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Do użytkownika 

 

 

Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji i gratulujemy 

trafnego wyboru. 

Moderator Spółka z o.o. produkuje kotły  w oparciu o oryginalne 

rozwiązanie konstrukcyjne opracowane pod koniec lat siedemdziesiątych w 

Hajnówce przez inż. Kazimierza Kubackiego. W ciągu minionych ponad 

dwudziestu lat kocioł przeszedł wiele zmian technicznych i udoskonaleń. 

Ponadto rozpoczęliśmy produkcję podajników automatycznych do spalania 

rozdrobnionych paliw stałych  współpracujących z kotłem jako kompletne 

Automatyczne Zestawy Spalania Biomasy AZSB. Niniejsza instrukcja oparta 

została na najnowszych informacjach producenta. Proces zmian 

konstrukcyjnych ma charakter ciągły dlatego instrukcję tą można stosować tylko 

do urządzenia z którym została zakupiona. 

AZSB przeznaczony jest do podgrzewania wody do temperatury 

maksimum 80 stopni C w instalacjach centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej 

wody użytkowej (c.w.u.) oraz w instalacjach technologicznych (suszarnie do 

drewna, prasy itp.). 

Instrukcja została opracowana jako poradnik przy montażu, obsłudze i 

konserwacji urządzenia. Należy ją przeczytać przed przystąpieniem do 

wykonywania tych czynności. 

 

 

1. Wprowadzenie 
 

1.1. Instrukcja bezpieczeństwa 
 

Podstawowym warunkiem bezpiecznej pracy urządzenia jest jego 

właściwe podłączenie do instalacji c.o. Producent dołożył wszelkich możliwych 

starań aby urządzenie było bezpieczne w eksploatacji. Będzie to jednak możliwe 

po spełnieniu zalecanych w tej instrukcji warunków podłączenia i obsługi. 

Zaniechanie jakichkolwiek działań ze względu na koszty montażu dodatkowych 

urządzeń, na pewno odbije się na bezpieczeństwie lub wyższych kosztach 

eksploatacji urządzenia w przyszłości.  

Wszystkie badania sprawnościowe oraz testy urządzenia przechodziły 

przy zastosowaniu starannie dobranych akcesoriów (zawory bezpieczeństwa, 

zabezpieczenie termiczne) i urządzeń. Tylko zastosowanie zalecanego przez 

producenta wyposażenia gwarantuje utrzymanie deklarowanych wysokich 

parametrów pracy urządzenia. 
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Przestrzegamy przed stosowaniem rozwiązań zastępczych nie 

sprawdzonych z tym kotłem i nie posiadających odpowiednich dopuszczeń 

(UDT) i certyfikatów (deklaracja zgodności, znak CE). Przestrzegamy również 

przed dokonywaniem jakichkolwiek samowolnych zmian w konstrukcji 

urządzenia lub nie stosowania się do opisanych instrukcji bezpieczeństwa. 

 

 

Nie zastosowanie się do tych ostrzeżeń może doprowadzić do poważnych 

zagrożeń i narazić obsługę na utratę zdrowia lub nawet życia. 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z działem sprzedaży lub 

serwisem. 
 

Instrukcja bezpieczeństwa dla typowych czynności. 

Konserwacja – podczas konserwacji urządzenie musi być odłączone od 

zasilania. Wyłącznik (rys. 8) musi być w położeniu 0 (zero). Podczas 

konserwacji zawsze należy sprawdzić hermetyczność połączeń oraz stan 

uszczelek pokrywy. 

Nieszczelność – podczas napełniania zbiornika należy się upewnić czy pod 

pokrywą nie ma żadnych ciał obcych, mogących uniemożliwić jej prawidłowe 

zamknięcie.  

Głowica – należy pamiętać, że głowica palnika pozostaje gorąca jeszcze długi 

czas po wyłączeniu urządzenia. Wszelkie prace przy niej należy wykonywać 

dopiero  po obniżeniu się temperatury. Głowicy palnika nie wolno przykrywać i 

należy utrzymywać ją w czystości.  

Bezpieczeństwo ppoż. – pozostawienie otwartych pokryw i włazów lub 

przepełnienie zbiornika podczas pracy palnika może być przyczyną 

natychmiastowego zagrożenia pożarowego. Zbyt duża ilość paliwa w zbiorniku 

uniemożliwi hermetyczne zamknięcie pokrywy: 

- przy każdym pobycie w kotłowni (nie rzadziej niż raz na 1224h) należy 

upewnić się czy w zbiorniku ppoż. jest wystarczająca ilość wody 

(zalecany poziom zawiera się pomiędzy oznaczeniem minmax), 

- w pomieszczeniu kotłowni musi się znajdować odpowiednia ilość sprzętu 

gaśniczego (zalecenia straży pożarnej, odpowiednio duża gaśnica itp.), 

- nie należy gromadzić popiołu w pojemnikach plastikowych i 

kartonowych. Nie należy zostawiać popiołu w pomieszczeniach bez 

nadzoru (nawet w niepalnych pojemnikach), 

Sprzęt ochronny – zrębki, trociny oraz popiół mogą zawierać tlenek węgla, 

pyły  i alergeny. Podczas pracy z tymi materiałami należy korzystać ze środków 

ochronnych. Należy pamiętać, że w popiele mogą znajdować się żarzące węgle. 

Podczas pracy z popiołem należy stosować odpowiednie rękawice. 

Ubranie – Podczas pracy w kotłowni ze względu na własne bezpieczeństwo 

należy stosować nietopliwą i niepalną odzież. 
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Znaki ostrzegawcze 

 

Proszę zwrócić uwagę na znaki ostrzegawcze, ich znaczenie i 

rozmieszczenie na urządzeniu. Pomogą uniknąć wypadku. 
 

 

Zachowaj szczególną ostrożność w pomieszczeniu kotłowni 

pamiętając, że różne elementy kotła i instalacji też mogą być gorące.  
 
 

 

Zachowaj bezpieczny odstęp. 

 

 

 

 

Urządzenie może obsługiwać jedynie osoba zapoznana z niniejszą 

instrukcją obsługi. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Nie stawać na obudowie. 
 

 

 

 

 

 

Urządzenie uruchamia się okresowo i zaczyna pracę bez 

ostrzeżenia. Nie wolno prowadzić żadnych prac przy 

urządzeniu przy włączonym zasilaniu. 
 

 

Ślimak transportowy rozpoczyna pracę bez ostrzeżenia. 

Wyłącz zasilanie zanim otworzysz pokrywę. 

 

 
 

 

 

Wirnik obraca się pod pokrywą, uwaga na palce. 
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W zbiorniku może być tlenek węgla i pył. Przewietrz 

zbiornik przed rozpoczęciem załadunku lub jego 

otwarciem. 

 
 

Ten znak pojawiający się na stronach niniejszej instrukcji 
oznacza niebezpieczeństwo. Proszę przeczytać ten rozdział 
wyjątkowo uważnie, aby uniknąć później wielu niebezpiecznych 
sytuacji. 

 
Pamiętaj, że w pomieszczeniu kotłowni elementy urządzenia mogą 
mieć wysoką temperaturę. Musisz zwrócić szczególną uwagę na to, że 
temperatura drzwiczek będzie wyższa niż na pozostałych 
powierzchniach kotła. Dotyczy to także czopucha oraz rur zasilania i 
powrotu. Będąc w pomieszczeniu kotłowni zawsze należy zachować 
szczególną ostrożność 

 
Pamiętaj, że popiół i paliwo mogą być przyczyną reakcji alergicznych. 
Dodatkowo w czasie pracy urządzenia w zbiorniku zasypowym może 
pojawić się tlenek węgla. Zalecamy stosowanie rękawic ochronnych i 
masek przeciwpyłowych. 

 
 

Pamiętaj o tym by pomieszczenie kotłowni utrzymywać w czystości. 
Pozostawione na podłodze lub rozsypane paliwo może być przyczyną 
pożaru. 

 

 

Uwaga: Należy ostrożnie otwierać pokrywę zbiornika z uwagi na 
ulatniające się gazy spalinowe oraz płomienie z tlącego się paliwa, 
tworzące się na skutek nagłego dopływu większej ilości tlenu z 
zewnątrz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

1.2. Gwarancja 

 
1. Producent udziela 24-miesięcznej gwarancji na urządzenie, która obejmuje 

wady materiałowe i wykonania. 
2. Producent gwarantuje sprawne działanie urządzenia AZSB typ Smok, co 

potwierdza pieczęć zakładu. 
3. Producent zaleca przestrzeganie następujących wskazówek: 

 pierwszego uruchomienia urządzenia dokonuje przedstawiciel serwisu 
producenta*. 

 po pierwszym roku użytkowania, urządzenie powinno przejść 
obowiązkowy płatny przegląd wykonany przez serwis Moderatora z 
Hajnówki * – jest to warunkiem przedłużenia gwarancji na dalsze 12 
miesięcy. 

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego 
użytkowania lub normalnego zużycia, zwrotu kosztów montażu, zwrotu 
kosztów podróży, uszkodzeń w wyniku zmian lub napraw wykonanych bez 
zgody producenta, szkód pośrednich i strat w wyniku dni bez produkcji i 
jakichkolwiek innych strat ekonomicznych tym spowodowanych. 

5. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku: 

 niezachowania zasad montażu podanych w niniejszej instrukcji obsługi lub 
wynikających z aktualnie  obowiązujących przepisów 

 niewłaściwej obsługi i konserwacji lub też w wyniku użytkowania kotła 
niezgodnie z postanowieniami instrukcji obsługi (używania 
nieodpowiedniego paliwa, pozostawienie popiołu po sezonie grzewczym, 
niesprawności w przypadku zamrożenia instalacji co, niesprawnego lub 
niedrożnego systemu odprowadzania spalin, braku wody w instalacji) 

 zastosowania kotła do innego celu niż określony w instrukcji obsługi 

 w przypadku niewłaściwego doboru mocy kotła do zapotrzebowania 
cieplnego obiektu. 

6. Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne należy zawsze kierować do sprzedawcy 
kotła. Przy zgłoszeniu reklamacyjnym proszę przygotować następujące dane: 

 kserokopia strony 6 instrukcji obsługi pkt. 7 (z datą i czytelnym podpisem 
użytkownika) 

 opis usterki 

 dokument potwierdzający zakup urządzenia 

 moc kotła, moc głowicy  

 numer seryjny kotła i Smoka 
     7.   Oświadczenie użytkownika: 

Niniejszym oświadczam, że zaznajomiłem/am się z instrukcją obsługi kotła typ Moderator oraz 
urządzenie zostało dostarczone zgodnie z zamówieniem, nowe kompletne  oraz  sprawne  
technicznie.  Ponadto  firma  specjalistyczna  zaznajomiła  mnie 
z działaniem urządzenia przekazała komplet dokumentacji. Przyjmuję do wiadomości zalecenie producenta kotła 

typ Moderator, by urządzenia poddawać regularnym przeglądom technicznym. W przypadku bezpodstawnego 

wezwania serwisu firmy Moderator do naprawy gwarancyjnej, koszty z tym związane (roboczogodziny i koszty 

transportu w obie strony) będę ponosił/a w pełnej jego wysokości. 

