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WSTĘP 
Gratulujemy dobrego wyboru kupna nowoczesnego i innowacyjnego kotła marki Taurus z hydraulicznym 
zestawem podłączeniowym lub bez hydraulicznego zestawu podłączeniowego. 
Naszym przesłaniem jest, aby Państwa zainwestowane pieniądze w zakup kotła i instalację kotłowni, były w 
pełni racjonalne i technicznie uzasadnione. 
Jako Producent kotła deklarujemy, że kocioł został wykonany z najlepszych materiałów oraz, że wymiennik 
kotła (płaszcz wewnętrzny) został wykonany z blachy kotła o gr. min. 6mm (patrz odpowiednia tabela) oraz, 
że kotły marki Taurus spełniają wymagania norm, przepisów i dokumentacji zakładowej.  
Aby kocioł Taurus mógł Państwu bezpiecznie służyć przez min. około 12-15 lat, do Użytkownika i 
Instalatora należy zamontowanie kotła w odpowiednio wyposażonej kotłowni w skład której wchodzi 
właściwa instalacja kominowa i wentylacyjna (nawiewowo-wywiewna).  
Szczegóły na ten temat znajdują się w niniejszej instrukcji obsługi. 
Następnym wymogiem Użytkownika i Instalatora właściwe wykonanie, eksploatowanie i obsługa instalacji i 
urządzeń regulacyjnych kotła.  
Do obowiązków Użytkownika należy również czyszczenie i konserwacja kotła wraz z instalacją kominową.  
 
Zaoferowanie kotła Taurus wraz z hydraulicznym zestawem podłączeniowym, ma na celu wykluczenie 
ewentualnych mankamentów związanych z nieodpowiednim zestawieniem urządzeń regulacyjnych instalacji 
grzewczej c.o. c.w.u. oraz układu pracy kotła.  
Zapewniamy Państwa, że jeżeli zostanie dokonany montaż kotła Taurus wraz z hydraulicznym zestawem 
podłączeniowym (HZP) w sposób prawidłowy w tym ze strony montażysty kotła Taurus, zostanie dokonana 
właściwa regulacja pracy kotła i układów grzewczych c.o., to zapewni to Państwu maksymalną ochronę 
kotła przed przyspieszoną korozją kotła, jak również pełną satysfakcję z jego jakości obsługi i eksploatacji. 
W kotłach Taurus z automatycznym podawaniem paliwa i HZP, zapewniamy następujące możliwości 
regulacyjne: 
 
Praca w wersji standard (regulacja ręczna), gdzie użytkownik w zależności od uznania i potrzeb ma 
możliwość realizowania wymaganych regulacji – opcja użytkownika. (wyłącznie we współpracy z zaworem 
mieszającym) 

� Regulacja temperatury parametru grzania instalacji c.o. dla temperatury zasilania od 30 do 80°C 
– opcja użytkownika (wyłącznie do osiągnięcia we współpracy z zaworem mieszającym z 
napędem) 

� Regulacja temperatury parametru pracy kotła dla temperatury zasilania od 60 do 80°C – opcja 
użytkownika 

� Obniżenie nocne i okresowe na podstawie programatora tygodniowego – opcja serwisowa 
(wyłącznie do osiągnięcia we współpracy z zaworem mieszającym z napędem) 

� Obsługa i regulacja dodatkowego układu grzewczego, np. ogrzewania podłogowego po 
podłączeniu dodatkowego modułu na zewnątrz kotła w tym zaworu trójdrogowego z napędem 
lub bez, oraz z pompą obiegową - opcja dodatkowa;  

 
Praca w układzie z regulacją pogodową (regulacja samoczynna), gdzie występują następujące możliwości 
regulacyjne (wyłącznie do osiągnięcia we współpracy z zaworem mieszającym z napędem): 

� Samoczynna regulacja krzywej grzania układu grzewczego c.o., we współpracy z czujnikiem 
temperatury zewnętrznej w zakresie temperatury zasilania od 30 do 80°C – (opcja standard) 

� Możliwość obniżenie parametrów krzywej grzania w zakresie 7 stopni obniżeń, gdzie 7 stopień 
obniżenia posiada najniższy parametr temperatury obliczeniowej zasilania +55°C 
(odpowiedniego do układu ogrzewania niskotemperaturowego i ogrzewania podłogowego). Bez 
obniżenia krzywej grzania, temperatura zasilania układu grzewczego wynosi +80°C 
Obniżenie krzywej grzania uwzględnia następujące czynniki: 
- strefę klimatyczną w tym warunki terenowe 
- dobór grzejników 
- dobór wielkości kotła 
- stopień docieplenia budynku 

4 
 

 
Jak wynika z powyższego w zależności od wyboru można dokonać zakupu kotła z możliwością 
samoczynnej regulacji ręcznej, a po zamontowaniu czujnika temperatury zewnętrznej (czujnik 
na wyposażeniu kotła), również regulacji krzywej grzania, w zależności od temperatury 
zewnętrznej.  

 
Dodatkowe możliwości i korzyści płynące z użytkownika kotła Taurus są opisane w dalszej częsci instrukcji 
obsługi. 

Kotły Taurus z HZP to: 
� Duże oszczędności ciepła w zależności od ustawień serwisowych i użytkownika, 
� Zmniejszenie częstotliwości czyszczenia kotła i komina, co ma związek z poprawieniem 

procesu spalania i jakości obsługi eksploatacyjnej kotła 
� Ograniczenie zagrożenia przyspieszonej korozji kotła  
� Wysoki komfort obsługi 
� Możliwość zapewnienia mieszkańcom właściwego komfortu cieplnego, co zapewnia do 

wyboru regulacja ręczna lub pogodowa, w tym możliwość obniżenia nocnego i 
okresowego  

1. WPROWADZENIE 

1.1 INFORMACJA OGÓLNA 
 
Przed przystąpieniem do podłączenia kotła do instalacji grzewczej należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją oraz sprawdzić, czy wszystkie podzespoły są sprawne, a kocioł posiada kompletne wyposażenie. 
 
Kotły GAUR DUO z podajnikiem tłokowym są kotłami wodnymi stalowymi opalanymi węglem 
kamiennym  klasy 31.2 sortyment miał o granulacji do 25 mm, wilgotność do 9% wartość opałowa powyżej 
24 MJ/kg . Przeznaczone są do ogrzewania domów jednorodzinnych, małych pawilonów handlowych 
usługowych. Kotły te należą do tzw. niskotemperaturowych, w których temperatura wody nie może 
przekraczać 95 st. C i ciśnieniu do 0,19 MPa. 
 
Kocioł GAUR DUO posiada drugie palenisko pozwalające na awaryjne palenie w sposób tradycyjny. 
Palenisko umiejscowione jest w komorze popielnikowej.  
 
Integralną częścią dokumentacji kotła GAUR DUO jest instrukcja obsługi elektronicznego sterownika 
(programatora).  
 
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia drobnych zmian konstrukcyjnych nie mających istotnego 
wpływu na jakość procesu spalania, obsługę i montaż kotła. 

1.2 NORMY I PRZEPISY PRAWNE 
 
Kotły GAUR DUO spełniają wymagania norm europejskich PN-EN 303-5, PN-EN 12809 oraz przepisów 
prawa polskiego i stosowanych dyrektyw UE w zakresie bezpieczeństwa wyrobów. 
 
Podłączenie oraz eksploatacja kotła musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w kraju przeznaczenia 
oraz zaleceniami niniejszej instrukcji i obsługi.  

