kosza zasypowego
Pellet do komory palnika dostarczany jest za pomocą podajnika składającego się z rury nierdzewnej z wizjerem
zapewniającym kontrolę pracy podajnika, w której umieszczona jest spirala bezrdzeniowa transportująca pellet z
zasobnika do palnika, gdzie dawka paliwa transportowana jest podajnikiem ślimakowym do komory spalania. Po
przetransportowaniu odpowiedniej ilości pelletu następuje jego zapłon poprzez zapalarkę (grzałka elektryczna). Po
zapłonie palnik przechodzi w tryb pracy automatycznej. Zasobnik z palnikiem połączony jest poprzez rurę „spiro”. Taki
rozwiązanie zapewnia ochronę przed niekontrolowanym cofnięciem się płomienia do zasobnika. Praca palnika odbywa
się automatycznie i nie wymaga nadzoru. Zastosowanie w palniku obrotowej komory spalania uniemożliwia przywieranie
części żużlu powstającego podczas procesu spalania do tej komory. Poprzez cykliczny obrót popiół powstający w
końcowej fazie przesuwany jest do przodu komory spalania w wyniku, czego zostaje on usunięty z komory, po czym
opada do popielnika. W czasie przepływu przez wymiennik kotła spaliny oddając ciepło ulegają wychłodzeniu i usuwane
są przez stalowy czopuch. Częstotliwość oraz wielkość dawki paliwa oraz strumień objętości powietrza potrzebny do
prawidłowego spalania regulowany jest automatycznie przez sterownik elektroniczny. Zamontowany jest on na górze
kotła, poprzez odczyty danych z czujników temperatury kontroluje pracę podajnika, wentylatora, pomp C.O. oraz C.W.U.
i innych urządzeń regulacyjnych. Regulator wyposażony jest w czujnik kontroli temperatury oraz ogranicznik
temperatury bezpieczeństwa, który powoduje odcięcie zasilania elektrycznego do wentylatora i motoreduktora
podajnika w przypadku wzrostu temperatury wody w kotle powyżej 95°C.

UWAGA!
Zabrania się spalania materiałów z tworzyw sztucznych oraz materiałów łatwopalnych (np. benzyna,
nafta, rozpuszczalnik). Powyższe czynności mogą przyczynić się do uszkodzenia kotła, podajnika lub grozić
pożarem lub wybuchem.

4. Paliwo
Bezawaryjna praca kotła MPM Bio-Pell z palnikiem pelletowym Rot-Power zależy od zastosowania odpowiedniego
paliwa. Paliwem podstawowym jest biomasa w postaci sprasowanego granulatu drewna typu pellety klasy „C1” wg
Rozdz. 1 normy PN-EN 303-5:2012, tablica nr 7. Nie należy stosować paliwa o grubszej niż podana granulacji, gdyż tego
rodzaju paliwo może utrudniać pracę podajnika i doprowadzić do jego uszkodzenia. Kocioł MPM Bio-Pell wyposażony w
palnik pelletowy nie jest przystosowany do spalania paliw kopalnych.

UWAGA!
Zastosowanie paliw innych niż zalecane przez producenta może przyczynić się do uszkodzenia palnika, co
prowadzi do utraty gwarancji na wyżej wymieniony palnik.
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Palnik powinien być zasilany wyłącznie paliwem o następujących parametrach:
Lp.

Parametr

Zakres

1.

Frakcje

granulat

2.

Średnica

6 - 8mm

3.

Długość

4.

Gęstość nasypowa

5.

Wartość opałowa

>17 MJ/kg

6.

Zawartość popiołu

≤ 0,5%

7.

Zawartość siarki

≤ 0,03%

8.

Zawartość azotu

≤ 0,3%

9.

Zawartość chloru

≤ 0,02%

10.

Wilgotność

≤ 12%

5mm - 35
mm
≥ 600
kg/m3

Tabela 1. Podstawowe parametry pelletu
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5. Schemat konstrukcji kotła MPM Bio-Pell
Rysunek 1. Przekrój kotła MPM Bio-Pell

1. Stopki kotła
2. Izolacja termiczna kotła
3. Mufa spustowa cieczy grzewczej
4. Mufa powrotna cieczy grzewczej
5. Płaszcz wodny kotła
6. Popielnik
7. Palnik z obrotową komora spalania
9. Lamela wodna

14. Izolacja termiczna – wermikulit
15. Czopuch
16. Mufa zasilająca cieczy grzewczej
17. Izolacja termiczna wyczystki
18. Wyczystka górna z izolacją
19. Pokrywa wyczystki
20. Sterownik EcoTouch 860/EcoMax 860
21. Komora rozprężna- demontowana podczas
czyszczenia wymiennika
22. Szuflada na popiół z wymiennika