 
* Adresy i numery telefonów są podane na ostatniej stronie 

   instrukcji obsługi. 
* Serwis „MODERATOR” – Hajnówka, tel. 085 / 682-75-21 

                                             
 

Data, nazwa firmy lub imię i nazwisko 

czytelny podpis 



 

 7 

Deklaracja zgodności 
 
My 
Moderator Spółka z o.o. 
11 Listopada 16a 
17-200 Hajnówka 
tel. (085) 682-75-20 
 
oświadczamy na własną i wyłączną odpowiedzialność, że wyrób Automatyczny 
Zestaw Spalania Biomasy typu Smok rozpoczynający się od numeru seryjnego 250, 
do którego odnosi się niniejsze oświadczenie spełnia wymagania następujących 
zaleceń i norm, jeśli mają one zastosowanie: 
 

 Dyrektywy      Normy 
 98/37/WE      EN-PN ISO 12100 

97/23/WE      EN-PN 303-5 

 
 
 
 
Hajnówka 2007.11.15 
 

 

1.3. Paliwo 

 

Należy stosować jedynie zalecane paliwa. 

 

 

AZSB przystosowany jest do spalania rozdrobnionych paliw 

odnawialnych drewnopochodnych i roślinnych (zrębki, trociny, kora, brykiet, 

pellet) o wilgotności do 25% przy zastosowaniu głowicy żeliwnej lub 40% gdy 

korzystamy z głowicy ceramicznej. Jako paliwo zastępcze dla głowic żeliwnych 

przez krótki okres czasu może być stosowany węgiel groszek. Parametry 

techniczne urządzenia zostały określone dla paliw o wilgotności do 25% i 

wartości opałowej dla  Q = 16.862 kJ/kg . 

Im wyższa zawartość wilgoci tym mniejsza wartość opałowa. Wzrost 

wilgotności spowoduje spadek wartości opałowej, co oznacza, że potrzeba około 

dwa razy więcej paliwa do uzyskania tego samego efektu cieplnego. Duża część 

energii cieplnej w procesie spalania zostanie zmarnowana na podgrzanie paliwa 

i odparowanie wody (uwaga: używanie mokrego paliwa o wilgotności powyżej 

40% ma bezpośredni wpływ na krótszą  eksploatację kotła i jego przedwczesne 

zużycie). Ponadto istnieje zwiększone ryzyko kondensowania się wilgoci w 

kominie. Żywotność komina narażonego na kondensację skroplin będzie 

zdecydowanie mniejsza niż suchego, dodatkowo zmniejszy się jego ciąg.  

W okresie zimowym zwiększona wilgotność paliwa powoduje ryzyko 

zamarzania paliwa w zbiorniku, co może doprowadzić do uszkodzeń systemu 

podającego. 
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Należy unikać spalania paliw nadmiernie rozdrobnionych w których 

ilość pyłu przekracza 5%. Należy również zachować szczególną 

ostrożność przy spalaniu bardzo suchych trocin (do 10% wilgotności), 

unikać ich mocnego ubijania. Nie spełnienie powyższych warunków 

może doprowadzić do zawieszania się paliwa, a w przypadku prób 

spalania pyłów do wybuchu gazów w zbiorniku. 
 

Zrębki i kora powinny być rozdrobnione do wielkości 10-30mm. Jeżeli 

zrębki będą zbyt grubo cięte istnieje możliwość uszkodzenia podajnika. 

Do pomiaru wilgotności służą wilgotnościomierze (inne do trocin i 

drewna) i są one niezbędne przy zakupie paliwa (sprawdzenie rzeczywistej 

wilgotności) jak i przy normalnej eksploatacji urządzenia. 

   

          Orientacyjne dane dotyczące różnych paliw (parametry dla urządzenia o 

mocy 30 kW):  

 

Rodzaj paliwa        czas spalania 1 mp*            ciężar 1 mp                  wilgotność 
( godz.)                             ( kg )                             ( % ) 

Brykiet 96 260 10 

Zrębki 36 155 25 

Trociny 24 145 25 

Pellet 168 700 10 
*mp – metr przestrzenny 

 

1.4. Opis techniczny 
 

AZSB składa się z kotła typu Moderator i systemu podającego typu Smok 

wyprodukowanymi przez Moderator Sp. z o.o. w Hajnówce. Niniejsza 

instrukcja dotyczy wszystkich wersji urządzenia a więc: 

 wymienników – 30, 60, 120, 240 kW 

 głowic żeliwnych (40, 60, 120, 240 kW) i ceramicznych (30, 50, 100 kW) 

 zbiorników – 0.6, 1, 2, 6, 8, 10m
3
 i innych realizowanych wg zamówień 

indywidualnych 
 

Kocioł  

Kocioł (Rys.1) jest wymiennikiem pracującym w systemie spalania 

górnego. Ściany i ruszt są chłodzone wodą (wersja przystosowana do pracy z 

palnikami może mieć ruszt żeliwny) i wykonane są z gatunkowych blach 

stalowych. 

Wersja kotła mniejszej mocy (30÷60kW) ma dodatkowo zamontowaną 

przegrodę ceramiczną w komorze spalania umożliwiającą lepsze dopalanie 

spalin. Wszystkie wersje kotłów mogą być wyposażone w system 

automatycznego usuwania popiołu. 

 

 



 

 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Drzwiczki rozpalające 

2. Drzwiczki popielnikowe 

3. Przepustnica powietrza 

4. Osłona wyczystek górnych 

5. Czopuch  

6. Termometr 

7. Rura zasilania 

8. Zaślepka głowicy 

9. Mufka G½ czujnika 

zabezpieczenia termicznego 

10. Wyczystka popielnika 

11. Rura powrotu 

12. Zawór bezpieczeństwa 

13. Mufka G ½ do montażu termostatu 
 

Rys.1. Kocioł typu Moderator (wersja do pracy w zestawie AZSB) – opis 

głównych części. 
 

Kocioł po odłączeniu palnika może być używany do spalania paliw 

stałych w systemie tradycyjnym poprzez ręczny zasyp komory spalania. 

Spalanie takie należy jednak traktować jako zastępcze w szczególnych 

sytuacjach (np. awarii w dopływie prądu, uszkodzenia podajnika itp.) i dążyć do 

jak najszybszego powrotu do pracy w systemie automatycznym. W trybie 

awaryjnym zasyp ręczny odbywa się przez drzwiczki rozpalające (1, Rys.1). 

Drzwiczki dolne (popielnikowe) wyposażone w mechaniczną przepustnicę (3, 

Rys.1) zapewniają dopływ powietrza w przypadku braku prądu. 

2 

1 

3 

4 

8 

5 

7 

12 

11 

10 

6 

13 
9 
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Głowica 

W zależności od stosowanego paliwa stosujemy dwa rodzaje głowic: żeliwną 

(dla wilgotności do 25%) oraz ceramiczną (2040%). 

Głowica żeliwna (Rys. 2) umieszczona jest wewnątrz komory paleniskowej 

kotła. Zasada pracy głowicy jest następująca. Paliwo ze zbiornika (1) jest 

transportowane do głowicy przy pomocy wału ślimakowego współpracującego z 

mieszadłami (koła zębate). Paliwo jest podawane na palenisko głowicy gdzie w 

bardzo wysokiej temperaturze przy pomocy powietrza podawanego z dmuchawy 

następuje proces spalania. Świeże paliwo doprowadzane przez wał ślimakowy 

wypycha resztki popiołu do popielnika kotła. Płomień podgrzewający kocioł jest 

automatycznie kontrolowany przez głowicę wg nastaw na głównej skrzynce 

sterowniczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Zbiornik paliwa 

2. Silnik elektryczny, przekładnia, wałek 

3. Koło zębate 

4. Wał ślimakowy 

5. Pokrywa głowicy 

6. Głowica 

7. Dmuchawa 

8. Wyczystka głowicy 

9. Wizjer konserwacyjny 

10.  Rura zasilająca 

11.  Zbiornik ppoż. 

12. Główna skrzynka sterownicza 

 

Rys.2 Zestaw z głowicą żeliwną. 
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Głowica ceramiczna (Rys. 3) umieszczona jest obok kotła, a więc do 

komory paleniskowej wprowadzany jest sam płomień. Zasad działania głowicy 

jest taka sama jak żeliwnej z tą różnicą, że popioły usuwane są do specjalnej 

wyczystki umieszczonej pod głowicą i mogą być usuwane poprzez opróżnienie 

umieszczonej tam kasetki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Zbiornik paliwa 

2. Silnik elektryczny, przekładnia, wałek 

3. Koło zębate 

4. Wał ślimakowy 

5. Wyłącznik krańcowy 

6. Głowica ceramiczna  

7. Dmuchawa 

8. Wyczystka głowicy 

9. Wizjer konserwacyjny 

10.  Rura zasilająca z korkiem z wosku pszczelego 

11.  Zbiornik ppoż. 

12.  Główna skrzynka sterownicza 

13.  Śruba dociskowa 

 

Rys.3 Zestaw z głowicą ceramiczną. 
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Zbiorniki 

W skład AZSB mogą wchodzić zbiorniki o różnej pojemności od 0.6m
3 

do 

10m
3
. Zbiornik zbudowany jest z blach stalowych, na dnie ma umieszczony 

zespół kół mieszających sprzęgniętych z wałem ślimakowym. Ruch wału napędza 

koła (lub koło) zębate powodując osuwanie się paliwa. Do systemu można 

podłączać różne zbiorniki, system połączeń umożliwia kompatybilność połączeń. 
 

1.5. Wyposażenie 
 

Kocioł dostarczany jest w stanie zmontowanym. W skład wyposażenia 

podstawowego wchodzi termometr, zawór spustowy G½(G¾) zawór 

bezpieczeństwa G¾(G1), komplet do czyszczenia, szuflada, ruszt żeliwny (tylko 

AZSB30). 

Podajnik dostarczany jest w wersji częściowo zmontowanej. Niektóre 

elementy podajnika po próbach w zakładzie są rozmontowane i zapakowane 

wewnątrz zbiornika. Ma to ułatwić transport i wniesienie urządzenia do 

pomieszczenia kotłowni. Podajnik jest wyposażony we wszystkie potrzebne 

elementy umożliwiające jego zmontowanie poza instalacją elektryczną.  
 

2. Montaż 
 

2.1. Parametry ogólne 
 

Maksymalna temperatura zasilania – 80˚C  

Maksymalna temperatura powrotu – 70˚C 

Minimalna zalecana temperatura powrotu – 55˚C 

Ciśnienie robocze  - 1.5bara (dla wersji powyżej 50kW – 2.5bara) 

Sprawność cieplna 84% 

Minimalna temperatura spalin – 150ºC 
                                 

2.2. Kotłownia 
 

Pomieszczenie kotłowni powinno spełniać wymagania PN-87/B-02411. 