2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 BUDOWA KOTŁA GAUR DUO 
 
Wymiennik kotła GAUR DUO: 
Stalowy, spawany z atestowanej blachy kotłowej P265GH (1.0425)  o grubości 6 mm (płaszcz wewnętrzny), 
komora wokół paleniska wykonana jest z blachy kotłowej o gr. min. 8 mm  
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W dolnej części kotła znajduje się komora palnika, poniżej palnika ruszt oraz popielnik, a w górnej części 
kanały spalinowe z panelami wymiennikowymi. Na wymienniku kotła zamontowane są: 

1. Drzwiczki  dolne popielnikowe.  
2. Drzwiczki środkowe  do rozpalania palnika oraz jako zasypowe rusztu tradycyjnego. 
3. Drzwiczki górne wyczystkowe wymiennika panelowego.  
4. Wylot spalin na pokrywie kotła.  
5. Przyłącze Zasilania – mufa 5/4” z lewej i prawej strony  w górnej części wymiennika.  
6. Przyłącze Powrotu – mufa 5/4” z lewej i prawej strony w dolnej części wymiennika,  
7. Spust wody – ½” z lewej i prawej strony w dolnej części wymiennika,  
8. Mufy układu zabezpieczającego system zamknięty 2 x 1/2” po lewej i prawej stronie wymiennika 

(niewykorzystane mufy zaślepić). 
9. Obudowa kotła z izolacją termiczną – wykonana jest z blachy stalowej malowanej proszkowo 

połączonej ze sobą metalowymi wkrętami. Izolację termiczną stanowi wełna mineralna. 
10. Regulator temperatury (sterownik) – zamontowany na górnej pokrywie kotła, umożliwia właściwe 

zaprogramowanie, w tym między innymi:  
a) Regulacji serwisowej – ustawienia właściwych parametrów układu grzewczego c.o., oraz 

obniżenia nocnego i okresowego 
b) Regulacji użytkownika: 

� Temperatury zasilania układu grzewczego c.o. i temperatury zasilania kotła dla 
ręcznej regulacji (wyłącznie we współpracy z zaworem mieszającym z napędem) 

� Automatyczna regulacja temperatury krzywej grzania układu grzewczego c.o. po 
zamontowaniu czujnika temperatury zewnętrznej (wyłącznie do osiągnięcia we 
współpracy z zaworem mieszającym z napędem) 

c) Podłączeniu układu c.w.u. we współpracy z termostatem na bojlerze i pompą (pompa nie jest 
na wyposażeniu kotła i HZP)  

d) Podłączenie dodatkowego układu grzewczego c.o. np. układu ogrzewania podłogowego 
poprzez zainstalowanie dodatkowego modułu ST-61 na zewnątrz kotła, (lecz we współpracy 
z regulatorem kotła) oraz dodatkowego zaworu trójdrogowego z napędem (lub bez) pompy i 
przylgowego czujnika temperatury, (moduł, zawór mieszający z napędem, pompa i czujnik 
przylgowy nie są na wyposażeniu kotła).  

11. Czopuch ze stali nierdzewnej z regulatorem ciągu spalin oraz kolano. 
 

2.2 BUDOWA PALNIKA 
 
Składa się ze stalowego wodnego rusztu pod które doprowadzone jest powietrze z wentylatora 
nadmuchowego oraz układu podajnika tłokowego przykręcanego na kryzie do wymiennika kotła. Paliwo 
podawane jest przez szufladę którą napędza motoreduktor z układem listw i kół zębatych.  

2.3 PARAMETRY TECHNICZNE 
TAB.1 

Parametr Jedn. GAUR DUO  
Nominalna moc cieplna kW 18,5 25 31 37 
Zakres mocy  6-22 10-30 12-36 15-43 
Pow. grzewcza  2,4 3,1 3,5 4,5 
Wielkość powierzchni do ogrzania1 m2 100-180 150-250 230-320 300-380 
Sprawność cieplna % 82,4-82,7 
Szerokość mm 500 500 550 650 
Głębokość mm 1170 1220 1390 1390 
Wysokość mm 1520 1575 1620 1620 
Wymiary podłączeń hydraulicznych cal 5/4” 
Wymiar wylotu spalin (czopuch) mm 160 160 196 196 

                                                 
1 Maksymalna powierzchnia ogrzewcza została oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepło przy współczynniku 
strat q=100-150 w/m2 
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Wysokość środka wylotu spalin od podłogi mm 1670 1730 1780 1780 
Zasyp paliwa2 kg 85 95 140 180 
Waga kg 380 440 500 550 
Zużycie paliwa przy mocy znamionowej kg/h 3,3 4,5 5,6 6,7 
Wymagany ciąg kominowy Pa 20-30 
Przyłącze elektryczne - 230V/6 A 
Temperatura maksymalna czynnika 
grzewczego 

°C 95 

Temperatura minimalna czynnika 
grzewczego 

°C 50 

Maksymalne ciśnienie robocze bar 1,9 
Pojemność wodna kotła dm3 84 108 122 150 
Paliwo podstawowe - Węgiel kamienny, sortyment groszek typ 31 lub 

31.1, uziarnienie 5-25 mm wilgotność do 9% 
zawartość popiołu do 10% wartość opałowa 

powyżej 24 MJ/kg 
Klasa kotła - III najwyższa 

Pobór mocy wentylatora/motoreduktora W 80/90 

Wymiary otworu załadowczego zasobnik mm 390/390 390/390 440/440 440/540 
Wymiary otworu załadowczego palenisko 
awaryjne 

mm 200/300 200/300 190/335 190/335 

Grubość blachy wymiennika kotła  mm 6-8 6-8 6-8 6-8 
 

 

3. INSTALACJA KOTŁA 
 

3.1 INFORMACJE OGÓLNE 
 
Kotły typu GAUR DUO  dostarczone są w stanie zmontowanym, w komplecie z kotłem dostarczane są: 

• przewody do podłączenia pomp 
• czujniki temperatury CWU, 
• zestaw narzędzi do czyszczenia kotła 
• popielnik 
• rury spalinowe ze stali nierdzewnej - kolano 90 stopni, rura L500 (czopuch) 
• zestaw podłączeniowy w układzie pracy z zaworem trójdrogowym z napędem, pompą przewałową 

oraz 3 czujnikami przylgowymi do sterowania, temperatura układu pracy kotła i instalacji grzewczej 
c.o. 
 

Po wniesieniu kotła do kotłowni, można go rozkręcić na następujące elementy: 
• Wymiennik 
• Zasobnik na opał 
• Podajnik 
• Obudowa podajnika 
 

Odkręcając zasobnik i palnik od wymiennika wypiąć czujnik temperatury podajnika, hallotron oraz 
przewody zasilające podajnik i wentylator. 
 
W zależności od tego jak przykręcimy  do zasobnika pokrywę, oraz drzwi obudowy pod zasobnikiem -   
kocioł może być obsługiwany z prawej lub lewej strony. Wszystkie przyłącza hydrauliczne wykonane są  

                                                 
2 Paliwo podstawowe 
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uniwersalnie, do których podłączamy hydrauliczny zestaw podłączeniowy. Zawsze podłączamy do muf 
znajdujących się  na boku kotła przy ścianie, a niewykorzystane mufy od strony kotłowni zaślepić korkami. 
W celu zmiany konfiguracji kotła z jednej strony na drugą, należy odkręcić zawiasy klapy zasobnika oraz 
drzwi obudowy pod zasobnikiem i odwrócić je na drugą stronę. Wolne otwory w zasobniku  po zawiasach 
zaślepić!!!   
 
Kocioł nie może pracować bez współpracy z zaworem mieszającym, gdyż jest to niezgodne z 
instrukcj ą obsługi i spowoduje utratę gwarancji. 
 

3.2 USTAWIENIE KOTŁA 
 
Kocioł powinien być ustawiony na twardym, równym i suchym podłożu wykonanym z materiałów 
niepalnych. W bezpośrednim otoczeniu kotła nie wolno składać żadnych materiałów palnych. Odległość 
bezpieczeństwa (od elementów palnych) dla kotłów typu GAUR DUO wynosi minimum 100 cm. 
Pomieszczenie kotłowni powinno być pomieszczeniem suchym, wyposażonym w kratkę ściekową.  
 
Usytuowanie kotła musi zapewniać nie utrudniony dostęp do jego obsługi eksploatacyjnej oraz dla służb 
serwisowych. 
Kocioł powinien być ustawiony tak, aby był zapewniony dostęp do niego ze wszystkich stron oraz aby 
otaczające kocioł ściany nie utrudniały zasypu paliwa, czyszczenia paleniska, popielnika i kanałów 
spalinowych oraz łącznika i komina. 
 
Pomieszczenie kotłowni musi posiadać odpowiednią wentylację nawiewną i wywiewną. Minimalne 
wymiary przekroju czynnego kanału wentylacyjnego określają przepisy szczegółowe kraju przeznaczenia. 
 
Kotłownia nie może być wyposażona w mechaniczne urządzenie wyciągowe aby niemożliwym było 
wywołanie zjawiska odwrócenia ciągu i niekontrolowanego wypływu spalin do pomieszczenia. 
 
