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1.1. Objaśnienie symboli 
OSTROŻNIE! - ważne zalecenie lub 
ostrzeżenie dotyczące warunków 
bezpieczeństwa w trakcie instalacji  
i obsługi kotła.  

          ZAGROŻENIE! - usterka lub  niepra-  
            widłowe użytkowanie może powo-  
            dować obrażenia lub zagrażać  
            zdrowiu ludzi lub zwierząt. 

ZAGROŻENIE POŻAROWE! - usterka 
lub nieprawidłowa instalacja i obsłu-
ga może spowodować pożar. 
INFORMACJE - ważne informacje 
dotyczące prawidłowego obchodze-nia 
się z produktem. 

1.2. Wymagania dotyczące kotłowni 
Niniejszy podręcznik zawiera ważne 
informacje dotyczące bezpiecznej i prawi-
dłowej instalacji, uruchomienia oraz 
bezusterkowej obsługi i konserwacji kotła. 
Kocioł pelletowy może być wykorzystywany 
do ogrzewania pomieszczeń tylko w sposób 
opisany w niniejszej instrukcji. 
Wykorzystanie dla innych zastosowań i na 
innych polach eksploatacji nie jest zalecane 
przez producenta i nie odpowiada on za 
wystąpienie wad czy usterek. Prosimy o 
sprawdzenie danych dotyczących typu kotła 
na etykiecie fabrycznej oraz danych 
technicznych przedstawionych w rozdziale 14 
w celu zapewnienia prawidłowego działania 
produktu. 

1.2.1. Instrukcje dla instalatora kotła 
Podczas instalacji i eksploatacji należy 
przestrzegać wymogów i przepisów 
obowiązujących w danym kraju: 
•Lokalne przepisy budowlane dotyczące 

instalacji, dopływu powietrza i odciągu 
gazów spalinowych, jak również podłączenia 
do komina. 

        •Przepisy i normy dot
          grzewczej w urządzenia zabezpieczające.
        •Wymagana instalacja czujki 
          kotłowni. 
 
                  Stosować wyłącznie oryginalne 
                  części BURNiT 

 
       OSTRZEŻENIE!  
  Instalację i uruchomienie kotła  należy 
  powierzyć autoryzowanemu specjaliś
  cie / serwisantowi i muszą zostać one 
  przeprowadzone zgodnie ze wska
  zówkami bezpieczeństwa i zasadami 
  działania. 
 

                  ZAGROŻENIE zatruciem, uduszeniem
    Niewystarczający dop

   go powietrza do kot
  prowadzić do niebezpiecznego 
  uwalniania się 
  podczas pracy kot

   - Należy upewni
   powietrza i wyloty spalin
   nie są zatkane lub zamkni

 - Jeżeli nie da się
  usterki, kocioł 
  użytkowany. 
  - Użytkownik musi otrzyma
  pisemne instrukcje dotycz
  zagrożenia, jakie ona za sob

  ZAGROŻENIE po
  ku spalania materia
  płynów łatwopalnych.
  - Łatwopalne materia
  mogą znajdować
  sąsiedztwie palnika i kot
  Należy poinstruowa
  temu o dozwolonych minimalnych 
  ległościach od otaczaj
 
  Obowiązkowo nale
  zapasowy generator mocy o odpo
  wiedniej mocy znamionowej! (patrz 
  Tabela 1) 

  Klient musi przej
  obsługi/konserwacji przeprowadzone 
  przez autoryzowanego instalatora/
  serwisanta. 

1. OBJAŚNIENIE SYMBOLI  
I WSKAZÓWKI 
BEZPIECZEŃSTWA 

CZNIK INSTALACJI i OBSŁUGI 

•Przepisy i normy dot. wyposażenia instalacji  
grzewczej w urządzenia zabezpieczające. 

•Wymagana instalacja czujki dymu w  

Stosować wyłącznie oryginalne  

Instalację i uruchomienie kotła  należy  
autoryzowanemu specjaliś- 

cie / serwisantowi i muszą zostać one   
przeprowadzone zgodnie ze wska- 
zówkami bezpieczeństwa i zasadami  

ENIE zatruciem, uduszeniem 
cy dopływ świeże- 

go powietrza do kotłowni może  
do niebezpiecznego  
 gazów spalinowych  

podczas pracy kotła. 
y upewnić się, że wloty  

powietrza i wyloty spalin 
zatkane lub zamknięte. 

ę natychmiast usunąć  
 nie może być  

ytkownik musi otrzymać  
pisemne instrukcje dotyczące usterki i  

enia, jakie ona za sobą pociąga. 

ENIE pożarem w przypad- 
ku spalania materiałów lub  

atwopalnych. 
atwopalne materiały/płyny nie   

ć się w bezpośrednim  
siedztwie palnika i kotła grzewczego. 

y poinstruować użytkownika sys- 
o dozwolonych minimalnych od- 

od otaczających obiektów. 

zkowo należy zapewnić  
zapasowy generator mocy o odpo- 
wiedniej mocy znamionowej! (patrz  

zejść szkolenie z zakresu  
ugi/konserwacji przeprowadzone  

przez autoryzowanego instalatora/  
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Tabela 1. Zużycie energii elektrycznej 

kotła 
 kocioł 

 
 
 
 
 

1.2.2. Instrukcje dla użytkownika instalacji 
 
ZAGROŻENIE zatruciem lub wybuchem 

  Podczas palenia śmieci, tworzyw 
sztucznych i płynów mogą uwalniać się 
toksyczne gazy. 
- Należy używać wyłącznie opału 
wskazanego w niniejszym podręczniku. 
- W przypadku zagrożenia wybuchem, 
zapłonem lub uwalniania się gazów w 
pomieszczeniu, należy zatrzymać pracę 
kotła pelletowego. 
 
Obowiązkowo należy zapewnić zapaso-
wy generator mocy o odpowiedniej 
mocy znamionowej! (patrz Tabela 1) 
 
Klient musi przejść szkolenie z zakresu 
obsługi/konserwacji przez autoryzo-
wanego instalatora/serwisanta. 
 
OSTROŻNIE! Ryzyko wystąpienia 
obrażeń / uszkodzenia systemu 
spowodowanego niewłaściwą obsługą. 
- Kocioł może być obsługiwany wyłącznie 
przez osoby, które zapoznały się  
z instrukcją obsługi. 
- Jako użytkownik, jesteście Państwo 
upoważnieni wyłącznie do uruchamiania 
kotła, regulacji temperatury kotła, 
wyłączania kotła i jego czyszczenia. 
Dzieci bez opieki nie mogą mieć dostępu 
do pomieszczeń, w których znajduje się 
pracujący kocioł. 

 

 

 

 

 

 

 
Przepisy bezpieczeństwa dla 
obsługi przez użytkownika: 

- Użytkować kocioł wyłącznie na zalecanym 
opale i w tym celu należy regularnie sprawdzać 
kotłownię. 

- Nie należy stosować łatwopalnych cieczy do 
zapalania lub zwiększania mocy palnika. 
- Czyszczenie powierzchni kotła wyłącznie przy 
użyciu niepalnych środków. 

- Nie umieszczać łatwopalnych przedmiotów na 
obudowie palnika i komorze grzewczej kotła lub 
w ich sąsiedztwie.  (Patrz Diagram 1, w którym 
przedstawiono min. odległości) 

- W kotłowni nie wolno przechowywać 
materiałów łatwopalnych. 