10. Kanał spalinowy

23. Izolacja drzwiczek

11. System komór rozprężno-odpylających
12. Pionowy wymiennik wodny kotła

24. Drzwiczki paleniskowe z palnikiem pelletowym

8. Komora rozprężna- spalania

25. Palnik pelletowy Kipi Rot-Power

13. Zawirowywacz spalin
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6. Parametry techniczne
Tabela 2.Parametry techniczne kotła MPM Bio-Pell
Nominalna moc cieplna

19

kW

Powierzchnia grzewcza

2.5

m2

Klasa kotła (wg PN-EN 303-5:2012)

klasa 5

-

Klasa efektywności energetycznej

A+

-

Sprawność cieplna przy mocy nominalnej

91,7

[%]

Sprawność cieplna przy mocy minimalnej

89,2

[%]

Klasa paliwa

C1

-

Wysokość kotła

1300

mm

Szerokość obudowy

440

mm

Szerokość całkowita

950

mm

Długość bez zamontowanego palnika

700

mm

Długość całkowita

1100

mm

Wysokość do dolnej krawędzi czopucha

960

mm

nominalnej

107

°C

minimalnej

72

°C

nominalnej

9,95

g/s

minimalnej

5,15

g/s

przy ∆T= 10K

1,69

mbar

przy ∆T= 20K

0,42

mbar

Wskazana temperatura robocza

60-80

°C

Minimalna temperatura wody powrotnej

55

°C

Pojemność wodna kotła

75

dm3

Temperatura spalin przy mocy
Strumień masy spalin przy mocy
Opory przepływu wody przez kocioł dla mocy
nominalnej

Waga zestawu ok.

340

kg

Pojemność zasobnika opału

350

dm3

Wymiaru otworu zasypowego zasobnika

310x390

mm

Zużycie paliwa przy mocy nominalnej

3,97

[kg/h

Max. dop. ciśnienie robocze

1,5

bar

Średnica zasilania i powrotu Dn

G 1/1/2

”

Max. dopuszczalna temperatura

85

°C

Wymagany ciąg spalin

0.18

mbar

Min. przekrój komina/Wymiary czopucha

160 x 160/ Ø 140

mm

Min. wysokość komina

7

m

Pobór mocy ( w fazie rozpalania)

max 229

W

Zasilanie elektryczne

230/50

V/Hz
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Rysunek 2. Podstawowe wymiary kotła MPM Bio-Pell
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Rysunek 3. Podstawowe wymiary kotła MPM Bio-Pell
Tabela 3. Podstawowe wymiary kotła MPM Bio-Pell
A
1250
mm

B
35
mm

C
1300
mm

D
1030
mm

E
960
mm

F
690
mm

G
1300
mm

H
1030
mm

I
200
mm

J
700
mm

K1
1115
mm

K2
175
mm

K3
95
mm

L1
360
mm

L2
80
mm

L3
215
mm

7. Osprzęt zabezpieczający do kotła
Kotły MPM Bio-Pell posiadają wbudowane zabezpieczenia, które zmniejszają ryzyko stanu zagrożenia. Nie zwalniają
one jednak z obowiązku nadzoru nad kotłem.
Do podstawowych zabezpieczeń kotła należy:
- zabezpieczenie termiczne kotła- po osiągnięciu temperatury alarmowej 85°C, czujnik bimetaliczny usytuowany przy
czujniku temperatury odłącza wentylator i podajnik. Takie zabezpieczenie zapobiega zagotowaniu wody w instalacji, w
przypadku uszkodzenia regulatora elektronicznego bądź przegrzania kotła. Po zadziałaniu tego zabezpieczenia, gdy
temperatura wody opadnie do bezpiecznej wartości, czujnik samoczynnie odblokuje się, a alarm się wyłączy. Istnieje
możliwość, że czujnik przegrzeje się lub dojdzie do jego uszkodzenia. W takiej sytuacji palnik, wentylator oraz podajnik
zostaną odłączone.
Dodatkowo kocioł MPM Bio-Pell wyposażony jest w czujnik temperatury STB. Po przekroczeniu temperatury
alarmowej 95°C na kotle, zamontowany ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB w układzie elektrycznym
regulatora odłączy zasilanie podajnika i wentylatora. Zabezpieczenie zapobiega zagotowaniu wody w instalacji w
przypadku przegrzania kotła bądź jego uszkodzenia. W celu ponownego włączenia, należy odczekać do momentu, gdy
temperatura wody w kotle spadnie do poziomu 40-50°C. Następnie odkręcić plastikową osłonę, znajdującą się na
ograniczniku STB i delikatnie wcisnąć znajdujący się wewnątrz przycisk. Podajnik i wentylator powinny rozpocząć pracę.
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Rysunek 4. Miejsce montażu czujnika STB

Automatyczna kontrola czujnika- w przypadku uszkodzenia czujnika c.o., c.w.u. lub czujnika temperatury palnikauaktywni się alarm. Sterownik, odłącza nadmuch oraz podajnik a pompa obiegowa jest załączana niezależnie od aktualnej
temperatury. Regulator będzie oczekiwał wciśnięcia przycisku MENU, po czym wyłączany jest alarm.