 

3.3 WYMAGANIA TECHNICZNE KOTŁOWNI I PODŁĄCZENIE KOTŁA DO KOMINA 
 
Kotłownie powinny spełniać wymagane normy PN-87/B-02411  
W zakresie wymagań norm i szczególnych zaleceń Producenta, kotłownia powinna posiadać między innymi: 

� Sprawną wentylację nawiewowo-wywiewną poprzez zastosowanie kratki wentylacyjnej w górnej 
części kotłowni i otworu nawiewnego o przekroju 1,5 większego od przekroju czopucha kotła,  

� Pomieszczenie do składania opału w odrębnym pomieszczeniu  
� Sprawna instalacja kominowa  

 
Uwaga: 
Do użytkownika kotła należy dostosowanie instalacji kominowej do aktualnych warunków terenowych 
lokalizacji budynku.  
 
Instalacja kominowa powinna spełniać wymagania obowiązujących przepisów szczegółowych kraju 
przeznaczenia. 
Minimalne wymiary kanału kominowego zalecane przez producenta kotła wynoszą: 
- dla przekroju kołowego, zgodnie z tabelą 2.3 160 i 200 mm 
- dla przekroju kwadratowego odpowiednio 160x160 i 200x200 mm 
Czopuch kotła należy podłączyć do komina profilem stalowym o odpowiednim przekroju i kształcie. 
Przyłączenie to powinno być wykonane, jako szczelne. 
Do użytkownika należy ewentualna regulacja ciągu kominowego poprzez przepustnicę regulacyjną w 
czopuchu.  
W większości jednak przypadków, przepustnica regulacyjna w czopuchu powinna być całkowicie otwarta.    
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3.4 PODŁĄCZENIE KOTŁA DO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 

3.4.1 MONTAŻ W UKŁADZIE OTWARTYM 
 
Kocioł może współpracować z układem grzewczym systemu otwartego wyposażonego w odpowiedniej 
pojemności naczynie wzbiorcze typu otwartego, odpowiedniej średnicy rur bezpieczeństwa i rurę 
przelewową ze swobodnym wylotem nad urządzenie odprowadzające nadmiar czynnika grzewczego do 
kanalizacji.  
W obiegu przepływu pomiędzy kotłem, a naczyniem wzbiorczym otwartym na przewodzie zasilającym, nie 
wolno stosować żadnych zaworów, w tym zaworu mieszającego trójdrogowego i czterodrogowego, 
ograniczających wielkość przepływu.  
Producent kotła i HZP z wielu uzasadnionych powodów zaleca zastosowanie do kotła hydraulicznego 
zestawu podłączeniowego (HZP) w układzie pracy z zaworem trójdrogowym z napędem zainstalowanym na 
przewodzie powrotnym i pompą przewałową w układzie pracy kotła. 
Dla zapewnienia pracy układu grzewczego c.o. w systemie otwartym i częściowo grawitacyjnym, zalecane 
jest zastosowanie tzw. „obejścia grawitacyjnego pompy”.  
 
W przypadku nowych instalacji grzewczych rurę bezpieczeństwa z podłączeniem do naczynia wzbiorczego 
należy prowadzić bezpośrednio od przewodu zasilającego danego układu grzewczego, lecz z podłączeniem 
przed pompą obiegową. Przewód bezpieczeństwa można również poprowadzić bezpośrednio do wolnego na 
kotle przyłącza zasilającego. W przypadku istniejących instalacji grzewczych, gdzie rura bezpieczeństwa 
jest podłączona do przewodu zasilającego pionu c.o,   pompę obiegową nie należy instalować na przewodzie 
zasilającym lecz na przewodzie powrotnym. 
Powinny być przy tym zastosowane następujące wymiary przewodów bezpieczeństwa:  

� DN 25 mm/1” dla kotłów do 40 kW 
� DN 32mm/1¼” dla kotłów powyżej 40 kW do 85 kW 

Wznośną rurę bezpieczeństwa należy podłączyć od dołu naczynia, a opadową rurę bezpieczeństwa z góry 
naczynia (z boku).   
 
Przelewową rurę bezpieczeństwa powinny mieć następujace wymiary: 

� DN 25 mm/1” dla kotłów do 40 kW,  
� DN 32mm/1¼” dla kotłów powyżej 40 kW do 85 kW 
� Pozostałe wymiary do kotłów powyżej 85 kW według norm i obliczeń 

Zaleca się stosowanie na kotłe zaworu bezpieczeństwa 1,5 bar do 2,0 bar, dla układów grzewczych w 
budynkach do 12 m wysokości.  
Zabezpiecza to użytkownika przed wszelkimi uszkodzeniami kotła wynikającymi z niewłaściwego 
wykonania i eksploatowania instalacji zabezpieczającej kocioł.  
Przy braku lub niesprawnym zaworze bezpieczeństwa na kotłe i wystąpieniu nieszczelności kotła w tym 
ujawnienia nieprawidłowości na instalacji grzewczej zabezpieczającej kocioł,  serwis gwarancyjny 
producenta może nie uznać wady do usunięcia w ramach gwarancji producenta.  
Przyłączenie kotła do instalacji grzewczej wraz z wykonaniem wymaganych układów grzewczo–
regulacyjnych, powinna wykonać osoba posiadająca wymaganą wiedzę, umiejętności i doświadczenie.          
 
3.4.1.1 Dobór naczyń i średnic przewodów do ogrzewania systemu otwartego zgodnie z PN-91/B-02413 
Minimalną pojemność naczynia należy obliczać wg wzoru: VVV n

∆⋅⋅⋅= ρ
1

1,1  

Przy różnicy temperatury pomiędzy temperaturą zasilania instalacji i temperaturą wody napełniającej 
instalację ∆t do 90 °C, Vn stanowi około 4,5 % pojemności całej instalacji V. 
Średnice wewnętrzne rur zabezpieczających należy obliczać wg wzoru: 
a) rura bezpieczeństwa:  308,8 QRrb

⋅=  

Q – moc cieplna kotła, kW 
b) rura wznośna : 323,5 QRrw

⋅=  

c) rura przelewowa:  RrRrRr wbp
+=  
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Średnice wewnętrzne rur zabezpieczających nie mogą być mniejsze niż podano to poniżej: 
a) rura bezpieczeństwa minimum φ 25 mm/1”, 
b) rura sygnalizacyjna minimum φ 15 mm/1/2”, 
c) rura odpowietrzająca minimum φ15 mm/1/2”, 
 
 
Rys .1. Otwarte naczynie wzbiorcze. 
ONW – otwarte naczynie wzbiorcze, 
RB – rura bezpieczeństwa, 
RW – rura wznośna, 
RS – rura sygnalizacyjna, 
RP – rura przelewowa, 
RO - rura odpowietrzająca, 
 
Wymagania odnośnie rur zabezpieczających: 
1) rura wznośna – RW – nie mniej niż 25 mm,   
2) rura przelewowa i rura bezpieczeństwa – RP i RB: 
- do 40 kW nie mniej niż 25 mm,- od 40 do 85 kW nie mniej niż 32 mm, 
3) rura odpowietrzająca – RO – nie mniej niż 15 mm, 
4) rura sygnalizacyjna (obowiązkowo dla kotłów o mocy > 25 kW) – RS – nie mniej niż 15 mm, 
Uwaga: 
- rura sygnalizacyjna dotyczy kotłów o mocy > 25 kW, 
- rura odpowietrzająca jest obowiązkowa a w układzie jak na rysunku (Rys. 1) chroni pomieszczenie przed 
zalaniem (opcja do zamówienia w ISKO), 
 
 
 