- Należy ściśle przestrzegać wskazówek 
dotyczących podłączania palnika do sieci 
elektrycznej, jak również do wszystkich urządzeń 
peryferyjnych. 

- Zmiany w konstrukcji kotła dokonane przez 
użytkownika mogą spowodować uszkodzenia 
sprzętu lub obrażenia ciała. 

- Nie dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z 
przewodem elektrycznym lub częścią kotła, 
której temperatura powierzchniowa może 
przekraczać 70 °C. 
- Niniejszy podręcznik należy zachować na 
przyszłość. 

 
   

        

Maksymalna moc wejściowa 360 W 
Zasilanie przy nominalnej mocy 
grzewczej 

70 W 

Zasilanie przy minimalnej 
mocy grzewczej 

45 W 

 

OSTROŻNIE! Gorąca powierzchnia! 
Ryzyko oparzeń w przypadku dotknięcia 
działającego systemu. 
Powierzchnie obudowy palnika, korpusu  
i kołnierza są gorące podczas pracy palnika. 
Otwieranie drzwi rewizyjnych kotła w 
trakcie pracy kotła jest surowo zabronione. 
Klapa włazu zasobnika nie może pozostawać 
otwarta przez dłuższy czas. 
Należy również zachować ostrożność 
podczas dotykania szczeliny do obserwacji 
służącej do monitorowania procesu 
spalania. Może być ona gorąca. 
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Tabela 2. 

Palność materiałów konstrukcyjnych 

 

1.2.3. Minimalne odstępy dla instalacji  
i palność materiałów konstrukcyjnych 
Obowiązujące minimalne odległości w 
Państwa kraju mogą różnić się od określonych 
poniżej. Prosimy o skonsultowanie się z 
Państwa instalatorem.  
Minimalna odległość od palnika, kotła 
grzewczego lub rury gazów spalinowych od 
obiektów lub ścian musi wynosić co najmniej 
200 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Diagram 1. Zalecane odstępy pomiędzy kotłem a ścianami. 

    Klasa А  
niepalne 

Kamień, cegły, płytki ceramiczne, 
wypalana glina, roztwory, gips  
bez dodatków organicznych. 

    Klasa B     
    trudnopalne 

Płyty gipsowo-kartonowe,  
filc z włókna bazaltowego,  
płyta z włókna szklanego, 
AKUMIN, Izomin, Rajolit,  
Lignos, Velox, Heraklit. 

 Klasa С1/С2   
 średniopalne 

Drewno bukowe, dąb.   Drewno 
miękkie, drewno warstwowe. 

     Klasa C3    
     łatwopalne 

Asfalt, tektura, celuloza, smoła, 
płyta pilśniowa, korek, 
poliuretan, polietylen. 
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Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby 
kocioł został umieszczony na podłożu 
wykonanym z materiału klasy A, patrz Tabela 
2. 

 
 

 
Ekologiczny i wysoce wydajny kocioł 
pelletowy Pell Easy jest przeznaczony do 
opalania pelletem drzewnym. Komora 
spalania jest w pełni okryta płaszczem.  Jego 
sprawność sięga 92%.  Zatwierdzony zgodnie 
z EN 303-5, klasa 5. 

 
2.1. Konstrukcja kotła PelleBurn. Prostokątną 
konstrukcję korpusu wykonano z wysokiej 
jakości stalowych blach o grubości 4 mm dla 
komory spalania i 3 mm dla płaszcza 
wodnego. 
• Ekologiczny. Najwyższej klasy kocioł 

pelletowy. Pallet drzewny wykorzystywany 
do zasilania kotła jest paliwem 
odnawialnym o minimalnej emisji węgla i 
nadzwyczajnej wydajności spalania. 

• Zautomatyzowany. Wszystkie funkcje kotła 
są w pełni zautomatyzowane - przy 
normalnej pracy kotła nie jest wymagana 
żadna interwencja człowieka. Ze względu 
na ulepszony algorytm z opcjonalną 
regulacją różnych parametrów, system 
można dopasować dokładnie do 
konkretnego systemu grzewczego w celu 
uzyskania optymalnej wydajności i zużycia 
opału. 

 
 

Funkcje sterownika: 
1) w pełni automatyczny zapłon i zasilanie 

pelletem; 
2) funkcja samooczyszczania palnika; 
3) steruje pracą pompy obiegowej 

centralnego ogrzewania; 

4) steruje pracą pompy ciepłej wody 
użytkowej; 

5) sterowany za pomocą termostatu 
pokojowego; 

6) czujnik gazów spalinowych; 
 

•Wydajny.  Aby zapobiec utracie ciepła do 
otoczenia, kocioł jest izolowany od zewnątrz 
wysokotemperaturową wełną 50 mm. Ze 
swoim inteligentnym najnowocześniejszym 
systemem kontroli spalania, kocioł Pell Easy 
osiąga współczynnik sprawności wynoszący 
aż 92%. 

 
2.2.  Urządzenia zabezpieczające kocioł 
pelletowy i palnik 
Zestaw urządzeń zabezpieczających w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa urządzenia. 
Wentylator zasilany powietrzem, regulacja 
krokowa, sterowanie spalaniem zgodnie z 
potrzebami energetycznymi i utrzymywanie w 
optymalnym stanie. Niezależny termostat STB 
odcina palnik i wyłącza podajnik paliwa w 
komorze spalania w przypadku wzrostu 
temperatury kotła. 

 
• Zabezpieczenie termostatyczne (80°С).   

Zabezpieczenie termostatyczne zamonto-
wane jest na zsuwni ślimakowej.  Gdy 
powierzchnia zsuwni podajnika osiągnie 
80°С, sterowanie zatrzymuje załadunek 
pelletu do palnika i sygnalizuje usterkę. 

• Bezpiecznik.  W przypadku awarii 
elektrycznej w układzie palnika (zwarcie, 
przeciążenie, itd.), przeciążenie jest 
niwelowane przez bezpiecznik elektryczny 
zamontowany na głównym panelu 
sterowania palnika (10 А). 

• Przerwa w zasilaniu. Innowacyjny 
sterownik. W przypadku przerwy w 
zasilaniu, wszystkie ustawienia parametrów 
są przechowywane w pamięci sterownika.  

2. OPIS PRODUKTU 



PASZPORT TECHNICZNY. PODRĘCZNIK INSTALACJI i OBSŁUGI 

8 

 

 

 

Po kolejnym uruchomieniu palnika, sterownik 
wznawia wykonywanie programu od 
momentu wystąpienia przerwy w zasilaniu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszystkie pellety stanowią biomasę 
produkowaną z powszechnie występujących 
nisko rosnących roślin i drzew. Najbardziej 
powszechnymi rodzajami pelletu stosowanymi 
w gospodarstwach domowych są pellety 
wykonane z trocin i wiórów ze zmielonego 
drewna, które stanowią odpad z drewna używa-
nego w produkcji dłużycy, mebli i innych 
produktów. Drewno jest najbogatszym surow-
cem, który nie ma wpływu na koszty wytwa-
rzania produktów spożywczych lub alkoholu 
etylowego (etanolu). Surowiec jest przetwarzany 
w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury 
i jest prasowany w celu uzyskania niewielkiego 
rozmiaru cylindrycznych granulek pelletu. Proces 
produkcji może bazować na miękkim materiale 
drzewnym (takim jak drewno miękkie, sosna), 
twardym drewnie (dąb), jak również odpadach 
drzewnych z recyklingu.   Pellet drzewny 
wytwarzany jest w młynach młotkowych lub 
wytwórniach pelletu drzewnego.  