Oto ważniejsze z nich: 

 posadzka ognioodporna 

 drzwi stalowe lub drewniane obite blachą , otwierane na zewnątrz 

 otwór nawiewny 21x21 cm w dolnej części kotłowni 

 otwór wywiewny minimum 14x14 cm w górnej części kotłowni 

Wyposażenie : 

 zawór czerpalny 

 studzienka ściekowa 

 zlew 

 
Zabrania się stosowania wentylacji mechanicznej 
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2.2.1. Ustawienie kotła 

 

Montaż kotła powinien być przeprowadzony przez instalatora 

posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie (radzimy korzystać z 

pomocy punktów przedstawicielskich w których instalatorzy przeszli 

przeszkolenie w Moderator  Sp. z o. o.). Wadliwa instalacja może być przyczyną 

przedwczesnego zużycia kotła, grozi pożarem lub może doprowadzić do 

eksplozji. 

Kocioł Moderator dostarczany jest w stanie zmontowanym. Podczas 

ustawiania kotła należy zapewnić dostęp do niego w taki sposób aby ściany 

kotłowni nie utrudniały zasypu paliwa, czyszczenia paleniska oraz dostępu do 

bocznej wyczystki i wentylatora.  

 

2.2.2. Ustawienie podajnika 

 

Montaż jest identyczny dla wersji z głowicą ceramiczną i żeliwną. 

 

Działania przygotowawcze: 

1. Usuń ze zbiornika wszystkie części, które są luzem, wyjmij z kotła ruszt 

(jeżeli jest na wyposażeniu) i zamknij szczelnie wszystkie otwory 

wlotowe powietrza do urządzenia. 

2. Upewnij się, że przed głowicą palnika jest przestrzeń 1520 cm tak aby 

popiół mógł opadać swobodnie do popielnika (można to zrobić wsuwając 

głowicę do przygotowanego przez producenta otworu w kotle). 

3. Znajdź miejsce na zbiornik z wodą ppoż. oraz przygotuj odpowiednią 

długość węża do instalacji (jest na wyposażeniu). W celu bezpiecznej 

pracy  zbiornik wodny powinien być przymocowany do ściany, a nie do 

bocznej ścianki zbiornika z paliwem. Dno zbiornika z wodą musi się 

znajdować min. 50cm powyżej górnej płaszczyzny rury zasilającej. 

Sprawdź czy wąż z wodą nie jest załamany lub skręcony. 

4. Upewnij się czy masz odpowiednie narzędzia potrzebne do rozpoczęcia 

montażu (komplet kluczy). 

 

Montaż (oznaczenia części wg rys. 2 lub 3): 

1. Przykręć obudowę wału ślimakowego do zbiornika. 

2. Wsuń wał ślimakowy (4) do wnętrza prowadnicy i zamocuj go przy 

pomocy śruby M12x65 skręconej na końcu wału ślimakowego. 

3. Przykręć głowicę (6) (zwróć uwagę na staranne założenie uszczelki). 

4. Przykręć dmuchawę (7) do głowicy palnika. 

5. Wsuń głowicę (lub czopuch) do otworu montażowego w kotle. Po 

zamontowaniu i skręceniu przy wersji głowicy żeliwnej zamontuj 

pokrywę głowicy. Starannie montuj uszczelki. 
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6. Zamontuj zbiornik ppoż. (11), odkręć kran i upewnij się że w pokrywie 

(nakrętce) zbiornika jest otwór zasysający powietrze. 

7. Zanim napełnisz zbiornik unieruchom nogi zbiornika poprzez dokręcenie 

śrub kontrujących umieszczonych na wewnętrznej stronie nóg . Zbiornik 

musi być wypoziomowany. 

8. Podłącz instalację elektryczną i czujniki (wg opisu w rozdziale Montaż 

sterowania i podłączenia elektryczne 2.7). 

 

2.3. Podłączenie do komina 

 

Czopuch kotła należy osadzić bezpośrednio w kominie a po ustawieniu 

uszczelnić na styku: blacha czopucha-cegła komina. Wylot komina powinien się 

znajdować 1metr ponad kalenicą dachu. Kominy kwadratowe lub prostokątne 

muszą być wykonane z cegły palonej; okrągłe (najczęściej stalowe) powinny 

być zaizolowane na całej wysokości min. 5-cio centymetrową warstwą wełny 

mineralnej. 

Podczas osadzania czopucha w kominie należy zwrócić uwagę na 

dźwignię szybra (koniecznym jest zapewnienie miejsca do jego sprawnego 

otwierania i zamykania). 

 

Pamiętaj, że spaliny wychodzące do komina są gorące, zatem  

dźwignia szybra nagrzeje się. Do manipulowania szybrem 

zawsze zakładaj rękawice ochronne. 

 

Moc kotła 

kW 

Komin kwadratowy 

cm x cm 
Komin prostokątny 

cm x cm 
Komin okrągły 

cm 

Do 30 15 x 15 14 x 20 15 

32-60 20 x 20 15 x 27 18 

62-120 25 x 25  25 

 

2.4. Podłączenie kotła z instalacją 
 

Kocioł będzie pracował prawidłowo jeżeli temperatura wewnątrz komory 

paleniskowej będzie odpowiednio wysoka, a to oznacza że woda zasilająca (na 

wyjściu z kotła) powinna mieć temperaturę 70-80
0
 C, a na powrocie nie mniej 

niż 55
0 

C. Takie parametry pracy uchronią kocioł przed niskotemperaturową 

korozją materiału. W celu zapewnienia prawidłowej pracy kotła producent 

zaleca montaż zaworu mieszającego. 

Kotły o mocach  30kW mają przyłącza gwintowane króćców G1½ kotły 

32÷60kW króciec G2, a kotły powyżej 60kW – DN80 z przyłączem 

kołnierzowym. Skręcenie króćców z instalacją powinno być wykonane przy 

pomocy odpowiednich złączek. Oznaczenia części kotła wg numeracji Rys.1. 
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Jeżeli kocioł jest wyposażony w zawór zabezpieczenia  termicznego (SYR 

5067)  zamontować czujnik zaworu w mufce G½ (9) Rys. 1 . Zamontować 

zawór bezpieczeństwa wg dostarczonej instrukcji montażu zaworu (str. 

17). Sposób podłączenia zaworu przedstawiono na schemacie (Rys. 5). 
 

Podłączyć zasilanie wody z sieci poprzez zawór G½ (11) za pomocą węża 

elastycznego, który po napełnieniu zładu wodnego należy odłączyć. Podczas 

napełniania otworzyć wszystkie odpowietrzenia wzdłuż instalacji i stopniowo 

zamykać do chwili przelania się wody w rurze przelewowej naczynia 

wzbiorczego. Instalacje pracujące bez strat mogą być zasilane wodą surową o ile 

jej twardość nie przekracza 10n. W przeciwnym razie należy przeprowadzić 

proces uzdatniania wody. 

Zamontować osprzęt kotła (rękojeści i gałki bakelitowe). 
 

2.5. Zabezpieczenie instalacji 
 

2.5.1. Układ otwarty 
 

Kotły typu Moderator pracujące w otwartych systemach c.o. muszą być 

podłączone zgodnie z wymogami PN-91/B-02413 w których nadmiar ciepła w 

postaci pary wodnej powinien być odprowadzony przez otwarte połączenie (rura 

przelewowa RP) do atmosfery. 

 

Rys.4 Schemat zabezpieczenia instalacji dla kotłów pracujących w otwartych 

systemach c.o. 
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Wymagania dotyczące instalacji: 
 

 naczynie wzbiorcze  o objętości minimum 4% zładu wodnego 

kształt: walcowaty typu A wg PN-91/B-02413-1-2 

             prostokątny typu B wg PN-91/B-02413-1-3 

 wznośna rura bezpieczeństwa  RB o średnicy wewnętrznej : 

25 mm dla kotła 30 kW 

32 mm dla kotła 60 kW 

40 mm dla kotła 120kW 

60 mm dla kotła 240kW 

 rura wzbiorcza RW o średnicy wewnętrznej: 

25 mm dla kotłów do 100kW 

32 mm dla kotłów do 300kW 

 rura przelewowa RP 

średnice wewnętrzne jak RW i RB 

 rura cyrkulacyjna RC o średnicy wewnętrznej 20 mm 

 rura odpowietrzająca RO i rura sygnalizacyjna RS o średnicach 

wewnętrznych 15 mm 

 

Na rurach RB, RW i RO nie wolno umieszczać armatury 

umożliwiającej całkowite lub częściowe zamknięcie przepływu. 

Urządzenia i rury zabezpieczające należy chronić przed 

zamarznięciem. 

 
2.5.2. Układ zamknięty 

 
Kotły typu Moderator pracujące w układach zamkniętych muszą być 

wyposażone w układ nawiewu (przeznaczony przez Moderator Sp. z o.o. do 

współpracy z kotłem typu Moderator, przestrzegamy przed montażem innych 

układów nawiewu) zawór bezpieczeństwa oraz dodatkowo zabezpieczenie 

termiczne umożliwiające bezpieczne odprowadzenie nadmiaru mocy cieplnej. 

Do montażu tych zabezpieczeń służą mufki wspawane na górnym płaszczu kotła 

(9 i 12 na Rys. 1).  

Kotły typu Moderator są produkowane zgodnie z normą EN-PN 303-5, 

która dopuszcza pracę kotła w układzie zamkniętym po spełnieniu szczególnych 

wymagań.  
 

Szczególną uwagę należy zachować przy wersjach 

przystosowanych do pracy w zasypie ręcznym. Proponowane 

przez producenta zabezpieczenie termiczne typu SYR 5067 jest 

skuteczne tylko i wyłącznie po zapewnieniu ciśnienia w sieci 

wodociągowej min. 2.3 bara oraz zamontowaniu zaworu 

bezpieczeństwa.  
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Oznacza to, że system może nie zadziałać przy użytkowaniu wody z 

własnego ujęcia (np. brak prądu uniemożliwi załączenie hydroforu), lub w 

miejscach gdzie często następują przerwy w dostarczaniu wody.  

W takich sytuacjach należy zrezygnować z montażu kotła do układu 

zamkniętego lub użytkować tylko wersję automatyczną (bez możliwości 

spalania paliw stałych przy załadunku ręcznym). Wersja automatyczna ma 

zawór termostatyczny zatrzymujący pracę urządzenia przy temperaturze 95ºC.    

 

Montaż kotła bez niezawodnego urządzenia odprowadzającego 

nadmiar mocy cieplnej jest zabroniony. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.5 Schemat zabezpieczenia instalacji dla kotłów pracujących w zamkniętych 

systemach c.o. 
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2.5.3. Zabezpieczenie termiczne 
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2.6. Montaż sterowania i podłączenia elektryczne 

 

Zasady bezpieczeństwa 

 Przed podłączeniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi 

 Podłączenie elektryczne urządzenia może być wykonywane wyłącznie 

przez elektryka posiadającego uprawnienia. 

 Obudowę skrzynki sterowniczej  może otwierać wyłącznie kompetentny 

elektryk, zaznajomiony z funkcjonowaniem urządzenia. 

 Smok jest zasilany 3-fazowym napięciem zmiennym ~400V/50Hz. 