3.4.1.2. Rodzaje otwartych naczyń wzbiorczych zgodnie z PN-91/B-02413 
TAB.2 

L.p. Oznaczenie typu 
Średnice rur zabezpieczających Pojemność naczynia Masa 

kg Dw A 
 Rw Rb Rp Rs użytkowa całkowita 

01 PC06RW25RB25 do 25 kW 1” 1” 1” - 2,5 6,0 3,2 151 340 

02 PC08RW25RB25 do 25 kW 1” 1” 1” - 5,3 8,0 3,0 211 235 

03 PC12RW25RB25 do 25 kW 1” 1” 1” - 8,3 12,2 4,7 211 362 

04 PC15RW25RB25 do 25 kW 1” 1” 1” - 11,0 15,0 5,4 265 278 

05 PC20RW25RB25 do 25 kW 1” 1” 1”  - 14,7 20,0 6,1 265 369 

06 PC25RW25RB25 do 25 kW 1” 1” 1” - 19,8 25,0 6,2 316 326 

07 PC12RW25RB32 do 40 kW 1” 1” 1” 1/2” 8,3 12,2 4,7 211 362 

08 PC15RW25RB25 do 40 kW 1” 1” 1” 1/2” 11,0 15,0 5,4 265 278 

09 PC20RW25RB25 do 40 kW 1” 1” 1” 1/2” 14,7 20,0 6,1 265 369 

10 PC25RW25RB25 do 40 kW 1” 1” 1” 1/2” 19,8 25,0 6,2 316 326 

11 PC30RW25RB25 do 40 kW 1” 1” 1” 1/2” 23,8 30,0 7,6 316 390 

12 PC35RW25RB25 do 40 kW 1” 1” 1” 1/2” 27,8 35,0 8,8 316 455 

13 PC20RW25RB32 do 85 kW 1” 5/4” 5/4” 1/2” 14,7 20,0 6,1 265 369 

14 PC25RW25RB32 do 85 kW 1” 5/4” 5/4” 1/2” 19,8 25,0 6,2 316 326 

15 PC30RW25RB22 do 85 kW 1” 5/4” 5/4” 1/2” 23,8 30,0 7,6 316 390 

16 PC35RW25RB32 do 85 kW 1” 5/4” 5/4” 1/2” 27,8 35,0 8,8 316 455 

17 Średnica rury odpowietrzającej/króćca odpowietrzającego: do 40 kW – 1” / 1/2” do 85 kW – 5/4” / 1/2” 

 

 
 
3.4.1.3. Podłączenie kotła na paliwo stałe do otwartego naczynia wzbiorczego (system otwarty) 
 
W nowych instalacjach kocioł na paliwo stałe należy podłączyć do otwartego naczynia wzbiorczego, 
zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku  2 (tj. bezpośrednio do wolnego przyłącza zasilającego 
lub przewodu zasilającego układu grzewczego pracy kotła przed pompą obiegową).  
 
 
 
 
 
 

RB ONW

RW RS RP

RO

10 
 

Rys. 2. – Przykład podłączenia kotła na paliwo stałe do otwartego naczynia wzbiorczego wraz z układem 
pracy kotła, instalacji c.o. i c.w.u. 

Opis: 
OB1 – obwód grzewczy z parametrem stałym np. 75/60 °C, 
OB2 – obwód do podgrzewu c.w.u. z parametrem stałym na zasilaniu np. 75 °C, 
OB3 – obwód grzewczy ze zmiennymi parametrami zasilania np. od 30 do 75 °C, 
P1 – pompa obiegowa c.o. uruchamiana przez sterownik kotła, 
P2 – pompa obiegowa ładowania zasobnika uruchamiana przez sterownik obiegu c.w.u., 
P3 – pompa przewałowa utrzymująca minimalna temperaturę powrotu 45 °C., 
SK – sterownik kotła, 
SCW – sterownik obiegu c.w.u., 
CZT – czujnik temperatury c.w.u. w zasobniku, 
WZ – woda zimna, 
CW – woda ciepła, 
ZCZ – zawór czterodrogowy, 
ONW – otwarte naczynie wzbiorcze, 
RB – rura bezpieczeństwa, 
RW – rura wznośna, 
RP – rura przelewowa, 
RO – rura odpowietrzająca, 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.2.MONTAŻ W UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM 
 
Z zachowaniem wymagań podanych w niniejszej instrukcji, kocioł może pracować w  systemie zamkniętym 
po zamontowaniu w instalacji c.o. odpowiednich urządzeń zabezpieczających. 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009 roku o zmianie rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  , Dziennik Ustaw nr 56/ 
2009 poz. 461 w paragrafie   133 ustęp 7 podaje : „ zabrania się stosowania kotła na paliwa stałe do zasilania 
instalacji grzewczej wodnej systemu zamkniętego , wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze , z 
wyjątkiem kotła na paliwa stałe o mocy nominalnej do 300 kW , 
wyposażonego w urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła”. 
Kocioł Gaur DUO naszej produkcji posiada wbudowane dwie mufy ½” 
układu bezpieczeństwa (znajdują się  na tylnej ścianie kotła w pobliżu wylotu 
spalin )  
Pierwsza umożliwia montaż kapilary zaworu bezpieczeństwa otwieranego 
przy temperaturze 95 stopni Celsjusza. Druga przeznaczona jest do 
zamontowania ciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa (1,5-2 bar) 
Producent kotła nie ponosi odpowiedzialności za jakość, dobór i 
prawidłowość montażu układu zabezpieczającego kotła przed wzrostem 
temperatury czynnika grzewczego ponad  95 stopni Celsjusza i ciśnienia 
ponad 0,20 MPa. 
Prace te może wykonywać wykwalifikowany instalator z uprawnieniami. 
 
Przykładowe Zabezpieczenie termiczne SYR 5067 rys. 3      
Zabezpieczenie termiczne instalacji służy do zabezpieczania kotłów na paliwo stałe w instalacjach 
grzewczych wyposażonych w zawory termostatyczne zgodnie z Normą Polską PN-EN303-5. Szczególnie 
polecane jest do kotłów, które nie są wyposażone w wymiennik chłodzący.  
Zawór zabezpieczenia termicznego SYR 5067 składa się z następujących części: zaworu zwrotnego, 
reduktora ciśnienia, sterowanego termicznie zaworu napełniającego i wyrzutowego, czujnika temperatury z 

Rys. 3. 
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kapilarą. 
Regulator ciśnienia jest połączony z siecią wodną, wyjście sterowanego termicznie zaworu napełniającego 
podłączone jest do przewodu powrotnego kotła, jak pokazano to na rysunku obok. Do przewodu 
zasilającego podłączony jest zawór wyrzutowy i gorący czynnik z instalacji grzewczej wypływa, dzięki 
czemu ochładza się kocioł. 

3.5. WYMAGANIA I BEZWZGLĘDNE WYMOGI PRODUCENTA  
 
3.5.1 Podstawowe wytyczne montażowe dla kotłów bez hydraulicznego zestawu podłączeniowego.  
 
Zalecenia dotyczą zastosowania następujących rozwiązań  technicznych, w celu wyeliminowania 
następujących niekorzystnych przyczyn sytuacji awaryjnych kotłów i stworzenia poprawnych układów 
instalacyjno-grzewczych. 
 
Zjawisko kondensacji wody w kotle, co w konsekwencji spowoduje przyspieszoną  korozję wymiennika 
kotła i zakłóci prawidłowy proces spalania 
a) zastosowanie zaworu czterodrogowego (bez zastosowania HZP) o odpowiedniej średnicy, co umożliwi 
pracę kotła na stałym ustawionym przez użytkownika parametrze temperatury zasilania np. od +60 do + 80 
ºC i zmienną regulowaną przez zawór czterodrogowy (ręczną lub automatyczną) temperaturę zasilania 
instalacji c.o. np. od +40 ºC do wymaganej (zgodnie z poniższym schematem) 
Rodzaj regulacji: 
Układ c.o. - regulacja jakościowa, gdyż zmiana temperatury zasilania (krzywa grzania) regulujemy 
wyłącznie pokrętłem na zaworze 4-drogowym od np. +40 do wymaganej np. +80 ºC, natomiast przepływ 
jest stały poprzez odpowiednie ustawienie wydajności pompy obiegowej. W zależności od ustawionej 
temperatury zasilania kotła, przy średnich temperaturach zewnętrznych od -10 do -20 ºC, temperaturę kotła 
można podnieść do max +80 ºC. Natomiast w przypadku średnich temperatur na zewnątrz około 0 do +10 ºC 
temperaturę zasilania kotła można obniżyć do minimum +60 ºC (na ustawieniach pracy kotła). Dla 
zapewnienia prawidłowego procesu spalania i wykluczenia przyspieszonej korozji kotła, zawór 4-drogowy 
nie może być ustawiony w górnych wielkościach nastaw (dla zaworu Honeywell od 7 do 9) gdyż nie będzie 
występowała  możliwość podniesienia temperatury przewodu powrotnego kotła. 
Układ c.w.u. – regulacja ilościowa gdyż podgrzewanie zasobnika c.w.u. do stałej temperatury np +55 ºC, 
odbywa się cyklicznie, poprzez załączanie lub wyłącznie pompy ładującej. 
 