 
Zalety pelletu drzewnego: 

Wygodne przechowywanie. 
Worki pelletu mogą być przechowywane na 
niewielkiej powierzchni w suchym garażu, 

piwnicy, pomieszczeniu technicznym lub 
szopie. 

Łatwy załadunek. 
W większości przypadków zasobnik kotła 
wymaga ładowania tylko raz w tygodniu - 
zależnie od pojemności zasobnika. 

Lepsza kontrola ilości opału. 
Niewielki rozmiar pelletu umożliwia 
precyzyjne zasilanie opałem. Z drugiej strony, 
łatwiej regulować dopływ powietrza w celu 
uzyskania optymalnej wydajności spalania, 
ponieważ ilość opału w komorze spalania 
pozostaje stała i przewidywalna.  

Wydajność opału. 
Wysoka wydajność spalania zależy również od 
stałej niskiej zawartości wilgoci w pellecie 
(konsekwentnie poniżej 10%, w sprzeciwień-
stwie do 20% do 60% zawartości wilgoci  
w kłodach).    Niska zawartość wilgoci, kontro-
lowane porcje opału i precyzyjna regulacja 
dopływu powietrza oznacza wysoką 
wydajność spalania i bardzo niską emisję 
węgla w gazach spalinowych. 

 
 
 

 

Podczas zakupu pelletu należy pytać 
o deklarację zgodności i certyfikaty 
wydane przez akredytowane 
laboratorium i upewnić się, że opał 
spełnia wymagania wskazane w tym 
podręczniku. Jeżeli kupujecie 
Państwo duże ilości pelletu (na 
przykład dostawa luzem na cały 
sezon), poproście dostawcę 
o podanie właściwych i prawdzi-
wych informacji o warunkach 
przechowywania. 

Zalecamy stosowanie pelletu o wymiarach 6 - 
8 mm. Gęstość 600 - 750  kg/m3,  wartość 
grzewcza 4,7-5,5 kWh/kg. Zawartość popiołu - 
mniej niż 1%, a zawartość wilgoci do 8%. 

3. OPAŁ 
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EN ISO 17225-2:2014. 

Optymalna gęstość pelletu, która gwarantuje 
jego jakość wynosi 605-700 kg na metr 
sześcienny. 

Wilgotność pelletu nie może przekraczać 10%. 
Upewnij się, że Twój opał jest przechowywany w 
suchym i przewiewnym miejscu. 

Optymalna zawartość popiołu w pellecie wynosi  
≤  1%. To zapewnia również mniejszą często-
tliwość czyszczenia palnika. 

Tabela poniżej zawiera parametry, które 
zalecamy, aby wziąć pod uwagę przy wyborze 
opału dla kotła Pell. 

 

Tabela 3. Europejska certyfikacja pelletu drzewnego dla celów grzewczych 
 

Parametry Jednostki ENplus-A1 ENplus-A2 EN-B 

Średnica mm 6 (± 1) 
8 (± 1) 

6 (± 1) 
8 (± 1) 

6 (± 1) 
8 (± 1) 

Długość mm 15 ≤ L ≤ 40 1) 15 ≤ L ≤ 40 1) 15 ≤ L ≤ 
40 1) 

Gęstość nasypowa kg / m2 ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 

Wartość kaloryczna/grzewcza MJ / kg ≥ 16,5-19 ≥ 16,3-19 ≥ 16,0- 
19 

Wilgoć/wilgotność Ма .-% ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Pył Ма .-% ≤ 1 3) ≤ 1 3) ≤ 1 3) 

Wytrzymałość mechaniczna Ма .-% ≥ 97,5 4) ≥ 97,5 4) ≥ 96,5 4) 

Popiół Ма .-% 2) ≤ 0,7 ≤ 1,5 ≤ 3,5 

Temperatura topnienia popiołu °C ≥ 1200 ≥ 1100 - 

Zawartość chloru Ма .-% 2) ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,03 

Zawartość siarki Ма .-% 2) ≤ 0,03 ≤ 0,03 ≤ 0,04 

Zawartość azotu Ма .-% 2) ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 1,0 

Zawartość miedzi mg / kg 2) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Zawartość chromu mg / kg 2) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Zawartość arsenu mg / kg 2) ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 

Zawartość kadmu mg / kg 2) ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 

Zawartość rtęci mg / kg 2) ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 

Zawartość ołowiu mg / kg 2) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Zawartość niklu mg / kg 2) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Zawartość cynku mg / kg 2) ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 

 

1)  nie więcej niż 1% pelletu może być dłuższa niż 40 mm, maksymalna długość 45 mm; 
2)  suchej masy; 
3)  cząstki <3,15 mm, cząstki stałe, przed przekazaniem towarów; 
4)  pomiary za pomocą za pomocą Ligno Testera, dopuszczalna wartość graniczna ≥ 97,7% wagowo. 



PASZPORT TECHNICZNY. PODRĘCZNIK INSTALACJI i OBSŁUGI 

10 

 

 

 
 

 
 

Zalecamy transport kotła grzewczego na 
miejsce instalacji w opakowaniu i umieszcz-
onego na palecie. Podczas transportu  
i instalacji, w zależności od wagi, należy 
stosować urządzenia zabezpieczające zgodne 
z Dyrektywą 2006/42/EC. 

Przy transporcie pozycji o wadze 
przekraczającej 30 kg, konieczne jest użycie 
ręcznego wózka podnośnikowego, wózka 
widłowego lub innych podnośników. 

Produkt musi posiadać oryginalne 
opakowanie, zgodnie z instrukcjami na 
etykiecie - być zabezpieczony przed 
niekorzystnymi warunkami 

 
 
 
pogodowymi (śnieg, deszcz i pył), przed 
wstrząsami i innymi działaniami, które mogą 
spowodować uszkodzenie. W przypadku 
awarii wentylatora lub silnika (hałas, tarcie) 
lub usterki elementów zaawansowanych 
technologicznie, takiej jak pęknięty ekran 
sterownika, prosimy o kontakt z najbliższym 
autoryzowanym centrum serwisowym w celu 
przeprowadzenia naprawy i konserwacji. 

Kocioł jest bezpiecznie zamocowany na 
drewnianej palecie za pomocą elementów 
mocujących. 

 

 
Pell Easy 20 35 35 XL 

A1, mm Korpus kotła, palnik i paleta 700 800 1150 
B1, mm Korpus kotła, palnik i paleta 800 900 900 
C, mm Korpus kotła, palnik i paleta 125 125 125 

D1, mm Korpus kotła, palnik i paleta 1370 1380 1380 
Waga, kg Korpus kotła, palnik i paleta 252 365 365 

 

Diagram 2. Wskazania dotyczące wymiarów 

4. TRANSPORT KOTŁA 

 

D1

C 

A1 B1
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• Po dostawie sprawdzić, czy opakowanie nie 

zostało naruszone. 

• Sprawdzić, czy zostały Państwu dostarczone 
wszystkie komponenty.    
Opakowanie z kotłem zawiera: 

1) Kocioł pelletowy Pell Easy 
2) Zawór bezpieczeństwa 3 bar.  
3) Zaczep 
4) Paszport techniczny.   Podręcznik instalacji  
    i obsługi.  
5) Książeczka serwisowa i karta gwarancyjna 
Jeżeli brakuje którejś z powyższych pozycji, 
prosimy o kontakt z dostawcą. 