 Sieć zasilająca regulator sterujący urządzeniem powinna być 

zabezpieczona 

3-fazowym zespołem bezpiecznikowym  C10A/400V. 

 Sterownik należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym jego 

nagrzewanie do temperatury wyższej niż 50°C. Nie wolno instalować go 

na ściance zbiornika paliwowego. 

 Kable elektryczne powinny być dobrze umocowane na całej długości. 

Przewody należy prowadzić z dala od nagrzewających się części kotła a w 

szczególności gorących elementów głowicy, komina. 

 Skrzynka sterownicza musi być zainstalowana i obsługiwana zgodnie z 

zasadami postępowania z urządzeniami elektrycznymi. Regulator nie 

może być narażony na zalanie wodą oraz na warunki powodujące 

skraplanie się pary wodnej np.: gwałtowne zmiany temperatury otoczenia. 

 W czasie burzy sterownik powinien być wyłączony z sieci. 

 

2.6.1. Opis skrzynki sterowniczej Multi-Ster 

 

Rysunek 1 przedstawia skrzynkę Multi-Ster, która steruje procesem spalania 

AZSB. 

1. Wyłącznik regulatora. 

2. Kontrolki sygnalizacyjne i ich opis w postaci graficznej. 

3. Wyświetlacz alfanumeryczny LCD. 

4. Przycisk służący do zwiększania wartości wybranego parametru (np. 

zmiana temperatury zadanej, „poruszanie” się w MENU nastaw, itd.). 

5. Po wejściu do MENU nastaw poprzez przytrzymanie na 2 sek. przycisk 

służący do potwierdzenia dokonanej zmiany parametru. W trybie 

normalnej pracy sterownika działa on jako przycisk START/STOP 

umożliwiający wyłączenie bądź uruchomienie pracy sterownika. 

6. Przycisk służący do zmniejszenia wartości wybranego parametru (np. 

zmiana temperatury zadanej, „poruszanie” się w MENU nastaw, itd.). 

7. Przełącznik umożliwiający ręczne sterowanie podajnikiem. Możliwe jest 

wymuszenie przez użytkownika obrotów w prawo lub lewo. 
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8. Wybór sterowania nadmuchu. Możliwość ręcznego wymuszenia pracy 

dmuchawy (przekręcenie w prawo), całkowitego wyłączenia (pozycja 

środkowa), praca automatyczna (przekręcenie w lewo). 

9. Wyłącznik awaryjny silnika zabezpiecza silnik podajnika przed 

przeciążeniem, umożliwia też bezwarunkowe zatrzymanie mechanizmu 

podajnika przez użytkownika. 

10. Wyłącznik bezpieczeństwa. 

11. Pokrywa po odkręceniu której uzyskuje się dostęp do listwy 

przyłączeniowej przewodów elektrycznych (rys. 2). 

 

 

 

2.6.2. Montaż skrzynki sterującej 

 

1) Wyjmij skrzynkę sterującą Multi-Ster z opakowania 

2) Usuń nożem lub śrubokrętem zaślepki znajdujące się na spodzie 

sterownika (rys. 7). Tylko w miejscach osadzenia dławnic kablowych. 

 

Rys. 6.  Panel czołowy sterownika Multi-Ster. 
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Rys. 7  Widok skrzynki sterującej od spodu. 

 

3) Wkręć dławnice kablowe (takie jak na rys. 8.) w otwory.  

 

   
   

Rys. 8  Dławnica kablowa. 

 

UWAGA!!! Zabrania się wprowadzania przewodów przez ścianki obudowy 

skrzynki sterującej nieuzbrojonej w dławnice kablowe.  

 

4) Przymocuj sterownik na ścianie pomieszczenia, w miejscu do którego 

będziesz miał łatwy dostęp potrzebny do obsługi sterownika. 

Najpierw należy zawiesić sterownik na wkręcie zamocowanym w 

ścianie (rys. 9). Następnie przykręcić dwoma wkrętami wykorzystując 

otwory znajdujące się na dole sterownika. Dostęp do otworów możliwy 

jest po zdjęciu pokrywy listwy przyłączeniowej (rys. 7) 

 

UWAGA!!! Zabrania się montowania sterownika na kotle, rurze 

podajnika, przewodach kominowych, kominie lub zbiorniku paliwa. 

zaślepki  

Sterownik Multi-Ster 

pokrywa listwy 

przyłączeniowej 
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5) Po wykonaniu powyższych czynności należy elektrycznie podłączyć 

urządzenie. 

 

2.6.3. Połączenia elektryczne 

 

Przed przystąpieniem do podłączeń elektrycznych należy ułożyć 

przewody (nie ma ich w zestawie) w pomieszczeniu kotłowni zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Czynność tą należy zlecić 

uprawionemu elektrykowi. Do łączenia poszczególnych obwodów zaleca się 

użycie przewodów o przekrojach wymienionych w tabeli 1. 

 

Przekroje przewodów stosowane przy podłączaniu: 

Obwód Przekrój przewodu 
ZASILANIE 5x1,5 mm2 

PODAJNIK 4x1,5 mm2 

DMUCHAWA 3x1 mm2 

ODPOPIELANIE (opcja) 3x1 mm2 

TERMIK (w przypadku przedłużenia) 3x1 mm2 

POMPA 3x1 mm2 

CZUJNIK KOTŁA C.O. (przy przedłużaniu) 2x0,75 mm2 

CZUJNIK TEMP. GŁOWICY 2x0,75 mm2 

CZUJNIK TEMP. SPALIN 2x0,75 mm2 

CZUJNIK POZIOMU PALIWA 2x0,75 mm2 

GSM 2x0,75 mm2 

 

wycięcie umożliwiające 

zawieszenie sterownika 

otwory mocowania 

sterownika 

Rys. 9. Widok skrzynki sterującej od spodu. 
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Urządzenia AZSB współpracujące ze sterownikiem Multi-Ster podłączane są 

do zacisków znajdujących się pod pokrywą listwy przyłączeniowej (patrz 

rys. 7). Na odwrocie pokrywy znajduje się opis zacisków (rys 10). 

 

 
 

Rys. 10  Opis listwy zaciskowej sterownika Multi-Ster. 

 

PODAJNIK 
AZSB wyposażane są w silniki 3-fazowe o napięciu zasilającym 

~400V/50Hz (rys. 11a). Do podłączenia silnika zaleca się użyć przewodu o 

przekroju 4x1,5mm
2
. Uzwojenie silnika podajnika powinno być połączone w 

gwiazdę (rys. 11b). Silnik zasilany jest z zacisków 6,7,8 sterownika (rys. 11c). 

Przewód ochronny dołączyć do zacisku . 

 
Rys. 11  a) motoreduktor, b) widok puszki przyłączeniowej silnika po zdjęciu 

pokrywy, c) zaciski sterownika do których należy podłączyć silnik 

motoreduktora. 
 

Po podłączeniu silnika należy sprawdzić kierunek obrotu ślimaka. 

Przekręcając przełącznik sterowania podajnikiem w prawo, ślimak powinien 

obracać się w kierunku powodującym wypychanie paliwa do głowicy. Jeżeli tak 

nie jest należy zmienić kolejność faz. 

 

 

Ustawianie wyłącznika silnikowego 

Zadaniem wyłącznika silnikowego (rys. 

12) jest ochrona silnika podajnika przed 

skutkami przeciążeń systemu podającego paliwo 

do głowicy. Wyłącznik termiczny silnika należy 

ustawić pokrętłem  (strzałka na rys. 12) na 

odpowiedni prąd reakcji wg tabeli 2. Nastawa 

 

a) b) c) 
W2 U2 V2 

U1 V1 W1 

L1 L2 L3 PE 

 

Rys.12. Widok wyłącznika    

termicznego. 
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prądu zależna jest od mocy zastosowanego silnika napędzającego system 

podawania paliwa. Wartość prądu znamionowego silnika umieszczona jest na 

tabliczce znamionowej silnika podajnika. 

Wartości prądów wyłącznika silnikowego: 

Moc 
silnika 
[kW] 

Prąd 
znamionowy 

silnika [A] 

Prąd ustawiony na 
wyłączniku silnikowym 

[A] 

0,55 1,5 1,7 

0,75 2 2,2 

1,1 2,8 3,1 

1,5 3,4 3,8 

 

UWAGA!!! Jeżeli wyłącznik będzie ustawiony nieprawidłowo (np. zbyt 

duża wartość), wtedy urządzenie może się „zapchać”, co z kolei 

może doprowadzić do spalenia się silnika lub urwania mocowania 

motoreduktora. 

Zbyt mała wartość prądu może powodować częste, niepotrzebne 

zadziałanie wyłącznika. 

DMUCHAWA 

Przewód zasilający dmuchawę (rys. 13a,b) podłączyć do wtyku 

włożonego w dmuchawę (rys. 13c), który jest dostarczany wraz z urządzeniem. 

Dmuchawę zasilić z zacisków 9,10 sterownika. Przewód zielono-żółty dołączyć 

do zacisku . Zalecany przekrój przewodu do podłączenia dmuchawy to 

3x1mm
2
. 

 

 
Rys.13. a) widok dmuchawy przy głowicy żeliwnej, b) widok dmuchawy przy 

głowicy ceramicznej, c) wtyk dmuchawy 
 

 

UWAGA!!! Wysuwając palnik z kotła należy wyjąć wtyk z dmuchawy. 

a) b) c) 
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TERMIK 

Rolą czujnika jest odłączenie 

napięcia zasilającego dmuchawę po 

przekroczeniu temperatury 95°C na 

rurze zasilającej. Bezpiecznik 

termiczny (oznaczenie na 

przewodzie BEZP. TERMICZNY 

~230V) montuje się bezpośrednio na 

rurze zasilającej kotła zaczepiając 

będącą na wyposażeniu sprężynę o 

obudowę bezpiecznika (rys. 14). Do 

przedłużenia przewodu bezpiecznika 

termicznego użyć przewodu 

3x1mm
2
. Podłączyć do zacisków 

13,14 sterownika. Przewód zielono-

żółty podłączyć do zacisku 

ochronnego . 

 
POMPA 

Pompę obiegową podłączyć zgodnie z instrukcją obsługi. W sterowniku 

Multi-Ster przewody zasilające pompę przyłączyć do zacisków 15,16. Przewód 

ochronny podłączyć do zacisku . Maksymalna moc pompy podłączonej do 

sterownika Multi-Ster nie może przekroczyć 100W. Podłączenie pompy o mocy 

przekraczającej dopuszczalną spowoduje uszkodzenie sterownika. 

UWAGA!!! Podłączenie pompy o mocy przekraczającej dopuszczalną 

spowoduje uszkodzenie sterownika. 

 
ODPOPIELANIE (wyposażenie dodatkowe) 

Do podłączenia silnika zaleca się użyć przewodu o przekroju 3x1mm
2
. 

Uzwojenie silnika odpopielania powinno być połączone zgodnie ze schematem 

znajdującym się wewnątrz puszki przyłączeniowej. Zasilanie silnika 

odpopielania należy dołączyć do zacisków 11,12 sterownika. Przewód ochronny 

podłączyć do zacisku . Po podłączeniu silnika należy sprawdzić kierunek 

obrotu ślimaka. Ślimak powinien obracać się w kierunku powodującym 

wypychanie popiołu do zbiornika. Jeżeli tak nie jest należy zmienić podłączenie 

uzwojeń. 