8. Montaż kotła i wymagania
Montaż kotła powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z uprawnieniami (osoba wyspecjalizowana,
posiadająca odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia do wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych).
Obowiązkiem instalatora jest szczegółowe zaznajomienie się z produktem, jego funkcjonowaniem oraz sposobem
działania układów zabezpieczających. Przekazanie niezbędnego minimum wiedzy w zakresie uruchomienia i codziennej
obsługi kotła użytkownikowi finalnemu. Przed rozpoczęciem prac montażowych powinna zapoznać się z instrukcją
obsługi oraz produktem.

8.1. Układ otwarty
Zabezpieczenie instalacji ogrzewczych wodnych systemu otwartego, należy wykonać zgodnie z wymogami obecnie
obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju przeznaczenia (PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w
budynkach - Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania). Objętość naczynia wzbiorczego powinna być
równa, co najmniej 4% objętości wody znajdującej się w całej instalacji grzewczej.

UWAGA!
Na wznośnej i opadowej rurze bezpieczeństwa oraz rurze cyrkulacyjnej nie wolno instalować żadnych
zaworów, a rury te oraz naczynie wzbiorcze należy zabezpieczyć przed zamarznięciem w nich wody.
Kotły typu MPM Bio-Pell mogą pracować z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody. Jeżeli w instalacji
pracującej w systemie otwartym zastosowana jest pompa obiegowa na rurze zasilającej/powrotnej powinien być
zamontowany zawór różnicowy, tak, aby w razie awarii pompy lub braku dostawy energii elektrycznej zawór mógł się
otworzyć a obieg samoczynnie mógł zacząć pracować w systemie grawitacyjnym. Przykładowy sposób montażu kotła do
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w systemie otwartym z wymuszonym obiegiem wody
przedstawiono na rys. 5.
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Rysunek 5. Przykładowy schemat podłączenia kotła MPM Bio-Pell- układ otwarty

8.2. Układ zamknięty
Istnieje możliwość podłączenia kotła MPM Bio-Pell wyposażonego w fabryczny system nawiewu oraz sterowania w
instalacji typu zamkniętego pod warunkiem montażu naczynia przeponowego, zaworu bezpieczeństwa, armatury
kontrolno-pomiarowej (manometr, termometr, itp.), urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła oraz spełnieniu
wymagań dot. pracy kotła, w szczególności zalecanej temperatury pracy 60-80°C, maksymalna dopuszczalna
temperatura 85°C, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 1,5 bar.
W przypadku montażu kotła w instalacji zamkniętej konieczne jest zastosowanie na instalacji grzewczej
niezawodnego urządzenia do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej. Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem w
przypadku zakłóceń powinno być w stanie w sposób bezpieczny odprowadzić maksymalną możliwą moc cieplną lub, przy
częściowo wyłączanym ogrzewaniu, szczątkową moc cieplną (zgodnie z normą PN-EN 303-5: 2012) . Zabezpieczenie
instalacji grzewczych systemu zamkniętego, należy wykonać zgodnie z wymogami obecnie obowiązujących,
szczegółowych przepisów kraju przeznaczenia (PN-EN 12828+A1: 2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania, PN-EN 303-5, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 Dz.U.Nr 75 poz. 690 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie). Poniżej przedstawiono przykładowy schemat podłączenia kotła, rys nr 6.
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Rysunek 6. Przykładowy schemat podłączenia kotła MPM Bio-Pell- układ zamknięty

8.3. Wymagania ogólne dotyczące kotłowni
Pomieszczenie, w którym zostanie zainstalowany kocioł MPM Bio-Pell musi spełniać wymagania normy (np. PN87/B-02411).
Należy spełnić podstawowe warunki tj.:
 kocioł należy umieścić jak najbliżej komina (kominów), drzwi wejściowe do kotłowni powinny otwierać się na
zewnątrz kotłowni i muszą być wykonane z materiałów niepalnych,
 kotłownia powinna mieć wentylację nawiewną o przekroju nie mniejszym niż 50% przekroju komina, lecz nie mniej niż
21x21 cm, z wylotem w tylnej części kotłowni, (brak wentylacji nawiewnej lub jej niedrożność może powodować:
dymienie, niepoprawne spalanie).
 kotłownia powinna mieć wentylację wywiewną pod stropem o przekroju nie mniejszym niż 25% przekroju komina,
lecz nie mniej niż 14x14 cm.

UWAGA!
Niedopuszczalne jest stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej
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 kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach i umieszczony w pobliżu komina. Na kanale wywiewnym
nie należy lokalizować urządzeń do zamykania. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany z materiału
niepalnego.
 kotłownia powinna mieć zapewnione oświetlenie dzienne i sztuczne.