 
 

 
 

 
 

Montaż, instalacja i uruchomienie 
kotła muszą być wykonywane przez 
technika autoryzowanego dla takich 
operacji. Instalator musi wskazać 
użytkownikowi instalacji minimalne 
odległości od łatwopalnych 
materiałów i cieczy. 

 
Wymagania: 

- Kotłownia musi być mrozoodporna; 

- Kotłownia musi posiadać ciągły dostęp 
powietrza niezbędnego do utrzymania 
spalania;  

- Kotłów nie można umieszczać w 
pomieszczeniach przeznaczonych do 
zamieszkania; 

- Wszystkie kotłownie muszą mieć 
prawidłowo obliczoną wentylację w 
zależności od mocy kotła.  Otwór 
wentylacyjny musi być zabezpieczony za 
pomocą siatki lub kraty. 

    Wielkość otworu wentylacyjnego wylicza się 

 
 
według wzoru: 

А = 6,02 Q - gdzie: 
А – powierzchnia otworu went. w cm2, 
Q – moc kotła w kW 

 

- Usunąć opakowanie bez zanieczyszczania 
środowiska. 

- Należy przestrzegać instrukcji organów 
nadzoru budowlanego, w szczególności 
obowiązującego zarządzenia dotyczącego 
urządzeń do spalania i przechowywania 
produktów spalania, dotyczącego wymogów 
budowlanych mających zastosowanie do 
miejsc instalacji i dotyczącego wentylacji; 

- Kocioł musi być umieszczony na 
fundamencie, którego powierzchnia jest 
większa od podstawy kotła grzewczego, 
zgodnie z Diagramem 1. 

- Kocioł musi być umieszczony w pozycji, 
która zapewnia łatwe czyszczenie i serwiso-
wanie; 

- Instalacja musi odbyć się według schematu 
instalacji przedstawionego na Diagramie 1, 
który pokazuje obudowę kotła; 

- Na kotle i w jego sąsiedztwie nie można 
umieszczać żadnych obiektów wykonanych z 
łatwopalnych materiałów oraz płynów. 

 
 

 

7.1. Podłączenie kotła do komina  
Podłączenie kotła do komina musi być zawsze 
przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami.  Komin musi zapewniać 
wystarczający ciąg umożliwiający odprowa-
dzanie dymu w każdych warunkach. 
Prawidłowe funkcjonowanie kotła wymaga 
odpowiedniego rozmiaru samego komina, 
ponieważ ciąg, jaki wytwarza wpływa na 

   7. INSTALACJA KOTŁA GRZEWCZEGO 

6. URUCHAMIANIE KOTŁA 
GRZEWCZEGO 

5.  DOSTAWA KOTŁA 
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spalanie, moc i żywotność kotła. Ciąg 
wytwarzany przez komin ma funkcjonalny 
związek z jego przekrojem, wysokością i 
szorstkością jego ścian wewnętrznych.  Do 
komina obsługującego kocioł nie wolno 
podłączać żadnych innych urządzeń. Średnica 
komina nie może być mniejsza niż na wylocie 
spalin z kotła. Wylot spalin musi być 
podłączony do otworu komina. Pod 
względem właściwości mechanicznych, wylot 
spalin musi być solidny i właściwie 
uszczelniony (w celu uniknięcia wycieku gazu) 
i umożliwiać łatwy dostęp w celu 
wyczyszczenia wnętrza.  Wewnętrzna część 
wylotu nie może być większa od przekroju 
efektywnego komina i nie może się zwężać. 
Należy unikać kolanek. 
Otwór do czyszczenia komina musi znajdować 
się w jego najniższej części. Ściana komina 
musi być trójwarstwowa, gdzie warstwę 
środkową wykonano z wełny mineralnej. 
Grubość izolacji nie może być mniejsza niż 30 
mm, gdy komin jest osadzony wewnątrz 
domu oraz 50 mm, gdy komin jest osadzony 
na zewnątrz. 
Prosimy powierzyć wybór komina i jego 
instalację wykwalifikowanemu specjaliście. 
Wymagany odstęp pomiędzy kotłem a 
kominem wynosi 300-600 mm. Regulator 
ciągu (1) musi zostać zainstalowany co 
najmniej 600 mm od podłączenia. 

 

 
 
 

Tabela 4. Zalecane minimalne wymiary  
i ciąg komina 

 

    Zabrania się stosowania    
   elastycznych metalowych  
   przewodów ze stali  
   nierdzewnej lub aluminium! 

 
 
 
 
 
 
 

 
                        

 
Model 

Średnica 
komina, 

mm 
Ciąg komina, 

Pa 

20 kW Ø 100 мм 8 - 10 

35 kW Ø 100 мм 10 - 15 
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Dane przedstawione w tabelach są 
orientacyjne. 
Ciąg zależy od średnicy, wysokości, 
występowania nierównych odcinków 
wzdłuż powierzchni komina oraz 
różnic w temperaturze produktów 
spalania i powietrza z zewnątrz. 
Zaleca się użycie komina 
wyposażonego w daszek kominowy. 
Specjalista ds. ogrzewania musi 
wyliczyć dokładne wymiary komina. 

 

7.2. Podłączanie kotła do zasilania sieciowego 
           

 

 

W celu przekazania do użytkowania, kocioł  
i zsuwnia ślimakowa muszą zostać podłączone 
do sieci elektroenergetycznej 220V / 50Hz za 
pomocą przewodu zasilającego. Utworzyć 
szczelne połączenie z siecią elektryczną, które 
jest zgodne z lokalnymi przepisami. 

 
    Takie połączenie musi zostać 

wykonane przez technika/ serwisanta 
autoryzowanego dla takich operacji. 

 
 

   Ostrożnie!   RYZYKO PORAŻENIA  
    PRĄDEM! 

- Przed otworzeniem jednostki: 
wyłączyć napięcie i zabezpieczyć 
jednostkę przed przypadkowym 
restartem. 

- Postępować zgodnie z instrukcjami 
instalacji. 

 
Obowiązkowo należy zapewnić 
zapasowy generator mocy o 
odpowiedniej mocy znamiono-wej! 
(patrz Tabela 1) 
 

 Niewłaściwe podłączenie kabli może 
spowodować uszkodzenie regulatora! 
 

 
Urządzenie może zostać uszkodzone 
w przypadku uderzenia przez piorun. 
Podczas burz należy upewnić się, że 
jest odłączone. 
 

 
1. Przełącznik otwierania okna 

 
5. Termostat zewnętrzny 

 
6. Czujnik temp. wody 

 
10. Czujnik temp. akumulatora 

 
12. Temp. gazów spalinowych 

 
14. Zapalnik 

 15. Wentylator jako wentylator 
spalania pierwotnego 

  
19. Podajnik pelletu 

 21. Temp. bezpieczeństwa STB 
(woda) 

 22. Temp. bezpieczeństwa STB 
(pellet) 

 
26. Pompa Wodna 

 



PASZPORT TECHNICZNY. PODRĘCZNIK INSTALACJI i OBSŁUGI 

14 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 3. Schemat podłączenia elementów kotła do sterownika 
FUMIS - Alpha 65 
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Diagram 4. Schemat podłączenia elementów kotła do sterownika 
FUMIS - Alpha 75 
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7.3. Podłączanie kotła do instalacji 
grzewczej 

7.4. Odpowietrzanie. 

 

 

Takie połączenie musi zostać 
wykonane przez technika/ 
serwisanta autoryzowanego dla 
takich operacji. 