 
 
 
Opis: 
OB1 – obwód grzewczy z parametrem stałym np. 75/60 °C, 
OB2 – obwód do podgrzewu c.w.u. z parametrem stałym na 
zasilaniu np. 75 °C, 
OB3 – obwód grzewczy ze zmiennymi parametrami zasilania 
np. od 30 do 75 °C, 
P1 – pompa obiegowa c.o. uruchamiana przez sterownik 
kotła, 
P2 – pompa obiegowa ładowania zasobnika uruchamiana 
przez sterownik obiegu c.w.u., 
SK – sterownik kotła, 
SCW – sterownik obiegu c.w.u., 
CZT – czujnik temperatury c.w.u. w zasobniku, 
WZ – woda zimna, 
CW – woda ciepła, 
ZCZ – zawór czterodrogowy, 
ONW – otwarte naczynie wzbiorcze, 
RB – rura bezpieczeństwa, 
RW – rura wznośna, 
RP – rura przelewowa, 
RO – rura odpowietrzająca, 
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b) zastosowanie zaworu trójdrogowego o odpowiedniej średnicy (z regulacją ręczną lub automatyczną) i 
zastosowanie dodatkowej pompy przewałowej, dla zapewnienia odpowiedniej temperatury powrotu min. + 
50ºC (zgodnie z poniższym schematem). Ten rodzaj można zastosować z HZP lub bez HZP. 
Rodzaj regulacji: 
Układ c.o. - regulacja jakościowa, gdyż zmiana temperatur zasilania (krzywa grzania) regulujemy ręcznie 
lub automatycznie (pogodówka) na zaworze 3-drogowym od np. +40 do +80 ºC. Natomiast przepływ jest 
stały, poprzez odpowiednie ustawienie wydajności pompy obiegowej.  
W zależności od temperatur zewnętrznych zgodnie z opisem pkt. a, można odpowiednio regulować 
temperaturę zasilania kotła. Przy tym układzie nie jest wymagane unikanie górnych wielkości nastaw, gdyż 
temperaturę powrotu reguluje pompa przewałowa.   
Układ c.w.u. – regulacja ilościowa gdyż podgrzewanie zasobnika c.w.u. do stałej temperatury nap +55 ºC, 
odbywa się cyklicznie poprzez załączanie lub wyłącznie pompy ładującej. 
 
 
 

Opis: 
OB1 – obwód grzewczy z parametrem stałym np. 75/60 °C, 
OB2 – obwód do podgrzewu c.w.u. z parametrem stałym na zasilaniu np. 75 °C, 
OB3 – obwód grzewczy ze zmiennymi parametrami zasilania np. od 30 do 75 °C, 
P1 – pompa obiegowa c.o. uruchamiana przez sterownik kotła, 
P2 – pompa obiegowa ładowania zasobnika uruchamiana przez sterownik obiegu c.w.u., 
P3 – pompa przewałowa utrzymująca minimalna temperaturę powrotu 45 °C., 
SK – sterownik kotła, 
SCW – sterownik obiegu c.w.u., 
CZT – czujnik temperatury c.w.u. w zasobniku, 
WZ – woda zimna, 
CW – woda ciepła, 
ZCZ – zawór czterodrogowy, 
ONW – otwarte naczynie wzbiorcze, 
RB – rura bezpieczeństwa, 
RW – rura wznośna, 
RP – rura przelewowa, 
RO – rura odpowietrzająca, 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.2 W celu wykluczenia wielu niekorzystnych zjawisk mających wpływ na eksploatację i żywotność kotła, 
Producent zaleca zastosowanie HZP (jeżeli był sprzedany z kotłem) z zaworem trójdrogowym z napędem,  z 
pompą przewałową (opcja dodatkowa) i 3 czujnikami przylgowymi (na wyposażeniu kotła).  
Kabel napędu jest podłączony fabrycznie do regulatora na kotle. 
Pompę obiegową układu grzewczego c.o. (opcja dodatkowa) należy zainstalować na przewodzie zasilającym 
lub powrotnym rys.4. W przypadku zastosowania kotła w układzie otwartym, w którym wykorzystuje się 
rurę zasilającą z pionu c.o jako rurę bezpieczeństwa, pompę obiegową nie należy montować na przewodzie 
zasilającym lecz na przewodzie powrotnym. Pompę przewałową należy podłączyć do wyprowadzonego 
kabla z kotła (pompa przewałowa jest opcją dodatkowa). 
Zestaw podłączeniowy kotła zawiera również 2 szt. czujników przylgowych, które należy zamontować na 
przewodzie zasilającym układu grzewczego c.o. (za pompą obiegową) oraz na powrocie kotła. Dodatkowo 2 
czujniki dostarczają możliwość sterowania bojlerem c.w.u i pomiaru temperatury zewnętrznej w celu 



13 
 

umożliwienia automatycznej (samoczynnej) regulacji krzywej grzania. Czujniki są podłączone fabrycznie do 
regulatora na kotle. 
Schemat podłączeniowy kotła wraz z zestawem podłączeniowym kotła i możliwości podłączenia pompy 
obiegowej na powrocie lub zasilaniu oraz miejsca montażu czujników objaśniają poniższe rysunki 
poglądowe.  
 
        RYS.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.5.3 REGULACJA JAKOŚCIOWA UKŁADU GRZEWCZEGO C.O. PROGRAMATOREM 
POGODOWYM 

 
Założenia: 
1. Układ grzewczy c.o. współpracuje z zaworem trójdrogowym z napędem (na przewodzie powrotnym) 

zasilającym lub innym zaworem mieszającym (w przypadku zakupu kotła bez HZP)  i pompą obiegową 
na przewodzie układu grzewczego. Regulacja jakościowa układu grzewczego c.o. odbywa się poprzez 
nastawę odpowiedniej temperatury zasilania na regulatorze kotła, który współpracuje z czujnikiem 
przylgowym na zasilaniu układu c.o. i z napędem na zaworze trójdrogowym.  

2. Nastawa odpowiedniej temperatury zasilania układu grzewczego c.o. dla regulacji ręcznej może być 
zrealizowana w sposób płynny, co 1°C od +30 do +80°C . 

3. Regulacje temperatury zasilania układu grzewczego c.o. może użytkownik zrealizować w sposób ręczny 
lub automatyczny: 
a) Sposób ręczny – opcja standard 

W zależności od temperatury zewnętrznej i innych czynników zewnętrznych (nasłonecznienie, wiatr, 
położenie budynku) użytkownik sam, na bieżąco decyduje o nastawie temperatury zasilania układu 
grzewczego. 
W zależności, czy grzejniki są wyposażone w zawory termostatyczne, czy nie, jest zależna ilość 
interwencji użytkownika w zakresie dokonania korekt na + lub na –, temperatury zasilania układu 
grzewczego c.o. 
Ta regulacja jest dla użytkownika bardzo prostą czynnością.  
 
 

b) Sposób automatyczny (pogodówka), po dokonaniu montażu czujnika temperatury zewnętrznej.  
Programator na kotle jest podłączony do czujnika temperatury zewnętrznej, co umożliwi 
automatyczną korektę temperatury zasilania układu grzewczego c.o. 
W tym zakresie przyjęto następujące możliwości regulacyjne.  
 
Przy regulacji automatycznej użytkownik (instalator) w zależności od takich czynników, jak: 
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• Stopień docieplenia budynku 
• Strefa klimatyczna (w Polsce jest 5 stref) 
• Doboru wielkości grzejników 
• Doboru wielkości kotła do budynku  

 
ma możliwość korekty krzywej grzania w zakresie wyeliminowania nieprzegrzania i niedogrzewania 
budynku. Jest to różnież zdecydowanie konieczne, gdy dana instalacja grzewcza c.o., nie posiada na 
grzejnikach zaworów termostatycznych. Zawory grzejnikowe termostatyczne są niezbędne dla zapewnienia 
zoptymalizowanej temperatury ogrzewanych pomieszczeń. 
 