ZE WZGLĘDÓW BEPIECZEŃSTWA ZALECANE JEST WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA KOTŁOWNI W
CZUJNIK TLENKU WĘGLA, (CO) ORAZ CZUJNIK DYMU

8.4. Ustawienie kotła
Kocioł należy tak ustawić, by umożliwić łatwą i bezpieczną obsługę paleniska, popielnika, zasypu paliwa oraz
czyszczenie kotła. Kocioł powinien być ustawiony na podłożu trwałym i niepalnym. Zaleca się ustawienie kotła na
betonowym podeście o wysokości około 2 cm. Montując kocioł w piwnicy zaleca się postawić go na podmurówce o
wysokości minimum 5 cm. Dopuszcza się ustawienie kotła bezpośrednio na posadzce, jeżeli nie ma zagrożenia napływu
wód gruntowych. Przy ustawieniu kotła należy brać pod uwagę wytrzymałość podłoża, jak również warunki ochrony
ppoż.:
 podczas instalacji i eksploatacji kotła należy utrzymywać bezpieczną odległość 20 cm od materiałów łatwopalnych,
 dla materiałów łatwopalnych o stopniu łatwopalności C3, które szybko i łatwo się palą nawet po usunięciu źródła
zapalenia, odległość ta wzrasta dwukrotnie do 40 cm
 jeżeli stopień palności nie jest znany, bezpieczną odległość również należy podwoić
Odległość boków kotła od ścian nie powinna być mniejsza niż 0,5 m, tyłu kotła od ściany nie większa jak 0,5m, a
przodu kotła od przeciwległej ściany nie mniejsza niż 2 m. Przykładowe ustawienie kotła pokazano na rysunku nr 7.

Rysunek 7. Ustawienie kotła w pomieszczeniu kotłowni

8.5. Podłączenie kotła do komina
Sposób wykonania przewodu kominowego oraz podłączenia do niego kotła powinien być zgodny z wymogami
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009/ Dz.U.56/2009 poz.461/ dotyczącego warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Najmniejszy wymiar przekroju lub średnica
murowanych przewodów kominowych spalinowych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych powinna wynosić, co
najmniej 0,14m, a przy zastosowaniu stalowych wkładów kominowych ich najmniejszy wymiar średnicy, co najmniej
0,14m. Długość przewodów spalinowych poziomych (czopuchów) nie powinna wynosić więcej niż ¼ efektywnej
wysokości komina i nie więcej niż 7m.
Kocioł należy połączyć z kominem za pomocą przyłącza dymowego wykonanego w postaci rury stalowej o grubości
>3mm ( o wytrzymałości temp.> 400°C) i średnicy umożliwiającej szczelne osadzenie na wylocie czopucha i wsunięcie do
przewodu kominowego, który powinien delikatnie wznosić się ku górze, o maksymalnej długości 0,5m. Miejsce łączenia
czopucha z kominem należy dokładnie uszczelnić(silikon wysokotemperaturowy, szczeliwo ceramiczne). Przekrój oraz
wysokość przewodu kominowego powinny zapewnić wymagany ciąg spalin, przydatność komina do eksploatacji powinna
być potwierdzona przez uprawnionego kominiarza. Wymagany ciąg spalin kształtuje się w zależności od mocy kotła w
przedziale 0,18-0,3mbar. Połączenie kotła z czopuchem należy uszczelnić przy pomocy silikonu
wysokotemperaturowego > 300°C.
Zwymiarowanie i dobór przewodu kominowego oraz łącznika należy powierzyć projektantowi z odpowiednimi
uprawnieniami, a wykonawstwo systemu kominowego powinna przeprowadzić wykwalifikowana osoba zgodnie z
wymogami obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju przeznaczenia.
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Przewód kominowy, do którego zostanie podłączony kocioł centralnego ogrzewania musi spełniać wymagania
obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju przeznaczenia (np. PN-89/B-10425 Przewody dymowe,
spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze; Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18). Z uwagi na niską temperaturę spalin zaleca się wykonanie
przewodów kominowych z stali kwasoodpornej lub materiałów ceramicznych ze względu na możliwość wystąpienia
zjawiska kondensacji. Wysokość i przekrój komina oraz dokładność jego wykonania mają znaczący wpływ na prawidłową
pracę kotła, dlatego powinny zapewnić utrzymanie wymaganej wielkości ciągu kominowego. Zbyt mały ciąg może
powodować osiadanie pary wodnej na ściankach wymiennika, co prowadzi do szybszego zniszczenia kotła. Może także
powodować dymienie z wyczystki górnej kotła. Przed podłączeniem nowego kotła należy wykonać czyszczenie
przewodu kominowego, zwłaszcza w sytuacji, gdy demontowany kocioł to tzw.”kopciuch”.