 

W celu przekazania do użytkowania, kocioł i 
zsuwnia ślimakowa muszą zostać podłączone 
do sieci elektroenergetycznej 220V / 50Hz za 
pomocą przewodu zasilającego. Utworzyć 
szczelne połączenie z siecią elektryczną, które 
jest zgodne z lokalnymi przepisami. 

 
 

 
 

Obowiązkowo należy zainstalo-
wać zawór trójdrożny 
(Laddomat lub podobny) lub 
czterokierunkowy zawór mie-
szający, w celu zapewnienia, 
żeby temperatura medium 
grzewczego podawanego do 
kotła z instalacji grzewczej 
wynosiła co najmniej 45°С. 

 
 
 
 
 
 

Tabela 5. TABELA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 

Uszkodzenie instalacji 

Przyczyna Rozwiązanie 

Z powodu nieszczelnych połączeń Zainstaluj rurę połączeniową bez naprężeń na złączach 
kotła. 

 

Na skutek zamarzania 

Jeżeli instalacja grzewcza, w tym sieć rurociągów, nie 
została wybudowana jako mrozoodporna, zalecamy 
wypełnienie instalacji grzewczej płynem o niskiej 
temperaturze zamarzania z zabezpieczeniem przed korozją 
i wzbogaconym środkiem przeciw zamarzaniu. 

 
Podczas napełniania systemu 
należy zdjąć nasadkę automaty-
cznego zaworu odpowietrzają-
cego. Po upewnieniu się, że  
w systemie nie ma powietrza, 
należy ją umieścić z powrotem na 
miejscu. 
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Woda w kotle za gorąca, korpusy grzewcze za zimne 

Przyczyna Rozwiązanie 
 

Został wyzwolony termostat 
bezpieczeństwa STB. 

Po osiągnięciu temperatury 95°С, uruchamia się 
zabezpieczenie termostatyczne i następuje wyłączenie 
wentylatora.  W celu wznowienia ochrony należy zdjąć 
czarną zaślepkę na panelu tylnym kotła i nacisnąć przycisk 
na termostacie STB. Skontaktuj się z instalatorem w celu 
ustalenia przyczyny wyzwalania się zabezpieczenia. 

Niska temperatura kotła. 
Nie można uzyskać trybu normalnego o temperaturze 65°-85°C. 

Przyczyna Rozwiązanie 

Nieodpowiednie rozmiary i/lub 
kombinacja urządzeń grzewczych 

Natychmiast skonsultuj się ze swoim instalatorem  
w celu rozwiązania problemu. 

Wyrzut niespalonego pelletu do komory spalania kotła 

Przyczyna Rozwiązanie 

Niewłaściwe ustawienie stosunku 
ilości opału do powietrza na 
sterowniku palnika 

Skontaktuj się ze swoim instalatorem.  Niezbędna jest 
właściwa regulacja palnika przy użyciu analizatora gazu. 

Stosowanie pelletu niskiej jakości  Używaj wyłącznie opału, który spełnia wymagania określone 
w podręczniku.  (patrz rozdział 3. Opał) 

Tworzenie się klinkieru i niepalnych wytrąceń wewnątrz korpusu palnika 

Przyczyna Rozwiązanie 

Stosowanie pelletu niskiej jakości 
(patrz rozdział 3. Opał) 

Używaj wyłącznie opału, który spełnia wymagania 
określone w podręczniku. 

Niska wydajność systemu 
automatycznego czyszczenia 

Zwiększyć częstotliwość włączania systemu 
samooczyszczania 

Niewłaściwe ustawienie mieszanki 
paliwowo-powietrznej 

Wyreguluj przy użyciu analizatora gazu. 

Zbyt wysoka temperatura kotła. Usterka sterownika 

Przyczyna Rozwiązanie 

Wahania sieci 
elektroenergetycznej 

Obowiązkowo należy zapewnić zapasowy generator mocy 
o odpowiedniej mocy znamionowej! (patrz Tab. 1) Awaria zasilania 

Wysoka temperatura gazów 
spalinowych. Uruchamia się alarm 
wysokiej temperatury. 

Rury wylotowe gazów spalinowych płaszcza wodnego kotła 
zostały zatkane sadzą. Zmniejszony transfer ciepła. Kocioł 
powinien zostać wyczyszczony. Proszę skontaktować się z 
autoryzowanym specjalistą/serwisantem w celu 
wyczyszczenia kotła. 

Wysoka temperatura w płaszczu 
wodnym kotła i niska temperatura 
w zbiorniku buforowym. 

 
1. Niewłaściwe ustawienia włączania/wyłączania pomp 

(ON/OFF). 
2. Niewłaściwe dopasowanie systemu grzewczego. 
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7.5. Schematy podłączeń do systemu 
grzewczego 

 
Takie połączenia muszą zostać 
wykonane przez technika/ serwisanta 
autoryzowanego dla takich operacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Diagram 45. Podłączenie kotła Pell Easy do zaworu trójdrożnego 
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Diagram 6. Podłączenie kotła Pell Easy do zbiornika buforowego  
typu P i zaworu trójdrożnego 

B
U

F
O

R
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Diagram 7. Podłączenie kotła Pell Easy do zbiornika combi KSC2,  
płaskiego kolektora słonecznego PK i zaworu trójdrożnego 
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Diagram 8. Podłączenie kotła Pell Easy do zbiornika solarnego SON, zbiornika buforowego 
P, płaskiego kolektora słonecznego PK i zaworu trójdrożnego 
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Tabela 6 
 

Problem Zapobieganie 
Możliwe uszkodzenie instalacji 
spowodowane odkształcaniem się 
materiału wywołanym różnicami 
temperatury 

Napełniać instalację grzewczą wyłącznie w niskich 
temperaturach (temperatura na wlocie nie może 
przekraczać 40°C). 

Zagrożenie uszkodzeniem instalacji 
spowodowanym nagromadzeniem 
osadu z kondensatu i osadów smoły 
może skrócić okres eksploatacji kotła. 

- Nie obsługiwać kotła grzewczego przez dłuższy czas w 
trybie częściowego obciążenia 

- Temperatura na wlocie kotła nie może być niższa niż 
65°C, temperatura wody w kotle musi wynosić 
pomiędzy 80°C a 85°C. 

- Korzystaj z kotła przez krótki czas w celu podgrzania 
wody w lecie. 

 
 
 
 

 
 

- Szkolenie użytkownika w zakresie obsługi i 
konserwacji kotła przeprowadza 
autoryzowany instalator. 

 

              

Nie zastosowanie się do wymogów 
instalacji i obsługi opisanych w 
podręczniku i książeczce serwisowej 
powoduje unieważnienie gwarancji. 

 

  Należy stosować rękawice ochronne 

 

9.1. Obsługa kotła Pell Easy 
Zapłon. Po uruchomieniu kotła za pomocą 
panelu sterującego, główny ślimakowy zsuw 
pelletu przekazuje pewną ilość opału do 
komory spalania. Ta określona ilość jest 
ustalana przez instalatora i zależy od 
właściwości opału.  Ta określona ilość pelletu 
jest zapalana przy użyciu gorącego powietrza. 