UWAGA!!! Funkcja odpopielania stanowi wyposażenie dodatkowe. 

a) b) 

 

Rys. 14. a) sposób montażu 

bezpiecznika termicznego na rurze 

zasilającej kotła, b) zaciski 

sterownika 



 

 26 

rura 

G1/2” 

czujnik 

temperatury 

kotła 

a) b) 

Rys.15. a) miejsce montażu czujnika temperatury 

kotła, b) zaciski przyłączeniowe czujnika temperatury 

 

 

CZUJNIK TEMPERATURY KOTŁA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Czujnik temperatury kotła (oznaczenie na przewodzie CZUJNIK TEMP. 

KOTŁA) należy umieścić w rurce G1/2” znajdującej się na wierzchu kotła (rys. 

15a) i podłączyć do zacisków 22,23 sterownika (rys. 15b). Do przedłużenia 

przewodu czujnika stosować przewód o przekroju 2x0,75mm
2
 i nie dłuższy niż 

10 m gdyż może to wpłynąć na poprawność odczytu temperatury. Unikać 

układania przewodu na długich odcinkach wraz z przewodami zasilającymi. 

 

UWAGA!!! Czujnik montować na sucho. Nie zalewać olejem lub inną 

cieczą !!! 
 

CZUJNIKA TEMPERATURY GŁOWICY 

Czujnik pomiarowy należy umieścić pod płytką przymocowaną do 

powierzchni głowicy (rys. 16a – głowica żeliwna, 16b – głowica ceramiczna). 

Najpierw odkręć wkręty mocujące aluminiową blaszkę i wsuń czujnik 

temperatury głowicy oznaczony jako CZUJNIK TEMP. KOSZA. Następnie 

dokręć wkręty mocujące blaszkę. Grot czujnika jest umieszczony w 

najgorętszym miejscu po stronie głowicy palnika. Dla głowicy ceramicznej 

przewód czujnika przeprowadzić przez otwór znajdujący się z dołu żółtej 

osłony. Czujnik należy dołączyć do zacisków 24, 25 sterownika. Do 

przedłużenia przewodu czujnika stosować przewód o przekroju 2x0,75mm
2
 i nie 

dłuższy niż 10 m gdyż może to zakłócić pracę czujnika. 
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UWAGA!!! Wysuwając palnik z kotła należy najpierw  wymontować 

czujnik z głowicy palnika. W przeciwnym razie można uszkodzić czujnik 

lub przewód łączący ze sterownikiem. Nie zaleca się prowadzenia 

przewodów  czujnika temp. kotła oraz czujnika temp. głowicy razem z 

przewodami zasilającymi sterownik, podajnik, odpopielanie i dmuchawę. 

Należy zachować min. 10-cio centymetrowy odstęp. 
  

WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY 

UWAGA!!! Dotyczy tylko wersji urządzenia z głowicą ceramiczną 

 

 

 

 

 

 

 

 

[[ 

Dostęp do wyłącznika krańcowego i miejsca montażu czujnika temp. 

głowicy możliwy jest po zdjęciu żółtej osłony. Przewody należy podłączyć do 

zacisków COM, NO wyłącznika krańcowego (rys. 17b). Styki normalnie 

otwarte NO. Unosząc „język” znajdujący się w komorze paleniskowej powinno 

nastąpić zamknięcie obwodu. Przewód krańcówki przeprowadzić przez otwór 

a) b) 

 

Rys.16. a) umiejscowienie czujnika temperatury głowicy żeliwnej, b) 

umiejscowienie czujnika temperatury głowicy ceramicznej 

a) c) b) 

Rys.17. a) umiejscowienie wyłącznika krańcowego, b) miejsca podłączeń 

przewodów w krańcówce, c) zaciski przyłączeniowe w Multi-Sterze 
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znajdujący się z dołu żółtej osłony Przy sterowniku podłączyć do zacisków 28, 

29 (rys. 17c). 

CZUJNIK TEMPERATURY SPALIN, GSM (wyposażenie dodatkowe) 

Zamontowanie czujnika temperatury spalin pozwala na monitorowanie 

temperatury gazów wylatujących z kotła do komina. Informacja o temperaturze 

spalin umożliwia m.in. kontrolowanie stanu zanieczyszczenia kotła. Jeżeli 

wartość wzrośnie powyżej ustawionej w sterowniku to stan taki jest  

sygnalizowany na sterowniku. 

Moduł GSM pozwala na zdalną, bezprzewodową komunikację 

obsługującego urządzenie ze sterownikiem za pośrednictwem sieci telefonii 

komórkowej. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej (np. osiągnięcie zbyt 

wysokiej temperatury na kotle, zablokowanie podajnika, przegrzanie głowicy, 

wygaśnięcie paleniska) informacje o nich przesyłane są na telefon komórkowy 

osoby, która zajmuje się obsługą urządzenia. Możliwa jest także komunikacja 

obsługującego ze sterownikiem. Po wysłaniu SMS-a z odpowiednim 

„zapytaniem” następuje przesłanie informacji zwrotnej o stanie kotła. 

UWAGA!!! Czujnik temp. spalin oraz moduł GSM współpracujący ze 

sterownikiem Multi-Ster stanowią wyposażenie dodatkowe. W przypadku 

chęci rozbudowania układu sterowania o wyżej wymienione elementy lub 

uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skontaktować się z 

działem sprzedaży. 

 

3. Praca urządzenia 
 

3.1. Opis techniczny 
 

Wał ślimakowy podaje paliwo do głowicy w zaprogramowanym czasie. 

Urządzenie jest zaprojektowane w taki sposób, że ogień na palenisku nie 

wygasa. Umożliwia to funkcja podtrzymania płomienia w czasie, gdy 

temperatura wody w systemie c.o. jest zgodna z nastawami. W funkcji < Praca > 

parametr „podawanie” służy do ustawiania czasu pracy ślimaka transportowego, 

parametr „pauza” do ustawiania czasu przerw w jego działaniu. Kiedy woda w 

kotle osiągnie temperaturę ustaloną na sterowniku, urządzenie przejdzie 

automatycznie w tryb < Podtrzymanie >. Parametry „podawanie” i „pauza” mają 

takie same przeznaczenie z tym, że parametr „pauza” jest wyskalowany w 

minutach. Dodatkowo pracę urządzenia wspomagają czujniki termostatyczne 

odpowiadające za utrzymanie zadanej temperatury wody zasilającej 

wychodzącej z kotła, kontrolę właściwej temperatury głowicy oraz 

bezpieczeństwo. 
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3.2. Pozycje przełączników na głównej skrzynce sterowniczej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Ustawienia robocze 
 

Czas trwania funkcji „praca” i „pauza” musi być ustawiony odpowiednio 

do zastosowanego paliwa. W tabeli poniżej podajemy orientacyjne czasy nastaw 

dla różnych urządzeń w zależności od zastosowanego paliwa . 
 

Moc głowicy        Rodzaj paliwa        Wielkość zbiornika                      Tryb praca                         Tryb podtrzymania  

                                                                                                                 Podawanie  (s)                               podawanie (s) 

         (kW)                                                        (m3)                                       Pauza  (s)                                    pauza (min.) 

   40           trociny                  0.6                             5                              6 

                                                                     20                             9 

   40           brykiet                   0.6                            3                              4  

                                                                    40                            12 

   50           zrębki                     1                              5                              4 

                                                                          25                            10 

  100          trociny                    6                             15                            10 

                                                                        35                             6 

  120          pellet                     10                             5                              4 

                                                                       40                             6 
   

Czas przerw w trybie <Podtrzymanie> nie może być zbyt krótki, ani tryb 

<Praca> zbyt długi, ponieważ woda w kotle jest już gorąca i może zostać 

Rys.18 Zasilanie wymuszone, kierunek 

zasilania w stronę zbiornika paliwa. 

Rys.19 Zasilanie wymuszone, kierunek 

zasilania w stronę głowicy. 

Rys.20 Pozycja „Nadmuch-

wł” (włączona dmuchawa). 

Rys.21 Pozycja neutralna 

(nadmuch wyłączony). 

Rys.22 Tryb pracy 

Automatyczny. 
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przegrzana co spowoduje uruchomienie systemu zabezpieczającego przed 

przegrzaniem (STB) i automatyczne wyłączenie pracy urządzenia. 

Problem ten może być szczególnie widoczny wiosną kiedy użytkownik 

zapomni o zmianie ustawień skrzynki pomimo wzrostu temperatury na zewnątrz. 

Urządzenie musi pracować korzystając z obu funkcji. Funkcja 

<Podtrzymanie> musi być uruchomiona i powinna trwać 

znacząco dłużej niż funkcja <Praca>. Umożliwi to prawidłowe 

chłodzenie głowicy. Jeżeli w trakcie eksploatacji użytkownik 

podłączy dodatkowe odbiorniki ciepła moc urządzenia może być 

niewystarczająca a wtedy system będzie pracował tylko w 

funkcji <Praca>. Może to doprowadzić do przegrzania głowicy i 

jej szybkiego zniszczenia. 
 

Ustawienia temperatury wody zasilającej 

Temperatura wody zasilającej jest mierzona czujnikiem termostatycznym 

umieszczonym obok rury zasilającej kotła lub bezpośrednio na rurze zasilającej. 

Temperatura powinna być ustawiona na poziomie 80
0 

C co pozwoli uzyskać 

jego optymalną wydajność. Prawidłowo dobrane parametry wpływają na 

parametry spalania w tym na temperaturę gazów spalinowych. Temperatura 

gazów w kominie nie może być za niska bo doprowadzi to do skraplania spalin a 

w konsekwencji do uszkodzenia komina i kotła. Z kolei wysoka temperatura 

spalin doprowadzi do niepotrzebnych strat ciepła. 
 

Regulacja ilości powietrza z dmuchawy 

Właściwą ilość powietrza potrzebnego do spalania pomaga dobrać 

obserwacja barwy płomienia: optymalna barwa to żółta.  Płomień dymiący, 

przygaszony wymaga więcej powietrza . Płomień ostry, krótki, czasem nieco 

niebieskawy lub przezroczysty jest oznaką zbyt dużej ilości powietrza.  

Regulacja ilości powietrza  jest możliwa z pozycji głównej skrzynki sterującej i 

jest ustawiona w zakresach siły dmuchania od 1 do 10. Dodatkowo dmuchawa 

posiada mechaniczną przepustnicę umożliwiającą dławienie powietrza. 

Przepustnica ta wyposażona jest w sprężynę uniemożliwiającą całkowite 

zamknięcie dopływu powietrza. 
 

Regulacja funkcji kontroli płomienia 

Czujnik kontroli płomienia mierzy temperaturę na powierzchni głowicy. 

Zakres pracy  czujnika ustawia się z poziomu głównej skrzynki sterującej. Są to 

dwa zakresy: poziom minimum i maksimum. Poziom minimum zabezpiecza 

przed wypełnieniem komory paleniskowej kotła np. po zagaszeniu płomienia. 