 
Aby zrealizować możliwość ustawienia właściwej temperatury obliczeniowej, (a faktycznie regulacja 
temperatury zasilania układu grzewczego c.o.) regulacja powinna być korygowana wyłącznie na minus od 1 
do 7 stopnia obniżenia.   

 
 

Przyjęto 7 stopni stref obniżeń, tj.  
• 0 stopień - temp. zasilania +80°C  (parametr 80/65°C) 
• 1 stopień - temp. zasilania +77°C (-4%) 
• 2 stopień - temp. zasilania +74°C (-8%) 
• 3 stopień - temp. zasilania +70°C (-12%) 
• 4 stopień - temp. zasilania +67°C (-16%) 
• 5 stopień - temp. zasilania +64°C (-20°C)  
• 6 stopień - temp. zasilania +60°C (-24°C)  
• 7 stopień - układ wyłącznie do podłogowego ogrzewania +55°C (-30°C)  

 
 
Przy temperaturze zewnętrznej +12°C, temperatura zasilania układu grzewczego c.o. dla 5 stopnia obniżenia 
będzie wynosić 35°C (bez uwzględnienia obniżenia nocnego). 

 
3.5.4 REGULACJA ILOŚCIOWA UKŁADU C.O. STAŁA LUB ZMIENNA 

Regulacja ilościowa danego układu c.o. będzie się odbywać poprzez odpowiednio dobraną pompę obiegową z 
przełącznikiem mocy i wydajności pracy pompy, lub poprzez pompę elektroniczną, która w szczególności jest 
zalecana we współpracy z grzejnikami z zaworami termostatycznymi (możliwość wyeliminowania głośnej 
pracyzaworów grzejnikowych). 
Pompa obiegowa układu grzewczego c.o. nie znajduje się na wyposażeniu kotła. W celu wyeliminowania 
głośnej pracy zaworów termostatycznych zalecane jest zainstalowanie za pompą obiegową zaworu różnicy 
ciśnień.  

   
3.5.5 ZABEZPIECZENIE KOTŁA PRZED KOROZJĄ 

Do  układu z hydraulicznym zestawem podłączeniowym należy dokupić odpowiednią pompę przewałową (np. 
IBO 25-40 lub podobną np. wilo, grundfoss)), która współpracuje z dwoma czujnikami temperatury na 
zasilaniu i powrocie układu pracy kotła. Praca pompy przewałowej jest sterowana przez regulator na zasadzie 
do osiągnięcia temperatury powrotu min. +50° oraz przy różnicy temperatury zasilania i powrotu kotła >15°C. 
Pompa powinna pracować na 1 z 3 biegów, a więc na minimalnym poborze mocy. Jedynie dla kotła o mocy 
37 kW, przy rozruchu kotła może być chwilowa  potrzeba przełączenia na 2 bieg. Pompa przewałowa wpływa 
bardzo korzystnie na odbiór ciepła z wymiennika kotła oraz ogranicza przegrzanie konstrukcji wymiennika w 
miejscach penetracji płomienia.   Dla kotłów bez hydraulicznego zestawu podłączeniowego wymaga się 
zabezpieczyć instalację przed korozją zgodnie z pkt.3.5.1 
 

3.5.6 UZASADNIENIE TECHNICZNE OPISANEGO UKŁADU HYDRAULICZNEGO,                        
WE WSPÓŁPRACY Z ZESTAWEM PODŁĄCZENIOWYM 
 

a) Każdy układ grzewczy w systemie otwartym, (a takie systemy są najczęściej stosowane w Polsce) 
musi mieć zabezpieczenie w postaci naczynia wzbiorczego otwartego.  
Poza tym istnieje zakaz stosowania na instalacjach grzewczych jakichkolwiek zaworów jeżeli 
naczynie wzbiorcze jest podłączone do instalacji rozdzielającej, np. pionu.  
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Biorąc pod uwagę powyższe obowiązujące zasady, w HZP zastosowano zawór trójdrogowy na 
przewodzie powrotnym, gdyż przewód powrotny w zdecydowanej większości przypadków nie jest 
wykorzystywany do podłączenia rury bezpieczeństwa z naczyniem wzbiorczym.  
   

b) Ze względów hydraulicznych i zapewnienia niezawodnej pracy układu grzewczego (zapowietrzenie 
układu), pompa powinna być podłączona na przewodzie zasilającym (za wyjątkiem zgodnie z pkt 
3.5.2.) 
 

c) Przy kotłach grzewczych - podajnikowych, nie występuje znaczące ryzyko przegrzania czynnika 
grzewczego w układzie pracy kotła na paliwo stałe.  
Uwzględniając obowiązujące przepisy, jeżeli użytkowik zastosuje zalecane wymagane przekroje rur 
bezpieczeństwa min. DN 25 (1”) (tj. przewodu zasilającego kotła i pionu c.o., jako rury 
bezpieczeństwa z podłączeniem do naczynia wzbiorczego otwartego), zastosowanie zaworu 
trójdrogowego (na powrocie) pompy (na zasilaniu) nie spowoduje żadnego odstępstwa od norm i 
bezpieczeństwa użytkowania kotła w systemie otwartym.   
 

3.5.7 REGULACJA PARAMETRÓW TEMPERATURY PRACY KOTŁA NA PALIWA STAŁE 
 
Najbardziej korzystna temperatura pracy kotła (zasilania kotła) jest utrzymywana w stałej temperaturze około 
+ 80°C, co eliminuje wiele zagrożeń i niekorzystnych zjawisk w zakresie eksploatacji i zywotności kotła (w 
tym czopucha i komina). 
Utrzymanie stałej temperatury pracy kotła około +80°C w sposób zdecydowany ogranicza następujące 
zagrożenia: 

� Konieczność częstego czyszczenia wymiennika kotła z nagaru i popiołu, (co dotyczy również 
czopucha i komina) 

� Eliminowanie zawilgocenia ścianek kotła w wyniku kondensacji pary wodnej na skutek 
stosowania zawilgoconego paliwa, wilgotnego powietrza, braku właściwej wentylacji 
nawiewowo-wywiewnej kotłowni, za niskiej temperatury powrotu kotła, za dużej różnicy 
temperatury zasilania i powrotu kotła. 

� W wyniku częstego zawilgocenia kotła i czopucha następuje przyspieszona korozja kotła i 
czopucha. To zjawisko jest zależne w dużym stopniu od zasiarczenia paliwa (w tym stopnia 
jego zawilgocenia), co w połączeniu z wodą wydziela roztwór kwasu siarkowego.  

 
Utrzymanie temperatury pracy kotła +80°C jest dla wielu użytkowników i instalatorów z wielu względów 
nieprzekonywujące, a w wielu przypadkach również niemożliwe do bezwzględnego zastosowania. Ma to 
związek z trudnościami utrzymania takich parametrów, np. przy przewymiarowaniu kotła i występowania 
dodatnich temperatur zewnętrznych (w godzinach nocnych). 
Z powyższego powodu regulator na kotle w sposób niezależny od regulatora dla regulacji parametru układu 
grzewczego c.o. umożliwia obniżanie temperatury pracy kotła poniżej +80°C, lecz nie mniej niż +60°C. 
Od +60°C do 65°C oznaczono, że jest to dolna dopuszczalna temperatura pracy kotła, gdyż minimalna 
temperatura powrotu kotła musi wynosić min. +50°C.    
 
 

3.5.8 FUNKCJA OBNIŻENIA NOCNEGO, URLOP I KOMFORT - DOSTĘPNA PRZY 
AUTOMATYCZNYM STEROWANIU 
  
Obniżenie nocne (praca normalna) -Ta funkcja jest realizowana poprzez regulator dla układu grzewczego 
c.o., poprzez obniżenie parametrów (danej temperatury zasilania).  
To zadanie można zrealizować poprzez procentowe obniżenie danej temperatury zasilania układu grzewczego.  
Istnieje możliwość wyboru od 5 do 20% obniżenia danej temperatury.  
Użytkownik ma możliwość regulacji obniżenia nocnego i innych potrzebnych obniżeń według programatora 
tygodniowego.  
 