Spalanie. 
Proces spalania odbywa się w komorze 
spalania kotła, w miarę dozowania 
(wymierzonych) porcji opału w regularnych 
odstępach czasu przez zintegrowany zsuw 
ślimakowy. To zapewnia optymalne spalanie.  
Wydajność kotła jest kontrolowana i 
sterowana za pomocą czujnika temperatury, 
który mierzy temperaturę płaszcza wodnego i 
czujnika temperatury, który mierzy 
temperaturę gazów spalinowych. Zapłon i 
wygaszanie są sterowane za pomocą czujnika 
gazów spalinowych, który przekazuje 
informacje do modułu sterującego. Moc jest 
określana przez skorygowaną maksymalną 
temperaturę w kotle, tuż przed jej 
osiągnięciem rozpoczyna się modulacja. 
System samooczyszczania. 
Kocioł posiada funkcję samooczyszczania, 
która umożliwia samoczynne oczyszczanie 
komory spalania.   W regularnych odstępach 
czasu wentylator zaczyna z maksymalną mocą 
oczyszczać pozostałości popiołu w komorze 
spalania. To zapewnia długi i wydajny proces 
spalania. 

9. OBSŁUGA KOTŁA 

8. NAPEŁNIANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ 
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9.2. Ważne zalecenia dla trwałej  
i prawidłowej pracy kotła 

 

- W celu przeprowadzenia montażu i instalacji 
kotła postępuj zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w niniejszej instrukcji. 

- Stosuj wyłącznie opał zalecany w tej 
instrukcji. 

- Stosuj się do zaleceń dotyczących komory 
spalania przed jej czyszczeniem.  
W zależności od ustawień paliwa i palnika, 
czyść kocioł pelletowy raz w tygodniu. 

- Szkolenie użytkownika w zakresie obsługi  
i konserwacji kotła przeprowadza 
autoryzowany instalator lub serwisant. 

 
 
 
 
 
 

Diagram 9 

Należy obowiązkowo czyścić komorę spalania 
palnika w odstępach od raz na 2-3 dni do raz 
w tygodniu, w zależności od zastosowanego 
rodzaju opału. 

 
 
 

9.3.  Wymagania dotyczące czyszczenia  
i konserwacji kotła pelletowego Pell Easy. 

 

 
Uwaga! Ważne wskazówki dotyczące 
czyszczenia kotła  

 
Ostrożnie! Gorące powierzchnie. 
Przed czyszczeniem kotła należy się 
upewnić, że ogień w nim zgasł, a 
kocioł zdążył wystygnąć. 
 

Diagram 10  
Usuwanie popiołu z pojemnika na popiół raz 
w tygodniu jest koniecznością. Odbywa się to 
przez usunięcie dwóch nakrętek 
motylkowych, znajdujących się po obu 
stronach pojemnika na popiół. Wyciągnąć 
pojemnik na popiół i wyczyścić go. Po 
opróżnieniu i oczyszczeniu należy się upewnić 
czy jest dobrze umieszczony i ponownie 
przykręcić nakrętki skrzydełkowe. Zacisnąć je 
ręcznie do momentu, gdy nie da się już 
bardziej. 

 
 

 
Uwaga! Czyszczenie i konserwacja 
kotła muszą być przeprowadzane 
wyłącznie przez autoryzowanego 
instalatora/serwisanta. 
 

 
 

Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 
należy obowiązkowo sprawdzić i wyczyścić 
następujące elementy kotła: 

 
Nie zastosowanie się do wymogów 
instalacji i obsługi opisanych w 
podręczniku i książeczce serwisowej 
powoduje unieważnienie gwarancji. 
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9.3.1 Czyszczenie i konserwacja 
wentylatora wyciągowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 11 

Zdemontować pojemnik na popiół, jak 
opisano w instrukcji. 

Diagram 13 

Po demontażu pokrywy rewizyjnej 
zapewniony zostaje bezpośredni dostęp do 
turbiny wentylatora. Należy przeprowadzić 
dokładne czyszczenie przy użyciu szczotki i 
odkurzacza w celu usunięcia popiołu z turbiny 
wentylatora oraz strefy wokół niego. Po 
dokładnym oczyszczeniu strefy, nałożyć z 
powrotem pokrywę rewizyjną i zacisnąć 
mocno przy użyciu czterech śrub o rozmiarze 
M5. 

 
9.3.2        Czyszczenie i konserwacja rury 
odprowadzającej spaliny 

 
 
 
 

Diagram 12 

Zdemontować cztery śruby o rozmiarze M5 
przy użyciu śrubokręta typu „+”. Umożliwi to 
demontaż pokrywy rewizyjnej. 

 
 
 

Diagram 14 

- Otworzyć przednią pokrywę rewizyjną, jak 
pokazano na Diagramie 14. 

 
Uwaga! Należy się upewnić, że nie ma 
płomieni i tlącego się pelletu, czyścić 
odkurzaczem sprawdzając wcześniej, 
czy temperatura powierzchni jest 
niższa niż 40°C. 
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- Wewnętrzna pokrywa rewizyjna 
przymocowana jest za pomocą nakrętek typu 
„zatyczka” (2 po każdej stronie, jak wskazano 
na Diagramie 14). Zdemontować je, aby 
poluzować pokrywę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 15 
- Wyjąć delikatnie pokrywę rewizyjną wraz 
ze sprężynami oporowymi. Zdejmij pokrywę z 
kotła. 
 
 

Diagram 17 

 

 

 

 

 

 

Diagram 16 
- Po zdjęciu pokrywy rewizyjnej, wyczyścić 

dokładnie popiół znajdujący się na rurach i na 
wewnętrznej powierzchni kotła za pomocą 
szczotki i odkurzacza. Upewnić się, że dolne 
części rury na spodzie są również dobrze 
oczyszczone, ponieważ to miejsce gromadzi 
najwięcej popiołu. 
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 10. STEROWNIK MIKROPROCESOROWY 
 

10.1. Objaśnienie Symboli. 

 



PASZPORT TECHNICZNY. PODRĘCZNIK INSTALACJI i OBSŁUGI 

28 

 

 

 

10.2. Menu Sterownika 
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Na wyświetlaczu zobaczycie Państwo losowo wygenerowane numery z zakresu od 1 do 9. 
Numery te są inne za każdym razem. Należy zsumować wszystkie liczby i dodać „1” do wyniku. 
Przykład: wynik sumowania wynosi 25 + 1 = 26 
Proszę wprowadzić kod, zgodnie z tym co opisano. 
 
Sc 00 – Ilość uruchomień ogrzewacza 
Sc 01 – Przegrzany kocioł 
Sc 02 – Nieudany zapłon 
Sc 03 – Całkowity czas pracy 
Sc 04 – Całkowity czas spalania 
Sc 05 – Czas czyszczenia 
Sc 06 – Uruchom ponownie serwisowy miernik czasu 
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  Tabela 7 
Możliwe kody błędów 

 

Wyświetlane na 

ekranie sterownika 

 
Kod 

Przyczyny 

problemu 

Rozwiązanie 

problemu 

Pojawiła się 
ikona „Brak 
opału” 

---- Pojawia się przy braku opału 
Napełnij zbiornik opału. 
Uruchom ponownie 
sterownik za pomocą 
przycisku ON/OFF. 

Miga ikona 
„Czyszczenie” 
 
Wyświetla się ikona 
„Czyszczenie” 

А003 
 

---- 

Komora spalania lub kanał 
spalinowy są zanieczyszczone i 
wymagają czyszczenia. 
Nadmiar popiołu lub niespalonego 
paliwa w komorze spalania. 

Sprawdzić i oczyścić 
komorę spalania lub 
skontaktować się 
instalatorem w celu 
oczyszczenia kanału 
spalinowego. 

Miga ikona „Serwis” А004 Niski poziom naładowania baterii 
sterownika 

Skontaktuj się ze swoim 
serwisem w celu wymiany. 

Miga ikona 
„Serwis” 

А005 
Usterka kodera wentylatora 

Skontaktuj się ze swoim 
serwisem. 