Czujnik kontroluje temperaturę głowicy i w chwili gdy jest ona za niska (np. 

równa temperaturze wewnątrz pomieszczenia kotłowni) wyłączy urządzenie. 

Należy pamiętać o tym, że urządzenie nie włączy się automatycznie – po 

wystąpieniu takiej sytuacji należy je rozpalić ponownie.  
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Poziom maksimum (który powinien być ustawiony na temperaturę +30 

stopni wyższą niż w pomieszczeniu kotłowni) kontroluje pracę głowicy i w 

momencie nadmiernego wzrostu jej temperatury (np. na skutek cofania się ognia 

z głowicy do zbiornika) uruchomi funkcję ciągłego podawania mającą na celu 

wypchnięcie żaru do komory paleniskowej kotła. Ustawienie tych parametrów 

powinno być przeprowadzone po uruchomieniu urządzenia podczas jego 

testowania, zanim zostanie ono pozostawione bez dozoru. 
 

W niektórych sytuacjach podczas użytkowania głowic 

ceramicznych mogą się pojawić problemy z ustawieniem 

poziomu maksymalnego i częstym wyłączaniem urządzenia. 

Związane to może być z kilkoma czynnikami zakłócającymi 

pracę czujnika temperatury (niska temperatura paliwa, 

otwarte drzwi w kotłowni itp.) W takich przypadkach 

producent zastosował drugi uchwyt czujnika na rurze 

prowadzącej. Należy przełożyć czujnik do tego uchwytu i 

problem powinien zniknąć. 
 

3.4. Palenie 
 

3.4.1. Rozpalanie 
 

Do rozpalania należy używać paliwa suchego o wilgotności do 20%. 

Można stosować podpałki, papier (z wyjątkiem gazet), karton. Porcję paliwa 

należy podać do paleniska głowicy ręcznie używają przełącznika zasilania na 

głównej skrzynce sterowniczej. Po pojawieniu się paliwa na ruszcie paleniska 

należy je podpalić i przełącznikiem nadmuchu uruchomić dmuchawę.  

Po ok. 40 sekundach płomień powinien się ustabilizować tak aby można 

było ustawić przełącznik zasilania na pozycję AUTO. Jeżeli jednak podawana 

porcja paliwa zagasi ogień czynność należy powtórzyć. Czynności te są takie 

same przy obu głowicach, głowica żeliwna nie wymaga dalszej obsługi, po ok. 1 

godzinie może być pozostawiona bez dozoru. 

Przy głowicach ceramicznych pierwsze rozpalenie urządzenia polega 

również na przesuszeniu i wypaleniu komory paleniskowej (używać paliwa 

suchego o wilgotności do 20%). Powinno się ono odbywać w czasie ok. 3 dni. 

Proces wypalania komory paleniskowej powinien być tak przeprowadzony, aby 

cegła uzyskała jasną barwę. Po zakończeniu wysuszania urządzenie należy 

zatrzymać i studzić naturalnie przez ok. 12 godzin. Przed ponownym (i każdym 

następnym) uruchomieniem podajnika, przygotowując go do pracy ciągłej pod 

pełnym obciążeniem należy najpierw wygrzać komorę ceramiczną, po czym 

przejść na spalanie ciągłe. Do spalania należy używać paliwa o wilgotności 20-

40% (pod warunkiem, że proces spalania przebiega bez przerwy przy 

odpowiednio wygrzanym wnętrzu komory). Należy pamiętać, że przy słabo 

wygrzanej komorze bardzo mokre paliwo może po prostu zagasić płomień. 
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Należy zwrócić uwagę na prawidłowość doboru nastaw programu 

<Podtrzymanie> gdyż zbyt duża dawka paliwa może spowodować zadziałanie 

wyłącznika krańcowego (zabezpieczającego przed przeładowaniem komory 

spalania głowicy) i zatrzymanie urządzenia co oznacza konieczność ponownego 

rozpalania. 
 

Do rozpalania nie wolno używać oleju, benzyny, 

rozpuszczalników i innych środków łatwopalnych grożących 

wybuchem. 

  

3.4.2. Praca ciągła 
 

Podczas pracy głowicy żeliwnej urządzenie nie wymaga dozoru przez 

okres pomiędzy zasypami paliwa do zbiornika paliwa. Czyszczenie kotła i 

usuwanie popiołu można przeprowadzać raz na tydzień, a usuwanie popiołu z 

tylnej komory kotła raz w miesiącu. Po min. 3 miesiącach pracy trzeba usunąć 

nie spalone zanieczyszczenia (np. piasek) z wyczystki głowicy. Usuwanie 

popiołu powinno się przeprowadzić po ustawieniu przełącznika zasilania w 

pozycję „0” (zero). 
 

Nie wolno zasypywać paliwa bezpośrednio do komory paleniskowej kotła. 

Grozi to uszkodzeniem głowicy. Przy spalaniu paliw (głównie trocin) o 

dużej zawartości pyłu pod żadnym pozorem nie otwierać drzwiczek kotła 

podczas pracy palnika. Nagły dostęp powietrza może spowodować 

wybuch. Nie można dopuszczać do sytuacji w której głowica będzie 

pracować częściowo zanurzona w popiele. Słabe chłodzenie głowicy może 

w bardzo krótkim czasie doprowadzić do zniszczenia stalowej osłony lub 

pojawienia się pęknięć na płytach paleniska. 
 

Podczas pracy głowicy ceramicznej czyszczenie wyczystki pod głowicą 

może być konieczne nawet raz na 2 dni. Ponieważ głowica umieszczona jest 

obok kotła możliwe jest sporadyczne zasypywanie paliw do komory 

paleniskowej kotła (np. drewna kawałkowego). Należy to jednak robić 

zachowując maks. ostrożność po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji 

„0” (zero). 

Głowica ceramiczna składa się z metalowej obudowy zewnętrznej i 

ceramicznej komory żaroodpornej umieszczonej w jej wnętrzu. Obudowa 

zewnętrzna wykonana jest w postaci podwójnego płaszcza umożliwiającego 

chłodzenie głowicy i ukierunkowanie przepływu powietrza potrzebnego do 

spalania (powietrze przed dotarciem do paleniska jest podgrzewane). Komora 

żaroodporna stanowi cieplny akumulator z zamontowanym w dolnej części 

trójdzielnym paleniskiem żeliwnym na którym odbywa się proces spalania. 

 

Podczas pracy palenisko musi być szczelnie zamknięte (służy do 

tego śruba dociskowa). 
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Wewnątrz komory na specjalnej rurze żaroodpornej osadzona jest 

przysłona dozowania. Wahliwie zamontowana płytka zapobiega nadmiernemu 

napełnieniu komory paleniskowej głowicy paliwem (unoszenie płytko powoduje 

zadziałanie wyłącznika krańcowego i zatrzymanie podawania). 
 

Zadziałanie przysłony dozowania jest sytuacją awaryjną (np. 

może wystąpić w sytuacji zadławienia ognia przy nie dość 

wygrzanej komorze potraktowanej mokrym paliwem) i wymaga 

interwencji obsługi oraz ponownego rozpalenia. 
 

System ppoż. składa się ze zbiornika oraz przewodu łączącego zbiornik z 

króćcem (10) umiejscowionym na obudowie prowadnicy ślimaka. Króciec 

wypełniony jest woskiem pszczelim. Wzrost temperatury obudowy powoduje 

wytopienie się wosku i zgaszenie ognia. 
 

Sytuacja uruchomienia systemu ppoż. jest sytuacją awaryjną. Po 

jej zaistnieniu konieczna jest interwencja obsługi i ponowne 

rozpalenie. Przed uruchomieniem należy pamiętać o 

uzupełnieniu wosku w króćcu. Należy go wykręcić, zalać 

woskiem i po jego ostygnięciu wkręcić ponownie. 
 

3.4.3. Palenie awaryjne w kotle 
 

Korzystanie z tej funkcji należy traktować jako sytuację awaryjną. W 

przypadku głowicy żeliwnej podajnik musi być odłączony a otwór montażowy 

założony cegłą ognioodporną i zabezpieczony poprzez skręcenie stalową klapą. 

Przy głowicy ceramicznej odłączenie podajnika nie jest konieczne, trzeba jednak 

zabezpieczyć otwór wlotowy czopucha głowicy (np. zasłaniając go stalową 

klapą). 

W przypadku podłączenia kotła w układzie zamkniętym nie wolno go 

użytkować bez zalecanych przez producenta zabezpieczeń (patrz rozdział 2.5.2). 
 

Przy rozpalaniu nie wypełniać całej komory spalania (drewno 50% 

wypełnienia, węgiel nie więcej niż 20%). Paliwo nie powinno mieć wilgotności 

wyższej niż 30%. Nie używać miału. 

Pod żadnym pozorem nie wolno spalać produktów PVC: pudełek po 

maśle czy margarynie, zabawek, plastikowych materiałów budowlanych; 

produktów PA czyli np. tekstyliów. Niektóre rodzaje tworzyw sztucznych  PE, 

PP, PET można spalać jeżeli ich objętość w stosunku do objętości załadowanego 

paliwa nie przekracza 5% a temperatura spalania jest wyższa niż 850ºC. 

W czasie normalnej pracy kotła należy okresowo kontrolować i 

uzupełniać zapas paliwa. Celem uzyskania możliwie stabilnej temperatury wody 

zasilającej należy : 

 stosować paliwo o wilgotności do 30% 
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 w przypadku większej wilgotności, paliwo należy suszyć lub mieszać z 

suchym pamiętając o tym, że im mieszanina bardziej mokra tym 

mniejsza doza i nadmiar powietrza 

 stosując paliwo o różnym rozdrobnieniu zarzucać je na przemian 

(paliwo o dużym przekroju już rozżarzone w komorze paleniskowej 

uzupełnić paliwem rozdrobnionym np. z pił tartacznych – w odwrotnej 

kolejności przesypią się one przez ruszt) 

 o ile to możliwe unikać otwierania klapy zasypowej w czasie rozpalania 

i w fazie wzrostu temperatury na kotle. 
 

Uwaga: należy unikać spalania paliw rozdrobnionych w których 

ilość pyłów przekracza 5%. Zachować szczególną ostrożność przy 

spalaniu bardzo suchych trocin (wilgotność do 10%), unikać ich 

mocnego ubijania w komorze paleniskowej. Po  zasypaniu trocin 

należy pozostawić wolną przestrzeń w tylnej części komory 

umożliwiając dostęp powietrza. Nie spełnienie tych warunków może 

grozić cofnięciem gazów z komory paleniskowej podczas nagłego 

otwarcia klapy zasypowej. Otwarcie klapy zasypowej może 

spowodować gwałtowny wzrost ilości powietrza  w komorze 

paleniskowej i wybuchowe spalanie pyłów. 
 