Funkcja URLOP  -  Stałe uruchomienie „obniżenia nocnego” 
Funkcja KOMFORT – Stałe podwyższenie parametru układu grzewczego (o ten sam współczynnik co w 
funkcji „obniżenie nozne” 
Funkcja Praca normalna – obniżenie zgodnie z planem tygodniowym 
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3.5.9 MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA PODŁOGÓWKI 
 
W układzie z zestawem podłączeniowym istnieje możliwość utworzenia dodatkowego obiegu grzewczego 
podłogówki w oparciu o dodatkowy moduł zamontowany poza kotłem, zawór trójdrogowy i pompę obiegową.  
W zależności od uznania regulator umożliwia regulację takiego dodatkowgo obwodu grzewczego, lecz po 
zastosowaniu dodatkowego modułu, typ ST-61 – opcja dodatkowa.   
Układ grzewczy ogrzewania podłogowego posiada podobne funkcje programowania, co układ grzewczy c.o.  

 
 
3.5.10 MOŻLIWOŚC PODŁĄCZENIA BOJLERA C.W.U. – OPCJA STANDARD 

 
Te funkcję można zrealizować poprzez dodatkową pompę obiegową, sterowaną poprzez czujnik temperatury 
bojlera. Bojler (wężownica) wprowadzamy do układu pracy kotła, lecz przed zaworem trójdrogowym.    

 
Podsumowanie 
Wykonanie powyższych opcji regulacji kotła w sposób właściwy, zoptymalizuje wymagane warunki pracy 
kotła w tym dostosuje je do lokalnych zróżnicowanych warunków terenowych i klimatycznych.  
Każdy przeszkolony instalator, w tym, jako Autoryzowany Instalator kotłów Taurus, może dokonać 
prawidłowej regulacji kotła i układu grzewczego.  
Opcja regulacji użytkownika nie jest chroniona kodem dostępu.  
Użytkownik ma możliwość przy regulacji ręcznej, dokonać regulacji temperatury układu grzewczego c.o. i 
pracy kotła, a dla regulacji automatycznej może dokonać wyłącznie regulacji temperatury pracy kotła.   

 
 
 
3.6. MONTAŻ ZESTAWU PODŁĄCZENIOWEGO NA KOTLE 
 

3.6.1. Na rysunku nr 5 przedłożono występujące rozstawy przewodów podłączeniowych kotła 
Gaur DUO w zależności od mocy kotła. 

 
 
 
RYS.5 

 

c

b

d

a

 
 
 
 

mm 18,5 
kW 

25 
kW 

37 
kW 

a 485 535 632 
b 412 462 472 
c 1191 1241 1291 
d 168 168 173 
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3.6.2. Na poniższym rysunku nr 6 przedłożono schemat zestawu montażowego na kotle i 
dokładne zestawienie materiałów, wchodzące w skład zestawu. 
 

            RYS.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zestawienie materiałów dla rysunku jw. 

1) Zawór trójdrogowy 1¼” z napędem - szt. 1 
2) Pompa przewałowa 1 (opcja dodatkowa)  
3) Zawór zwrotny osiowy 1” mosiężny – szt. 1  
4) Filtr 1” mosiężny – szt. 1  
5) Nypel stal. oc 1¼” – szt. 4 
6) Trójnik stal. oc. 1¼” – szt. 3  
7) Trójnik stal oc 1¼/1¼/1” – szt. 1 
8) Nypel stal oc 1” – szt. 4 
9) Złączka kolankowa zaciskowa Conex 1¼/35 mm – szt. 2 
10) Trójnik zaciskowy Conex 35/1/35” – szt. 1  
11) Złączka zaciskowa prosta Conex 1¼/35 szt. 2 
12) Kolanko stal. WZ oc 1” – szt. 1  
13) Tuleja stal. 1” – szt. 1  
14) Czujnik przylgowy temperatury obwodu grzewczego i powrotu kotła (zasilania i powrotu) – 

szt.2 .  
15) Czujnik temperatury zewnętrznej (czujnik należy zamontować w miejscu 

nienasłonecznionym i odpowiednio zabezpieczonym przed promieniowaniem słońca) 
16) Rura STEEL 35x1,5 zwymiarowana do kotła Gaur 35 kW – szt. 2  (dla pozostałych kotłów o 

mocy 18,5; 25 i 31 kW rurę należy odpowiednio skrócić). 
17) Rura STEEL 35x1,5 – szt.1  
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3.6.3. Na poniższych rysunkach przedłożono prawidłowy sposób ustawienia zaworu 
trójdrogowego w zestawie przyłączeniowym (a - HZP z prawej strony kotła, b- HZP z 
lewej strony kotła). HZP jest dostarczone z zamontowanym siłownikiem do zaworu aby 
nie doszło do wad montażowych po stronie instalatora. 

 
                           rys. 7a      rys. 7b 

 

3.6.4. Materiały zastosowane w zestawie przyłączeniowym umożliwiają montaż bez 
konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi. Przed montażem należy dokonać 
korekty długości rur. Cięć rur należy dokonać przy pomocy obcinarki krążkowej do metali, 
a po obcięciu należy zgradować wewnętrzne i zewnętrzne krawędzie rury (gradownikami).    

 
 
3.7  INNE ZALECENIA GWARANTA  

 
Zalecenia dotyczą zastosowania następujących rozwiązań  technicznych i stworzenia 
poprawnych układów instalacyjno-grzewczych, w celu wyeliminowania następujących 
niekorzystnych przyczyn/sytuacji awaryjnych kotłów  

 
3.7.1 
Częstego zapowietrzania instalacji c.o. a w szczególności na najwyższych piętrach (w układzie pracy z 
pompą obiegową), co spowoduje przyśpieszoną korozję kotła i instalacji c.o. oraz wiele innych problemów 
eksploatacyjnych 
a) przy zastosowaniu przy grzejnikach zaworów termostatycznych rura bezpieczeństwa łącząca kocioł z 
otwartym naczyniem wzbiorczym powinna być podłączona jak najbliżej kotła przed pompą obiegową. 
Zaleca się montaż pompy obiegowej na zasilaniu 
b) naczynie wzbiorcze dla układów otwartych powinno być umieszczone jak najwyżej względem najwyżej 
położonego grzejnika i nie mniej niż 2 m ( wg PN 0,5 m, co nie uwzględnia specyfiki obecnych układów 
instalacji c.o.), 
c) pompa obiegowa powinna być właściwie dobrana tak aby wykluczyć przewymiarowanie pompy (zbyt 
dużą wysokość podnoszenia i wydajność pompy), co może powodować głośną i zakłóconą pracę instalacji  
c.o.. Aby zapobiec takim sytuacjom zaleca się stosowanie pomp obiegowych elektronicznych. 
Alternatywnie zamiast elektronicznych pomp obiegowych można stosować standardowe pompy obiegowe 
łącznie z upustowym zaworem różnicy ciśnień typu DU145-3/4A marki Honeywell. 
d) zaleca się montaż rury odpowietrzającej o średnicy min. 15 mm, która zgodnie z normą PN-91/B-02413 
powinna być zainstalowana na naczyniu wzbiorczym lub rurze przelewowej.  
UWAGA: 
W nowych jak i modernizowanych instalacjach grzewczych bez względu na moc kotła zalecamy, aby nie 
wykorzystywać pionu zasilającego jako odcinka rury bezpieczeństwa łączącego kocioł z naczyniem 
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wzbiorczym ( wg PN jest to dozwolone dla kotłów do 25 kW), co zredukuje zjawisko zapowietrzania się 
instalacji c.o. 
3.7.2 Zabezpieczenie instalacji c.o. przed wzrostem temperatury powyżej + 100 ºC i konsekwencje z tym 
związane 
Najbardziej pewnym zabezpieczeniem przed wzrostem temperatury powyżej + 100 ºC jest sprawnie 
działający kocioł z podajnikiem, kocioł z nadmuchem powietrza, ewentualnie kocioł z regulatorem ciągu 
spalin i ruchomym rusztem. Jednak w przypadku zaniku napięcia poza kotłem z podajnikiem w 
szczególności, gdy kocioł pracuje na wyższych temperaturach, istnieje pewne ryzyko wzrostu temperatury 
powyżej + 100 ºC. Przed wzrostem temperatury kotła powyżej + 100 ºC z powodu zaniku napięcia, można 
się zabezpieczyć poprzez zastosowanie zasilacza awaryjnego (kotła i pompy) typu A 200 WAC, który 
zapewni dopływ prądu na następne 3 – 6 h od zaniku napięcia w zależności od dołączonego akumulatora: 
- akumulator 60Ah _ czas pracy ~ 3h 
- akumulator 90Ah _ czas pracy ~ 4,5h 
- akumulator 125Ah _ czas pracy ~ 6h 

 

3.8  INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
 
Aby kocioł GAUR DUO właściwie pracował musi być podpięty prawidłowo do sprawnej instalacji 
elektrycznej odpowiadającej w pełni przepisom szczegółowym kraju przeznaczenia. 
Wadliwa instalacja może spowodować uszkodzenie sterownika oraz stanowić zagrożenie dla osób obsługi i 
otoczenia. Sterownik oraz urządzenia z nim współpracujące zasilane są napięciem 230V, dlatego wszystkie 
przyłączenia mogą być wykonywane jedynie przez osobę posiadającą niezbędną wiedzę, umiejętności oraz 
spełniają dodatkowe wymagania określone przepisami szczegółowymi kraju przeznaczenia. 
 