Miga ikona „Serwis” 
А007 

Drzwiczki kotła otwarte dłużej niż 1 
minutę w trybie pracy 

Zamknij drzwi i ponownie 
uruchom kocioł za pomocą 
przycisku ON/OFF. 

Wyświetla się 
ikona „Serwis” 

Е001 
Wyświetla się ekran błędu 

Skontaktuj się ze swoim 
serwisem. 

Wyświetla się 
ikona „Serwis” 

Е004 Błąd komunikacji wyświetlacz-
sterownik 

Skontaktuj się ze swoim 
serwisem. 

Wyświetla się 
ikona „Serwis” 

Е101 Zapłon nie powiódł się, wysoka 
temperatura w płaszczu wodnym 
kotła 

Skontaktuj się ze swoim 
serwisem. 

Wyświetla się 
ikona „Serwis” 

Е102 Komin, wlot rury powietrza lub 
palnik kotła są zablokowane. 

Skontaktuj się ze swoim 
serwisem. 

Wyświetla się 
ikona „Serwis” 

Е106 Uszkodzony lub 
niekontaktujący czujnik 
bufora. 

Skontaktuj się ze swoim 
serwisem. 

Wyświetla się 
ikona „Serwis” 

Е108 
Przegrzanie kotła lub cofanie 
się płomienia. 

Uruchom ponownie 
termostat STB na panelu 
tylnym. 

Wyświetla się 
ikona „Serwis” 

Е109 
Błąd czujnika otwarcia drzwi 

Skontaktuj się ze swoim 
serwisem. 

Wyświetla się 
ikona „Serwis” 

Е110 Czujnik temperatury w 
pomieszczeniu jest wadliwy / nie 
podłączony. 

Skontaktuj się ze swoim 
serwisem. 

Wyświetla się 
ikona „Serwis” 

Е111 Czujnik spalin jest uszkodzony 
/ nie podłączony. 

Skontaktuj się ze swoim 
serwisem. 

Wyświetla się 
ikona „Serwis” 

Е113 Nadmiernie wysoka temperatura  
gazów wylotowych. Wymagane 
jest czyszczenie kotła. 

Skontaktuj się ze swoim 
serwisem. 

Wyświetla się 
ikona „Serwis” 

Е114 Brak zapłonu. Sprawdź poziom 
paliwa. 

Skontaktuj się ze swoim 
serwisem. 
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Таbela 9. 
 

Tabela 
Dla obsługi i serwisowania kotła pelletowego Pell Easy 

 

 
CZĘŚCI / INTERWAŁ 

1    -   2 
DNI 

CO 
TYDZIEŃ 

15 DNI 60-90 DNI 
CO 

SEZON 

Wyczyść palnik 
·     

Wyczyść komorę do zbierania 
popiołu za pomocą odkurzacza  ·    

Wyczyść popielnik 
·     

Wyczyść drzwi i szybę paleniska  
  ·   

Wyczyść turbulatory 
·     

Wyczyść dolny popielnik   ·   

Wyczyść złączki „T” wyciągu 
gazów spalinowych (poza 

   ·  

Wyczyść wymiennik i usuń 
powłokę z popiołu 

    · 

Wyczyść komin     · 
Kontrola pompy obiegowej 

    · 

Kontrola wycieków hydraulicznych     · 
Kontrola uszczelki drzwi     · 
Kontrola świecy zapłonowej  

    · 

Kontrola zamykania drzwiczek     · 
 

Przy pellecie gorszej jakości częstotliwość czyszczenia musi zostać zwiększona. 
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11. PODŁĄCZANIE MODUŁU WI-FI 
DO KOTŁA PELLETOWEGO 

 
Uwaga! Wystawienie na działanie wody 
i innych płynów. 
Nie wystawiać produktu na działanie wody, 
detergentów, rozpuszczalników lub innych 
płynów, ponieważ mogą one uszkodzić 
elektronikę lub spowodować awarie. 
Podczas użytkowania produktu należy unikać 
kontaktu z wodą lub innymi cieczami. 

 

Czyszczenie. 
BURNIT nie wymaga specjalnego czyszczenia. 
Jednakże, jeżeli przeprowadzasz czyszczenie, 
ostrożnie używaj suchej ściereczki, aby 
wytrzeć moduł. 

 
 
 

Krok 4 

 
 

Rozdzielacz 

 
 

11.1. Pobieranie aplikacji BURNIT. 
Najnowsza wersja Burnit app jest przez cały 
czas dostępna w Google Play  (dla urządzeń z 
systemem Android) i App Store (dla urządzeń 
z systemem iOS).  Można pobrać aplikację 
wpisując „Burnit” w okienko wyszukiwania w 
swoim urządzeniu mobilnym (smarfonie lub 
tablecie). 

 
11.2. Instalacja modułu Wi-Fi 
Wykonaj czynności zgodnie z tym, co jest 
napisane: 

 
Krok 1 

- Odłącz kabel elektryczny Kotła 
Pelletowego od zasilania elektrycznego. 

 
Krok 2 

- Odłącz kabel wyświetlacza od sterownika 
znajdujący się w tylnej części kotła. 

 
Krok 3 

- Zamiast niego podłącz rozdzielacz. 

- W jednym z gniazd (nie ma znaczenia, w 
którym) rozdzielacza ponownie podłącz kabel 
wyświetlacza. 

 
Krok 5 (patrz Schemat) 

- Podłącz moduł Wi-Fi do zasilania 
elektrycznego. 

 

 
Krok 6 

- Podłącz swoje urządzenie mobilne z siecią 
Wi-Fi do Internetu, z którym moduł Wi-Fi 
będzie pracować. 
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Krok 7 
- Uruchom aplikację „Burnit”.   

Przeczytaj i zaakceptuj umowę użytkownika. 
 

Krok 8 
- Aplikacja wyświetli okno -  

„Czy już podłączałeś urządzenie grzewcze do 
swojego Wi-Fi” 
- wybierz „NIE”. 

 

Krok 9 
W aplikacji otworzy się nowe okno, które 
wskazuje, aby nacisnąć przycisk „Reset 
ustawień Wi-Fi” na module. Po tym moduł 
rozpocznie wyszukiwanie sieci i na module 
zacznie migać szybko lampka „WiFi”. 
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Krok 10 
- Wejdź w listę sieci Wi-Fi w 

ustawieniach swojego urządzenia 
mobilnego i wybierz sieć “WiRCU-XXXXXX”. 
Wejdź do aplikacji i wybierz „dalej”. 
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Krok 11 
- W aplikacji wybierz sieć Wi-Fi, która jest 

połączona z twoim urządzeniem mobilnym i 
wpisz hasło (w przypadku, gdy nie używasz 
hasła, nie wpisuj nic). 

Krok 12 
- Teraz jesteś podłączony do modułu Wi-Fi z 

Internetem. Następnie odłącz moduł od 
zasilania elektrycznego i podłącz go 
ponownie.   Po zakończeniu procedury lampki 
„WiFi” i „status” na module muszą się świecić. 
Wróć do aplikacji i wybierz „Gotowe”. 

 

 

Krok 13 
- Połącz moduł i rozdzielacz za pomocą 

kabla znalezionego w zestawie w pudełku. 
Użyj drugiego gniazda rozdzielacza. 
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. 

 

Krok 14 
- Odłącz Kocioł Pelletowy od zasilania 

elektrycznego. Wówczas trzecia lampka na 
module „cont” musi być zapalona. 