Podczas pracy kotła z układem nawiewu nie wolno otwierać klapy 

zasypowej w czasie pracy wentylatora. Przed uzupełnieniem paliwa należy 

wyłączyć sterownik. 
 

 regulację wydajności kotła, a więc i temperatury wody zasilającej 

prowadzić poprzez zmianę ustawienia przepustnicy (lub szczeliny nastawnej 

drzwiczek popielnika) ewentualnie zmianę przekroju wylotu spalin w czopuchu. 

Przy pracy kotła z układem nawiewu klapa popielnika  powinna być zamknięta. 
 

3.5. Czyszczenie, popiół 
 

Kocioł 

Czyszczenie rusztu przeprowadza się w przypadku spadku temperatury 

wody i słabnącym naświetleniu popielnika. Popiół usuwać przy obniżonym 

płomieniu. 

W celu oszczędnego zużycia paliwa należy utrzymywać w czystości 

wewnętrzne komory kotła oraz przestrzenie między opłomkami. Oznaką 

konieczności czyszczenia jest spadek ciągu kominowego. Brak powietrza 

powoduje dymienie kotła. 

 

Czyszczenie przeprowadzaj na wygaszonym kotle. 
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Przy silnym zanieczyszczeniu kotła dopuszcza się stosowanie środków 

chemicznych usuwających nagar kotłowy ale tylko takich, które są dopuszczone  

do obrotu handlowego (posiadają znak CE i instrukcję użytkowania). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 23  Schemat czyszczenia kotła( na rys. pokazano czyszczenie wymiennika 

30kW (modele 120 i 240kW mają inny przekrój, mimo to, schemat czyszczenia 

jest  taki sam). 
 

   

Spaliny wydobywające się z zatkanego komina są niebezpieczne.  

 
 

Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być 

czyszczone przed każdym sezonem grzewczym.  

Podajnik 

Czyszczenie bieżące głowic omówiono w p.3.4.2., w przypadku zbiornika 

nie jest konieczna jego obsługa w trakcie sezonu grzewczego. Po zakończonym 

sezonie grzewczym należy odłączyć głowicę od kotła i dokonać przeglądu 

paleniska. Usunąć nagar z elementów żeliwnych, sprawdzić powierzchnie 

żeliwne (czy nie ma pęknięć) przeczyścić otworki dostępu powietrza. Po 

wyczyszczeniu zamontować głowicę ponownie. Jeżeli przy obsłudze 

uszkodzeniu ulegną uszczelki należy wymienić je na nowe. 

Przejrzeć zbiornik podajnika, zdemontować koło (koła) zębate, usunąć 

sprasowane paliwo spod talerza, sprawdzić prostoliniowość ślimaka i trwałość 

połączenia gwintowego. 

Popiół 
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Popioły należy usuwać przy wyłączonym urządzeniu. Przy głowicy 

żeliwnej wystarczające jest usuwanie popiołu raz na 2 tygodnie, przy głowicy 

ceramicznej wyczystka pod głowicą wymaga opróżnienia min. raz na 2 dni. 

Sposób postępowania z popiołem omówiono w p.1 „Instrukcja 

bezpieczeństwa” 

 

3.6. Programowe zatrzymanie AZSB 
 

Kocioł 

Po dopaleniu się paliwa otworzyć wszystkie drzwiczki i maksymalnie 

odchylić szyber w czopuchu. Usunąć popiół, wyczyścić  kocioł. Nie spuszczać 

wody obiegowej. Czas chłodzenia równy jest czasowi rozpalania. 

Podajnik  

Jeżeli paliwo w zbiorniku uzupełniane jest na bieżąco podajnik pracuje bez 

przerw. Zatrzymanie urządzenia np. do usunięcia popiołu następuje poprzez 

ustawienie przełącznika zasilania w pozycji „0” (zero). 
 

3.7. Awaryjne zatrzymanie AZSB 
 

Kocioł (dotyczy pracy w systemie awaryjnym po odłączeniu podajnika) 

W przypadku stanów awaryjnych takich jak: przekroczenie temperatury 

100
0
 C, pęknięcie elementów instalacji i ubytek zładu wody, awarii urządzeń 

kontrolno-pomiarowych lub zabezpieczających i nagły wzrost ciśnienia należy: 

 usunąć paliwo z rusztu i przenieść na zewnątrz kotłowni 

 obniżyć temperaturę wody obiegowej przez wprowadzenie do zładu 

wody zimnej jak przy napełnianiu 

 otworzyć maksymalnie przepustnicę czopucha (jeżeli jest zamontowana)  

W przypadku kotłów pracujących w układach zamkniętych stanem 

awaryjnym może być każda sytuacja powstała wskutek braku prądu 

elektrycznego (zatrzyma się praca pomp) lub pozostawienia otwartych drzwiczek 

kotła. Instalacja c.o. powinna być zabezpieczona zaworem bezpieczeństwa 

ustawionym na 2 bary, dodatkowo producent zabezpiecza kocioł zaworem 

bezpieczeństwa ustawionym fabrycznie na 2.5 bara, jednak w sytuacji stanu 

awaryjnego takie zabezpieczenia są niewystarczające. Kocioł musi być jeszcze 

zabezpieczony zaworem zabezpieczenia termicznego, który w przypadku 

powstania stanu awaryjnego usunie gorącą wodę z kotła uzupełniając 

jednocześnie powstały brak wody zimną woda z instalacji wodociągowej 

chłodząc kocioł i obniżając ciśnienie (rozdział 2.6). 

Proszę pamiętać, że powstanie stanu awaryjnego może być prawdopodobne 

szczególnie latem kiedy grzana jest tylko ciepła woda użytkowa. Przewidując 

takie sytuacje warto rozważyć montaż akumulatora ciepła zdolnego do przejęcia 

nadwyżek mocy cieplnej występujących nieuchronnie przy takich sytuacjach. 
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Zabrania się traktowania  rozżarzonego paliwa wodą. 

 
 

Podajnik 

Ustawić przełącznik zasilania paliwem w pozycji „0” (zero). Ustawić 

przełącznik nadmuchu w pozycji <dmuchawa>, wyłączyć podawanie – wcisnąć 

czerwony przycisk na wyłączniku awaryjnym. Pracująca dmuchawa dopali 

paliwo znajdujące się na palenisku i zacznie schładzać głowicę. Otworzyć 

szyber w kotle. Po wypaleniu paliwa można otworzyć drzwiczki kotła w celu 

jego schłodzenia. W momencie gdy temperatura zacznie spawać wyłączyć 

urządzenie. 

 

4. Rozwiązywanie problemów, warunki bezpiecznej eksploatacji 
 

Podstawowym warunkiem bezpiecznej eksploatacji kotła jest wykonanie 

instalacji i zabezpieczeń zgodnie z polskimi normami. 

Dla zachowania bezpiecznych warunków obsługi kotła należy 

przestrzegać następujących zasad: 

 używać rękawic i okularów ochronnych 

 nie blokować klap zasypowych i drzwiczek popielnikowych 

 przerusztowania dokonywać przy pomocy dźwigni popielnika 

 używać lamp przenośnych na napięcie 24 V 

 utrzymywać stały porządek w kotłowni 

 dbać o dobry stan techniczny kotła i związanej z nim instalacji 

 w okresie zimowym zaniechać stosowania przerw w ogrzewaniu 
 

Przy podejrzeniu możliwości zamarznięcia wody w instalacji 

należy sprawdzić drożność rur bezpieczeństwa. Dopuszczona do 

instalacji woda powinna wrócić rurą przelewową z naczynia 

wzbiorczego. W przypadku braku drożności zabrania się 

rozpalania kotła, a w trakcie jego eksploatacji postępować jak w 

przypadku awaryjnego zatrzymania kotła (p. 3.5.) 

 

4.1. Instalacja zbiornika paliwowego w nie ogrzewanym pomieszczeniu 
 

 Instalacja zbiornika paliwowego w nie ogrzewanym pomieszczeniu nie 

stanowi problemu w funkcjonowaniu zbiornika jako takiego. Kondensacja 

wilgoci, związana ze zmianą warunków pogodowych w powiązaniu z ciepłem 

przewodzonym  przez ślimak transportujący może doprowadzić do zamarzania 

urządzenia w przypadku gdy spadnie temperatura na zewnątrz. 
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4.2. Zabezpieczenie przeciwmrozowe 

 

 Można zapobiec szkodom wyrządzonym przez mróz poprzez 

zaizolowanie głównej rury oraz spodu zbiornika lub zaizolowanie tych 

elementów włącznie z zainstalowaniem urządzenia odmrażającego. 

 Izolacja rury głównej oraz spodu zbiornika jest zazwyczaj 

wystarczającym środkiem wówczas, gdy paliwo jest dobrze wysuszone i 

przechowywane pod dachem. Główna rura powinna być zaizolowana wełną 

izolacyjną na całej długości w pomieszczeniu nie ogrzewanym i na długości 1m 

w ogrzewanym. Właściwa izolacja od spodu możliwa jest poprzez powiązanie 

wsporników z przekładnią i rurą główną lub zespawaniem drutów 

przeprowadzonych przez płyty z wełny mineralnej na spodzie zbiornika. Na 

koniec należy zaizolować płyty przed deszczem. 

 Jeżeli paliwo zostało wysuszone i przechowywane na zewnątrz, najlepszą 

metodą ochrony przed mrozem jest użycie izolacji i rezystora, umieszczonych w 

rogach skrzyni, np. za pomocą taśmy aluminiowej, obwiązanej za spód głównej 

rury. Wełna umieszczana jest wtedy nad rezystorem. 

Zalecamy korzystanie z automatycznych mrozoodpornych rezystorów, 

dostępnych w różnych konfiguracjach. 
 

Uwaga: Pomimo tych działań, zwłaszcza używając zrębków, 

paliwo może klinować się w ślimaku. Wszelkie pozostałości 

należy usunąć przed rozpoczęciem się sezonu grzewczego i co 

najmniej raz w czasie jego trwania. 

  

Jeżeli w tym samym pomieszczeniu znajduje się zbiornik wodny, należy używać 

środka przeciwzamarzającego. 

 

Uwaga: Ciśnienie gazów zmniejsza się wraz ze spadkiem 

temperatury. Inaczej zatem będą pracować sprężyny gazowe 

klapy zbiornika. 

 

4.3. Rozwiązywanie problemów 

 
Lp. Usterka Przyczyna Sposób usunięcia 

1 

 

Cofanie się ognia 

do zbiornika paliwa 

- brak paliwa w zbiorniku lub 

za niski poziom,  

- zawieszenie się paliwa 

- niedomknięta pokrywa 

zbiornika  

- uzupełnić paliwo w zbiorniku, 

 

- przemieszać paliwo 

- sprawdzić szczelność 

pokrywy 

- zablokowany ślimak 

 

- brak prądu przez dłuższy 

czas 

- brak wody w pojemniku 

- ustalić przyczynę i usunąć 

usterkę 

- wybrać paliwo ze zbiornika i 

zalać przewód ślimaka wodą 

- uzupełnić pojemnik wodą 
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- zbyt słaby ciąg kominowy 

 

- zastosować wentylator 

wyciągowy, poprawić ciąg 

2 
Zawieszanie się 

paliwa w zbiorniku 

- używanie trocin o zawartości 

pyłów powyżej 5%, 

- zbyt wilgotne paliwo 

(powyżej 40%), które 

przymarza do ścian w okresie 

zimowym 

- zmienić paliwo 

 

- dodać porcję suchego paliwa i 

dokładnie wymieszać 

 

 

3 Dym w zbiorniku 

- zanieczyszczenie głowicy 

- niedrożny komin 

- drzwiczki i pokrywy kotła 

niedomknięte 

- wyczyścić głowicę z popiołu 

- wyczyścić komin 

- domknąć porywy i drzwiczki 

w kotle 

4 
Nie obraca się wał 

ślimakowy 

- brak prądu 

- zablokowany wał ślimakowy 

 

 

- uszkodzony wał ślimakowy i 

koło zębate 

 

- uruchomić lewe obroty, 

załączyć ponownie (punkt 

4.3.1.) 