8.6. Połączenie kotła z instalacją centralnego ogrzewania
Przykładowy schemat podłączenia kotła MPM Bio-Pell przedstawia Rys. nr 4 lub 5 Kocioł powinien być połączony z
instalacją grzewczą za pomocą złączy kołnierzowych lub gwintowanych. Zainstalowany w systemie otwartym (PN-91/B02413) zaś instalacje ciepłej wody użytkowej zgodnie z PN-76/B-02440. Objętość naczynia wzbiorczego powinna być
równa, co najmniej 4% objętości wody znajdującej się w całej instalacji grzewczej. Na rurach połączonych bezpośrednio z
naczyniem wzbiorczym nie wolno instalować żadnych zaworów, natomiast należy pamiętać o dobrej izolacji tych rur oraz
naczynia.
Kotły na paliwa stałe wymagają wykonania układu do podnoszenia temperatury wody powrotnej do kotła
(podłączenie kotła do instalacji wyposażonej w zawór trójdrogowy lub czterodrogowy). Chroni to kocioł przed
niskotemperaturową korozją, co znacznie wydłuża jego żywotność. Należy pamiętać, aby utrzymywać pracę kotła z
temperaturą wody wracającej na kocioł na poziomie nie niższym niż 55°C. Utrzymywanie niskich temperatur na kotle
powoduje emisję spalin mokrych. Może to być przyczyną zawilgocenia i korozji kominów murowanych należy wtedy
zastosować wkład ze stali nierdzewnej.

UWAGA!
Niewłaściwy montaż lub praca na zbyt niskich temperaturach może doprowadzić do uszkodzenia kotła.

8.7. Połączenie kotła z instalacją elektryczną
Pomieszczenie kotłowni powinno być wyposażone w instalację elektryczną 230V/50Hz. Gniazdo elektryczne
powinno posiadać uziemienie. Należy sprawdzić skuteczność uziemienia. Zabrania się stosowania przedłużaczy.
Zalecane jest podłączenie urządzenia grzewczego na osobnym obwodzie elektrycznym posiadającym zabezpieczenie w
rozdzielnicy głównej. Wadliwa instalacja może spowodować uszkodzenie sterownika oraz stanowić zagrożenie dla użytkowników kotłowni. Kocioł oraz urządzenia z nim współpracujące pracują pod napięciem 230 V. Wszelkie podłączenia
mogą być wykonywane jedynie przez osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje i uprawnienia (gr.I seria E do 1kV).
Należy zwrócić uwagę na to, aby przewody zasilające urządzenia pracujące pod napięciem znajdowały się z dala od
elementów kotła, które w trakcie eksploatacji ulegają nagrzewaniu (czopuch, drzwiczki itp.).

UWAGA!
Zabrania się użytkownikowi zdejmowania pokryw regulatora elektronicznego lub wentylatora oraz
jakiejkolwiek ingerencji lub przeróbek połączeń elektrycznych.

UWAGA!
Stosowanie gniazd bez podłączonego zacisku ochronnego grozi porażeniem prądem elektrycznym!

9. Obsługa i eksploatacja kotła
9.1. Napełnianie instalacji czynnikiem grzewczym
Napełnianie kotła i całej instalacji czynnikiem grzewczym powinno odbywać się przez króciec spustowy kotła.
Wskazane jest, aby twardość wody nie przekraczała średniego stopnia twardości 10-15 (<5,35 mval/dm3) oraz woda
miała odczyn zasadowy (alkaliczny) pH > 7. O całkowitym napełnieniu instalacji świadczy wypływ wody z rury
przelewowej. Przed podłączeniem kotła do starej instalacji c.o. należy dokonać płukania instalacji w celu usunięcia
zalegających w rurach i grzejnikach zanieczyszczeń. Zabronione jest dopuszczanie wody w instalacji w czasie pracy
kotła, zwłaszcza, gdy kocioł jest silnie rozgrzany, ponieważ można w ten sposób spowodować uszkodzenie.
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9.2. Uruchomienie i eksploatacja kotła
Kocioł MPM Bio-Pell jest przystosowany do pracy w trybie ciągłym bez konieczności jego wygaszania. Przed
rozpaleniem kotła należy do zasobnika opału wsypać odpowiednie paliwo i sprawdzić czy nie znajdują się w nim
niepożądane elementy takie jak kamienie, elementy metalowe itp. mogące zablokować mechanizm podajnika
ślimakowego. Następnie należy napełnić podajnik paliwa z zasobnika aż do momentu, kiedy paliwo zacznie się wsypywać
do palnika. W tym celu należy przejść w ustawienia ręczne sterownika i w opcjach odnaleźć podmenu podajnik i wcisnąć
pokrętło na konsoli sterownika, czynność ta uruchomi napełnianie rury podajnika. Po napełnieniu pelletem rury
podajnika należy wykonać test wydajności podajnika. Test podajnika wykonujemy przed pierwszym odpaleniem kotła.
Nie wykonanie testu będzie skutkowało nieprawidłową pracą palnika, brakiem osiągania wymaganej mocy lub
niedopalaniem opału. Test podajnika trwa 6 minut, w tym czasie żmijka podaje pellet w trybie ciągłym. Według tego
ustawiane są parametry dawkowania paliwa podczas pracy palnika. Całą instrukcję dotyczącą testu wydajności
podajnika, znajdziecie Państwo na stronie nr 19 instrukcji palnika pelletowego dołączonej wraz z kotłem.