 

 

Krok 15 
- Wróć do aplikacji i wpisz adres MAC i kod 

PIN, które można znaleźć na karcie 
znajdującej się w pudełku lub na module Wi-
Fi. Twoje urządzenie mobilne jest już 
podłączone do kotła. 
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11.3. Możliwości aplikacji „Burnit”:  Po 
podłączeniu urządzenia mobilnego do kotła. 

 

 

Za pomocą „+” i „-” można ustawiać 
temperaturę, jaką ma utrzymywać kocioł.  W 
dolnej prawej części ekranu znajduje się 
przycisk zegara, gdzie można ustawić na 
uruchamianie ogrzewania na kotle o 
określonych godzinach. 
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Posiada również opcję uruchamiania w 
określone dni, godziny i minuty: 

Lub można nastawić zegar na uruchamianie 
według określonej daty: 

 

Na lewym górnym rogu okna startowego 
znajduje się przycisk, który wyświetla więcej 
opcji. Ponownie, za pomocą „+” i „-” można 
regulować moc roboczą kotła. 

 

 

 



PASZPORT TECHNICZNY. PODRĘCZNIK INSTALACJI i OBSŁUGI 

 

 

 
W „ustawieniach” można ustawić język 
aplikacji, powiadomienia i jednostki 
temperatury. 

 

 

 

 

1. Język aplikacji 

 

 

2. Powiadomienia 
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3. Jednostki temperatury.  
 

 

 

Przycisk serwisowy umożliwia podejrzenie 
informacji o kotle - ilość uruchomień, godziny 
pracy, godziny grzania, godziny serwisowania, 
błędy nadmiernej temperatury, dopasowana 
moc, czas i więcej. 
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Warunki gwarancji opisano w książeczce serwisowej zawartej w dostawie. 
 
 

 
 

13.1. Właściwości techniczne kotła pelletowego Pell Easy 
13.1.1. Elementy kotła pelletowego Pell Easy 

 
 
 
 

 

13. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 

12. WARUNKI GWARANCJI 

 

 1

9

10 
2 

 

12 1
1 

13

14

4 

5 

6 

7 

8 

15 
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1. Pokrywa do napełniania opałem 
2. Obudowa 
3. Wbudowany zasobnik opałowy 
4. Przewód odprowadzający spaliny 

z turbulatorami 
5. Pompa 
6. Wysoce wydajna izolacja 

termiczna 
7. Wentylator wyciągowy spalin 

kotła 
8. Naczynie wzbiorcze 
9. Płytka rewizyjna 
10. Sterownik mikroprocesorowy 

11. Płaszcz wodny 
12. Komora spalania 
13. Palnik 
14. Pojemnik na popiół 
15. Okienko rewizyjne 
16. Wylot wody ciepłej 
17. Wlot wody zimnej 
18.    Przewód kominowy 
19.    Tulejka do opróżniania 
20.    Rura doprowadzająca powietrze 

 

Diagram 20. Elementy kotła pelletowego Pell Easy 
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13.2. Parametry techniczne kotła pelletowego Pell Easy 
 

  Pell Easy 
20 

Pell Easy 
35 

Pell Easy 
35 XL 

   Maksymalna moc grzewcza kW 18 29 29 
Min / nominalna moc grzewcza KW 5.1÷16.3 8.7÷29 8.7÷29 

Wysokość H mm 1260 ± 15 1260 ± 15 1260 ± 15 
Szerokość L / Głębokość D mm 625/790 770/870 1100/770 

Objętość płaszcza wodnego L 35 45 45 
Objętość komory spalania L 12 14,6 14,6 

Wymagany ciąg kominowy Pa/mbar 8/0,8 17/0,17 17/0,17 

 

Izolacja 
Kocioł 
 
 Drzwi 

Wysoce wydajna wełna termoizolacyjna pokryta folią 
aluminiową 100 mm 
Wermikulit 50 mm 

Pobór mocy: maksymalna / minimalna W 410/42 410/42 410/42 
Pobór mocy pompy obiegowej W 5÷40 5÷40 5÷40 

Zasilanie elektryczne V/Hz/A 230/50/2 230/50/2 230/50/2 

Zalecany opał pellet drzewny, średnica 6÷8 mm 
ЕN ISO 17225-2:2014 

Temperatura gazów spalinowych (tryb pracy) °C 100÷120 72÷120 72÷120 
Przepływ masowy gazów spalinowych, 

Minimum ÷ kg/s 0,0045 ÷ 
0,01 

0,0182 ÷ 
0,0077 

0,0182 ÷ 
0,0077 

Zakres temperatury roboczej °C 55-85 55-85 55-85 
Minimalna temperatura wody 

powrotnej 
°C 45 45 45 

Ciśnienie robocze bar 3 3 3 
Waga kg 252 365 365 

Pojemność zasobnika opałowego 
na pellet 

L 75 225 225 
Wlot wody 

zimnej 
A, mm R1”/485 R1”/485 R1”/485 

Wylot wody 
ciepłej 

В, mm R1”/570 R1”/560 R1”/560 
Tulejka dla zaworu spustowego / 

bezpieczeństwa 
С, mm R¾”/500 R¾”/500 R¾”/500 

Rura 
doprowadzająca 

Е, mm ø76/400 ø76/400 ø76/400 
Przewód kominowy F, ø /mm ø100/370 ø100/420 ø100/420 

Odpowietrznik G   

Rękaw na czujnik K   

System czyszczenia 
ręcznego 

L1   

Zapalnik M   

Palnik pelletowy N   
Okienko rewizyjne O, mm 65/290 2 х (85/230) 2 х (85/230) 

Pompa 
cyrkulacyjna 

Р   
Naczynie 

wzbiorcze 
R, litry 6 8 8 

Zasobnik opałowy na pellet 
drzewny 

S   
Sterownik 

mikroprocesorowy 
U   

Okular do podglądania procesu spalania V   
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Wentylator wyciągowy spalin kotła W   
Pojemnik na popiół i sadze Х   

Otwór rewizyjny Y   
Właz zasobnika opałowego do załadunku od góry  Z   

Klasa kotła według EN 303-5/2012 г.  klasa 5 klasa 5 klasa 5 
Okres opalania przy mocy nominalnej - Qn h 13 21,5 21,5 

Zużycie prądu w trybie „Czuwania” W 3 3 3 
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Całość materiału opakowaniowego należy 
poddać recyklingowi, zgodnie z lokalnymi 
przepisami i wymaganiami. 
Pod koniec cyklu życia każdego produktu jego 
składniki należy utylizować zgodnie z przepisami. 
Przestarzały sprzęt należy składować osobno, w 
oddzieleniu od innego odpadu poddawanego 
recyklingowi, który zawiera materiały 
wywierające negatywny wpływ na zdrowie i 
środowisko. 
Zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE dotyczącą 
odpadów sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, ich utylizację należy 
przeprowadzać oddzielnie od normalnego 
przepływu opadów stałych z gospodarstw 
domowych. 

 
 

 

 

 

 
 

Zużyte urządzenia należy składować 
oddzielnie od innych odpadów nadających się 
do recyklingu, zawierających substancje 
niebezpieczne dla zdrowia i środowiska. 
Części metalowe i niemetalowe są 
sprzedawane licencjonowanym organizacjom 
zajmującym się zbieraniem odpadów 
metalowych i niemetalowych poddawanych 
recyklingowi.  W żadnym wypadku nie należy 
ich traktować jako odpadów z gospodarstwa 
domowego. 

14. RECYKLING 
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