- wymienić ślimak, wymienić 

koła zębate 

5 

Nadmiernie głośna 

praca zespołu 

podającego 

- uszkodzone łożysko silnika 

elektrycznego, 

- wyciek oleju z 

motoreduktora 

- uszkodzone łożysko koła 

zębatego 

- ciało obce w przewodzie 

ślimaka (np. metal) 

- wymienić łożysko 

 

- usunąć nieszczelność, dolać 

olej, 

- wymienić łożysko 

 

- zdemontować ślimak, usunąć 

ciało obce 

6 

Głowica 

ceramiczna 

 

Szybkie odkładanie 

się nagaru 

 

 

 

Szybie zużywanie 

się wymurówki 

 

 

 

Nieprawidłowy 

proces zgazowania 

w komorze 

paleniska 

 

 

Dym w kotłowni 

 

 

 

 

 

 

 

- nadmiernie zanieczyszczone 

paliwo  

 

 

 

- nie wygrzano wstępnie 

komory głowicy 

- uszkodzono wymurówkę 

(np. przy czyszczeniu), 

zastosowano za suche paliwo 

- za niska temp. wewnątrz 

komory 

 

- zbyt wilgotne paliwo 

- nieprawidłowo ustawiony 

wyłącznik krańcowy 

- niedociśnięta pokrywa 

głowicy 

- słaby ciąg kominowy 

 

- niedomknięta pokrywa 

 

 

 

- nie spalać węgla, koksu, 

miału, plastików i szmat, 

stosować paliwo zgodnie z 

instrukcją,  

- usunąć nagar 

- wygrzać komorę (punkt 3.4.1) 

 

- zregenerować wymurówkę, 

używać cementu 

ognioodpornego 

- nieprawidłowo 

przeprowadzony proces 

rozpalania (punkt 3.4.1) 

- dodać suchego paliwa 

- ustawić wyłącznik krańcowy 

 

- domknąć pokrywę 

 

- zastosować wentylator 

wyciągowy, poprawić ciąg 

- sprawdzić szczelność 
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 zbiornika uszczelki, domknąć pokrywę 

7 

Głowica żeliwna 

 

Szybkie odkładanie 

się nagaru 

 

 

 

 

 

- nadmiernie zanieczyszczone 

paliwo  

 

 

 

 

 

- nie spalać węgla, koksu, 

miału, plastików i szmat, 

stosować paliwo zgodnie z 

instrukcją,  

- usunąć nagar 

8 

Kocioł nie osiąga 

żądanej 

temperatury 

 

 

 

 

 

- zanieczyszczony wentylator 

- zapopielona głowica 

(żeliwna), niedrożne otwory 

wentylacyjne głowicy 

- paliwo o zbyt dużej 

wilgotności, 

- nieodpowiednie nastawy 

sterownika 

- oczyścić łopatki wentylatora 

- usunąć popiół z głowicy przez 

otwór wyczystny 

 

- załadować odpowiednie 

paliwo 

- ustawić odpowiednie czasy 

podawania i pauzy 

9 

Opróżnienie 

zbiornika wody 

(strażaka) 

 

 

 

 

 

 

 

- cofanie się ognia do 

zbiornika paliwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

- odkręcić złącze, założyć 

zatyczkę z wosku Jeżeli 

zbiornik został opróżniony w 

przypadku używania trocin, 

rura musi zostać oczyszczona z 

paliwa jak najszybciej, trociny 

pęcznieją i maszyna może 

zostać zablokowana, należy 

wymusić zasilanie komory 

spalania świeżym paliwem. 

 

4.3.1. Postępowanie w przypadku zablokowania wału ślimaka 
 

Urządzenie zatrzymane: - Upewnij się, że urządzenie jest naprawdę 

wyłączone. Jeżeli kocioł działa w trybie podtrzymania ognia, dmuchawa oraz 

ślimak nie obracają się przez długi czas. 
 

Urządzenie zatrzymane (i schłodzone): - Kocioł mógł się przegrzać i związku 

z tym urządzenie zatrzyma się. Włącz sterownik. 
 

Urządzenie zatrzymane (napis na wyświetlaczu „BLOKADA PODAJNIKA”): 

- Możliwe, że do systemu, za pomocą ślimaka dostał się kamień, korzeń 

itp. pochodzące z torfu lub zrębków. Włącz przekaźnik termiczny. 

- Koniecznie przestaw przełącznik trybu pracy wentylatora w pozycję zero 

(Rys. 24). 

 

 

 

 

 

Rys. 24      Rys. 25 
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- Uruchom ślimak wstecznie (Rys. 25), a następnie do przodu. Jeżeli ślimak 

obraca się swobodnie do przodu w trakcie wymuszonego zasilania, awaria 

została usunięta. 

Jeżeli ślimak zasilający nie obraca się w trybie zasilania wymuszonego, 

wykonaj następujące czynności: 

- Koniecznie ustaw pokrętło trybu pracy na zero, 

- Otwórz właz inspekcyjny i dokonaj oględzin, 

- Jeżeli to konieczne uruchom ślimak wstecz, 

- Usuń kamień, korzeń itp. odpowiedzialne za awarie przez właz 

inspekcyjny 

- Upewnij się że ślimak w niezakłócony sposób, zamknij szczelnie właz. 
 

Jeżeli silnik działa, a nie obraca się ślimak – przyczyną jest ciało obce na 

spodzie ślimaka. Aby usunąć awarię należy najpierw usunąć paliwo z 

zasobnika pod zlokalizowanym miejscem zatoru a następnie oczyścić ślimak. 

 

5. Części zamienne 

 
5.1. Lista głównych części zamiennych 

 

Lp. Nazwa części Nr części 

1. Silnik elektryczny z motoreduktorem 2 

2. Koło zębate 3 

3. Wał ślimakowy 4 

4. Wyłącznik krańcowy 5 

5. Główna skrzynka elektryczna 12 

6. Głowica ceramiczna (30,50,100) 6a 

7 Głowica żeliwna (40,60,120) 6b 

Numery części dotyczą rysunku nr 2, 3 strona 9, 10 instrukcji. 

 

5.2. Lista części szybko zużywających się* 

 

Lp. Nazwa części Nr części 

1. Uszczelki drzwi  Z1 

2. Pojemnik na popiół (wersja od 100kW) Z2 

3. Ramię sterujące nawiewem Z3 

4. Ruszt głowicy ceramicznej Z4 

6 Palenisko głowicy żeliwnej Z5 

7. Zawór bezpieczeństwa- „strażak”  Z6 
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8. Bok rusztu AZSB (szt.2) Z7 

9. Dno rusztu AZSB (szt.1) Z8 

 

*UWAGA: W/w. części nie podlegają wymianie gwarancyjnej, w 

przypadku konieczności wymiany oferujemy je odpłatnie w serwisie firmy 

Moderator Sp. z o.o. na życzenie klienta.   

 

6. Utylizacja 
 

Przy prawidłowej eksploatacji kocioł będzie pracował bezawaryjnie przez 

około 15 lat. Po upływie tego czasu jego dalsza eksploatacja może być 

nieuzasadniona ekonomicznie. Kocioł wykonany jest z materiałów, które w 

całości  mogą powrócić do powtórnego obiegu. Najlepiej przekazać go firmie 

zajmującej się utylizacją lub rozbiórką maszyn.  

W przypadku podajnika okres bezawaryjnej pracy głowicy (jeżeli będzie we 

właściwy sposób używana i serwisowana) powinien wynosić kilka lat (7 do 9)  

Po tym czasie konieczna może być wymiana żeliwnych wkładów 

paleniskowych. Jeżeli naprawa przestanie być opłacalna najlepszym 

rozwiązaniem jest utylizacja głowicy. W przypadku utylizacji najprostsza 

metoda to oddanie głowicy do wyspecjalizowanego zakładu złomującego. 
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Przedstawiciele  serwisu  firmy  „MODERATOR”  
 

1/ woj. Dolnośląskie, Oleśnica**,                          - Marek Mielczarek  

                                                                                   tel. 604/575-589 

     

2/ woj. kujawsko-pomorskie, Nakło n/Noteć***,  - Waldemar Baliniak 

                                                                                    tel. 697/099-266  
 

3/ woj. lubelskie, Hrubieszów**,                           - Janusz Nowosad / Krzysztof Grądz 

                                                                                   tel. 84/697-00-03 , 604/059-640            
 

4/ woj. lubelskie, Janów Lubelski**,                     - Andrzej Król /Tomasz  Król 

                                                                                   tel. 15/872-23-55 , 603/649-424 
 

5/ woj. lubelskie, Puławy**,                                  - Józef  Grela  / Dariusz  Grela   

                                                                                   tel. 506/038-374 , 504/372-029 

        

6/ woj. łódzkie, Łask**,                                         - Roman Sztama 

                                                                                   tel. 602/221-425 

                          Wieluń**,                                     - Jacek Piskuła / Krzysztof Lis  

                                                                                   tel. 694/583-203 , 663/734-108  

                          Biała k/ Wielunia***                    - Rafał Mońka 

                                                                                   tel. 43/841-98-94 

 

7/ woj. małopolskie, Nowy Sącz*,                         - Jacek Brotoń 

                                                                                   tel. 606/222-104 

                                 Kamionka Wielka*                - Antoni Stańczak 

                                                                                   tel. 18/445-60-73 , 508/639-059  

 

8/ woj. mazowieckie, Sterdyń***,                         - Tomasz Marchel 

                                                                                  tel. 504/038-084  
 

9/ woj. podkarpackie, Jarosław**,                         - Bronisław Kostecki 

                                                                                  tel. 518/082-439 , 600/874-031  
 

10/ woj. warmińsko-mazurskie, Szczytno*,          - Wiesław Wieczorkiewicz 

                                                                                  tel. 600/805-282 

      

11/ woj. wielkopolskie, Zakrzewo*,                      - Leon Grochowski 

                                                                                  tel. 604/276-320 
 

12/ woj. zachodniopomorskie, Koszalin**,           - Edmund Zalewski 

                                                                                  tel. 606/611-421 

 
*     serwis wykonuje tylko naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne kotłów c.o. 

**   serwis wykonuje tylko naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne kotłów c.o. oraz wykonuje pierwsze    

       uruchomienia urządzeń 

*** serwis wykonuje tylko pierwsze uruchomienia urządzeń 