UWAGA!
W przypadku zmiany rodzaju pelletu- test należy przeprowadzić ponownie
Rozpalanie
W pierwszym etapie pracy następuję włączenie wentylatora, który przedmuchuje wstępnie komorę spalania.
Następnie załączony zostaje podajnik paliwa z zasobnika, który dozuje dawkę paliwa niezbędną do rozpalenia paleniska.
Po podaniu tej dawki paliwa załącza się zapalarka, która rozpala podane paliwo. Czas rozpalenia jest różny i zależny od
rodzaju paliwa. Przeważnie trwa on 1–3min. na wyświetlaczu pojawia się komunikat „ROZPALANIE”. Kiedy podana
dawka paliwa zapali się tj. wartość parametru mierzonego przez fotodetektor osiągnie nastawioną wartość tryb
rozpalania zakończy się i palnik przejdzie w tryb pracy automatycznej napis na wyświetlaczu zmieni się na „PRACA”.
Jeżeli nastąpi spadek jasności w komorze spalania, tj. nastąpi wygaszenie paleniska palnik przejdzie ponownie w tryb
rozpalania. Po osiągnięciu wartości granicznych pracy, tj. temperatury kotła, temperatury nastawionej na termostacie
pokojowym regulator przechodzi w tryb pracy „NADZÓR” i w zależności od dalszych stanów czujników w tryb pracy
opisany w tabeli.
Praca palnika jest niedozwolona bez włączonej rotacji komory spalania.
W zależności od zadanych parametrów pracy i stanu czujników regulator będzie działał w poniższych trybach informacja na wyświetlaczu.
Tryb pracy
Opis
ROZPALANIE

Następuje automatyczne rozpalanie paleniska.

PRACA

Palnik pracuje z zadaną mocą. Paliwo podawane jest automatycznie.

NADZÓR

Palnik pracuje z niską mocą tak, aby palenisko nie wygasło. Przejście w ten tryb następuje
automatycznie po osiągnięciu zadanych parametrów. Domyślny czas pracy w tym trybie to 30
minut.

WYGASZANIE

W tym trybie następuje dopalenie resztek paliwa.

POSTÓJ

W tym trybie kocioł i palnik są wygaszone. Wyjście z tego trybu nastąpi automatycznie po
otrzymaniu sygnału do wznowienia pracy (np. spadek temp. na kotle).

Nastawy kotła:
Moc nominalna:
moc palnika - 20kW
obroty wentylatora – 40%
czas obrotu komory spalania – 3 sekundy
czas postoju komory spalania – 97 sekund

Moc minimalna:
moc palnika – 5kW
obroty wentylatora 19%
czas obrotu komory spalania 3 sekundy
czas postoju komory spalania – 97sekund

UWAGA!
Nie wolno gasić ognia wodą!

9.3. Czyszczenie - konserwacja kotła
W celu uzyskania deklarowanej mocy i sprawności cieplnej kotła oraz oszczędnego zużycia paliwa niezbędne jest
utrzymanie w należytej czystości komory spalania i kanałów wymiennika. Czyszczenie kanałów wymiennika dokonuje się
przez wyczystkę górną kotła, co 5 do 7 dni w zależności, od jakości spalanego paliwa i stopnia zanieczyszczenia
wymiennika zestawem czyszczącym dołączonym do kotła. Otwory wyczystne po czyszczeniu należy szczelnie zamknąć.
Ważne jest również czyszczenie czopucha i przewodu kominowego. Użytkownik zobligowany jest do wykonania
rocznego przeglądu kominiarskiego wraz z pomiarem ciągu i sporządzeniem protokołu z przeprowadzonej kontroli.
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9.4. Konserwacja sezonowa
Po zakończeniu sezonu grzewczego kocioł należy dokładnie wyczyścić, a powierzchnie grzewcze zakonserwować np.
czystym olejem (nie roślinnym). Po zakończeniu głównego czyszczenia po sezonie grzewczym i zakonserwowaniu
wymiennika kotła należy pozostawić drzwiczki tak, by powietrze mogło swobodnie przepływać przez kocioł omywając
wymiennik. Należy zapoznać się uwagami dotyczącymi konserwacji i odstawienia z ruchu palnika pelletowgo oraz
podajnika paliwa zawartymi w instrukcji obsługi palnika pelletowego.

10. Postępowanie na wypadek wystąpienia pożaru przewodu kominowego
UWAGA!
Spaliny wydobywające się z zatkanego przewodu kominowego są niebezpieczne dla zdrowia
i życia. Łącznik i komin należy utrzymywać w czystości. Powinny one być czyszczone przed każdym
sezonem grzewczym.
Zapalenie się sadzy w kominie następuje poprzez zapalenie się cząstek nagromadzonych wewnątrz przewodu
kominowego, które zebrały się tam w czasie pracy urządzenia grzewczego a nie były wyczyszczone przez kominiarzy. W
przypadku wystąpienia pożaru w kominie należy:
 wezwać Straż Pożarną dzwoniąc pod numer 998 lub 112, podając dokładny adres i przekazując, co się dzieje
 wygasić ogień w kotle
 zamknąć szczelnie drzwiczki do kotła oraz wyczystki komina, odcinając dopływ powietrza
 kontrolować całą długość przewodu kominowego od strony pomieszczeń i kontrolować, czy nie dochodzi do
pęknięcia przewodu
 przygotować do ewentualnego użycia środki gaśnicze

UWAGA!
Zabrania się w sposób bezwzględny gaszenia komina wodą, grozi to jego rozerwaniem!

UWAGA!
Po pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza, aby dokonał wyczyszczenia przewodów i
sprawdził ich stan techniczny.

11. Hałas
Ze względu na przeznaczenie i specyfikację pracy podajnika paliwa oraz samego palnika, wyeliminowanie hałasu w
samym źródle jest niemożliwe. Jednak krótkotrwała i cykliczna praca podajnika i palnika sprawia, że hałas tego rodzaju
nie sprawia zagrożenia.

12. Likwidacja kotła po upływie żywotności
Kocioł MPM Bio-Pell został wykonany z materiałów neutralnych dla środowiska. Po wyeksploatowaniu i zużyciu
kotła należy:
 dokonać demontażu części połączonych śrubami poprzez ich rozkręcenie, a elementów spawanych poprzez ich
pocięcie
 przez złomowaniem należy odłączyć elektroniczny regulator oraz motoreduktor wraz z przewodami, które podlegają
selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektronicznego. Miejsce ich zbiórki powinno być określone przez służby
gminne lub miejskie

13. Uwagi dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa
Osoba obsługująca kocioł powinna wiedzieć, że niektóre powierzchnie kotła są gorące i przed ich dotykaniem należy
założyć na ręce rękawice ochronne. Należy stosować okulary ochronne. Do obsługi kotła mają dostęp tylko osoby
pełnoletnie. Pod żadnym pozorem do kotła nie powinny zbliżać się dzieci i osoby poniżej osiemnastego roku życia. W celu
zachowania bezpieczeństwa obsługi kotła należy stosować się do zasad:
 dbać o dobry stan techniczny kotła i instalacji, a szczególnie szczelności po stronie wodnej i spalinowej,
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 utrzymywać należyty porządek w kotłowni,
 otwierając drzwiczki kotła nie stawać na wprost otworów, lecz z boku,
 w okresie zimowym nie należy stosować przerw w ogrzewaniu, by nie dopuścić do zamarznięcia wody w instalacji lub
jej części. Zamarznięcie szczególnie rury bezpieczeństwa (przelewowej) jest bardzo groźne, gdyż może spowodować
zniszczenie kotła,
 zabronione jest rozpalanie kotła przy użyciu takich środków jak benzyna, nafta, rozpuszczalnik, może to spowodować
wybuch lub poparzenie użytkownika,
 w przypadku awarii instalacji i stwierdzenia braku wody w kotle nie należy jej uzupełniać, kiedy kocioł jest silnie
rozgrzany, może to uszkodzić kocioł
 poza sezonem grzewczym nie opróżniać kotła z wody,
 wszystkie usterki kotła niezwłocznie usuwać,
 wykonując prace przy kotle należy używać lamp przenośnych, na bezpieczne napięcie nie większe niż 24V.

14. Przykłady awarii urządzenia i sposoby ich usuwania
Rodzaj awarii
Nagły wzrost
ciśnienia i
temperatury
Dymi się z
dolnych
drzwiczek
Wymagana
temperatura
nie jest
osiągana

Dymi się z
drzwiczek

Zbyt duże
zużycie paliwa

Złe spalanie
paliwa

Wyciek wody z
popielnika
Nie załącza się
podajnik
paliwa

Tabela 4. Przykłady usterek i sposoby rozwiązania
Możliwa przyczyna awarii
Sugerowana naprawa
Zamknięte zawory
Otworzyć zawory
Zamarznięcie naczynia wzbiorczego
Sprawdzenie stanu naczynia
Uszkodzenie membrany naczynia przeponowego
Wymiana naczynia przeponowego
Uszkodzenie wężownicy zasobnika C.W.U.
Wymiana zasobnika C.W.U
Nieprawidłowo zamknięte drzwiczki
Domknąć poprawnie drzwiczki
Zanieczyszczenie sznura
Oczyścić sznur
Uszkodzony sznur uszczelniający
Wymienić sznur
Zbyt mała wartość opałowa paliwa
Dosypać paliwa o większej wartości opałowej lub
wymienić paliwa na zalecane przez producenta
Zbyt duży ciąg kominowy
Zastosowanie w kominie regulatora ciągu
Zanieczyszczony wymiennik
Wyczyścić wymiennik
Nieprawidłowo wykonana instalacja
Sprawdzić instalację c.o.
Złe nastawy parametrów spalania
Wykonać test wydajności podajnika
Nieprawidłowo dobrany kocioł do budynku
Wykonać audyt energetyczny
Brak ciągu kominowego
- Za niski komin
- Podwyższyć komin
- Za mały przekrój komina
- Powiększyć przekrój komina
- Zapchany komin
- Wyczyścić komin
Uszkodzony sznur
Wymienić sznur
Nieprawidłowo wykonana instalacja
Sprawdzić instalację c.o.
Nieprawidłowo dobrany kocioł do budynku
Wykonać audyt energetyczny budynku
Zbyt mała wartość opałowa paliwa
Dosypać paliwa o większej wartości opałowej lub
wymienić paliwa na zalecane przez producenta
Złe nastawy parametrów spalania
Wykonać test wydajności podajnika
Niska sprawność kotła z powodu zbyt dużej
Zbyt duża temperatura spalin na czopuchu
starty kominowej
spowodowana zbyt dużym ciągiem lub zbyt dużą
ilością powietrza potrzebną do spalania
Paliwo słabej jakości
Zastosować paliwo zgodne z zaleceniami
producenta
Zbyt mała ilość powietrza doprowadzona do
Zwiększyć moc nadmuchu
spalania
Zbyt niska temperatura na kotle
Podwyższyć temperaturę na sterowniku
Brak zasilania lub wyłączony regulator kotła
Zadziałał czujnik STB
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Sprawdzić zasilanie
Poczekać aż temperatura na kotle opadnie do
bezpiecznej wartości, wcisnąć przyciska czujnika
STB

15. Warunki gwarancji
1) Producent gwarantuje sprawne działanie kotła, pod warunkiem, że będzie on zainstalowany i eksploatowany
zgodnie ze wszystkimi warunkami i zaleceniami zawartymi w Instrukcji Obsługi.
2) Termin udzielenia gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży kotła kupującemu i wynosi:
 5 lat na szczelność wymiennika (połączeń spawanych)
 2 lata na palnik peletowy, sterownik oraz podzespoły elektroniki i automatyki montowane w kotłach, a
produkowane przez innych producentów (gwarancje producentów). Warunki gwarancji zawarte w instrukcji
obsługi palnika peletowego.
3) Gwarancją nie jest objęte materiały eksploatacyjne podlegające regularnej wymianie:
 Szczeliwo
 Materiał izolacyjny - wermikulit
 Termometr
 Czujniki
 Zawiasy
W okresie trwania gwarancji producent zapewnia bezpłatne dokonanie naprawy przedmiotu umowy w terminie 21 dni
od daty zgłoszenia. Jeżeli klient w umówionym terminie uniemożliwi serwisantowi dokonanie naprawy kotła, wówczas
ponosi on koszty delegacji i pracy serwisanta.
4) Zgłoszenie wady w ramach naprawy gwarancyjnej powinno być dokonane natychmiast po stwierdzeniu wystąpienia
wady i skierowane bezpośrednio na adres producenta.
5) Dopuszcza się możliwość wymiany kotła w przypadku stwierdzenia przez producenta, że nie można dokonać jego
naprawy.
6) W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu klient pokrywa koszty przyjazdu i pracy serwisanta.
7) Za wszelkie uszkodzenia powstałe w transporcie producent nie odpowiada.
8) Wszelkie zmiany konstrukcji kotła wprowadzone przez nabywcę bez wcześniejszego poinformowania producenta
będą skutkowały natychmiastową utratą gwarancji.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian konstrukcyjnych kotła. Zmiany te mogą być
nieuwidocznione w niniejszej dokumentacji, przy czym zasadnicze, opisane cechy wyrobu będą zachowane.

16. Naprawy gwarancyjne
Lp.

DATA

OPIS USZKODZENIA I
WYKONANYCH CZYNNOŚCI
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UWAGI

PIECZĘĆ I
PODPIS
SERWISANTA

KARTA GWARANCYJNA
Zgodnie z podanymi w DTR warunkami udziela się gwarancji na okres 60 miesięcy na szczelność wymiennika
(połączeń spawanych).

Typ kotła:
Numer kotła:
Moc:
Rok produkcji:

Data pakowania:
Data montażu:

Pieczęć i podpis producenta

Pieczęć i podpis sprzedawcy
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MPM PROJEKT MARCIN NYKIEL
Producent Kotłów
Ekologicznych

Roźwienica 147L
37-565 Roźwienica
woj. podkarpackie

24