4. UŻYTKOWANIE KOTŁA 
 

4.1 INFORMACJE OGÓLNE 
 
Osoba obsługująca kocioł winna posiadać sprawny osprzęt w postaci gracy, wyciora oraz powinna stosować 
sprzęt ochrony osobistej w postaci co najmniej rękawic ochronnych oraz okularów. 
 
Niedopuszczalnym jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji paleniska oraz eksploatowanie 
kotła niesprawnego lub wyposażonego w osprzęt inny, niż fabrycznie zabudowany lub zalecany przez 
producenta kotła. 
 
Przed przystąpieniem do pierwszego uruchomienia należy napełnić całą instalację grzewczą czynnikiem 
grzewczym. Należy tego dokonać według instrukcji wykonawcy instalacji lub zgodnie z odpowiednimi 
zasadami przepisami. 
Przed rozpaleniem kotła należy sprawdzić stan napełnienia instalacji i zapewnić drożność układu. 
Należy również sprawdzić stan komina oraz sprawność ruchową przepustnicy spalin w czopuchu kotła. 
Pierwszego uruchomienia kotła powinna dokonać osoba instalująca to urządzenie lub uprawniony instalator. 
 
Należy stosować tylko suchy opał. Wilgotny opał powoduję korozję zasobnika, podajnika, znacznie skraca 
żywotność ślimaka oraz samego kotła. 
 

4.2 ROZPALANIE KOTŁA 
Przed rozpaleniem kotła należy napełnić zasobnik paliwa odpowiednim paliwem, a następnie podłączyć 
sterownik do instalacji elektrycznej. Postępując zgodnie z instrukcją danego sterownika, podać paliwo na 
palenisko. Na podanym paliwie umieszczamy podpałkę w postaci papieru kawałków drobnego drewna lub 
gotową podpałkę turystyczną (w postaci stałej) a następnie podpalamy zapałką. Po zapaleniu podpałki 
obkładamy ją paliwem i obserwujemy płomień. W razie potrzeby można uruchomić wentylator w pracy 
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ręcznej. Gdy zaobserwujemy ,że paliwo zaczęło dobrze się palić przełączamy sterownik w pracę 
automatyczną (podawanie paliwa). 
 

4.3 PALENIE W KOTLE 
Podczas pracy kotła w trybie automatycznym sterownika, bieżąca obsługa sprowadza się do uzupełnienia 
opału w zasobniku, oraz usuwania popiołu z popielnika. Należy nie dopuszczać do sytuacji aby warstwa 
opału w zasobniku była mniejsza niż 30 cm, oraz zwracać uwagę aby podczas pracy kotła klapa zasobnika 
paliwa była bezwzględnie zamknięta.. 
Jeżeli paliwo będzie zgodne z wymaganiami producenta i normami, popiół będzie spadał do popielnika. 
Jeżeli opał nie będzie spełniał norm, wymogów i zaleceń producenta, może dochodzić do sytuacji, że na 
palenisku powstanie trudno usuwalna warstwa żwiru i popiołu. W tym przypadku zablokowania, powstałą 
warstwę żużlu należy usunąć ręcznie do popielnika z zastosowaniem gracy lub haka. 
Regulacje parametrów pracy układu kotła i układu grzewczego realizujemy zgodnie z zaleceniami, zgodnie 
z pkt. 3.5.1. 
 

4.4 NASTAWY STEROWNIKA DLA PODAWANIA PALIWA 
Aby była możliwa bezproblemowa praca kotła, należy precyzyjnie wyregulować ilość podawanego paliwa i 
doprowadzanego powietrza.  
Kocioł w trybie automatycznym pracuje w dwóch rodzajach: 
-dogrzewanie do zadanej temperatury układu pracy kotła od 60 do 80°C 
-utrzymywanie płomienia w palniku (podtrzymanie) przy wyłączonym obwodzie grzewczym c.o. 
 
Kotły fabrycznie są ustawione na następujących nastawach: 
Czas przerwy podawania (w trybie dogrzewania)-120 sekund 
Siła nadmuchu -30% 
Czas przerwy w podtrzymaniu  -30 minut 
 
Przy stałej pracy kotła, należy doprowadzić do sytuacji w której żar (palące się paliwo) znajduje się 
środkowej części płyty palnika. Zbyt długa przerwa w podawaniu paliwa, może spowodować cofanie się 
żaru do podajnika, a nawet komory załadowczej lub wygaśnięciem płomienia. Z kolei zbyt  mała przerwa 
pracy podajnika, może doprowadzić do nie wypalania się paliwa i zsypywaniem się niedopalonego paliwa 
do popielnika. 
Ustawienie wydajności mocy wentylatora od 1-100% ma bezpośredni wpływ na prawidłowy proces spalania 
opału w kotle. Nastawienie zbyt dużej mocy wentylatora powoduje spiekanie się węgla, natomiast 
ustawienie zbyt małej mocy wentylatora powoduje nadmierne osadzanie się sadzy powierzchni wymiennika 
kotła. Przy zastosowaniu węgla nadmiernie koksującego, zaleca się ustawienie mocy wentylatora do 25%. 
W trakcie utrzymywania płomienia (podtrzymanie) przerwa w podawaniu powinna wynosić w zależności od 
zastosowanego opału  ok. 30 minut. 
 

4.5 ZATRZYMANIE KOTŁA 
Przed zakończeniem eksploatacji kotła, należy przerwać zasilanie kotła paliwem. Po dopaleniu się resztek 
paliwa, należy wyłączyć sterownik , a następnie usunąć żużel,  popiół oraz sadzę. Jeżeli planowana jest 
dłuższa przerwa w pracy ( np. po sezonie grzewczym) należy również usunąć paliwo z zasobnika, podajnika 
oraz palnika. Na czas postoju kotła nie powinno się spuszczać czynnika grzewczego z instalacji grzewczej. 
 

4.6 AWARYJNE ZATRZYMANIE KOTŁA 
 
W przypadku stanów awaryjnych kotła takich jak: przekroczenie temperatury wody w kotle powyżej 100 °C 
(częściowe odparowanie wody z instalacji grzewczej lub kotła, objawiające się stukami w instalacji 
grzewczej), pęknięcia rur, grzejników, armatury oraz innych zagrożeń dla bezpiecznej eksploatacji kotła, 
należy: 
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Zapewnić maksymalną wentylację pomieszczenia kotłowni poprzez otwarcie drzwi, okien, luków 
zasypowych paliwa itp. 
Zachowując maksymalną ostrożność usunąć paliwo z komory spalania kotła do blaszanego pojemnika i 
wyłączyć sterownik. Jak najszybciej pojemnik z popiołem wynieść na zewnątrz. Nie wolno gasić żaru z 
paliwa w pomieszczeniu lub w kotle. Można gasić żar w pojemniku małym strumieniem wody na zewnątrz 
budynku. 
Otworzyć maksymalnie przepustnicę na czopuchu oraz wszystkie drzwiczki kotła. 
Usunąć przyczynę awarii. 
Sprawdzić stopień napełnienia instalacji czynnikiem grzewczym i ewentualnie po wystudzeniu kotła 
uzupełnić jej stan. 
 
Zabrania się dodawania do rozgrzanej instalacji grzewczej zimnej wody w czasie pracy kotła (w przypadku 
nadmiernego jej ubytku). W takiej sytuacji należy niezwłocznie wygarnąć palące się paliwo z kotła, 
pozostawić kocioł do wystudzenia, układ i instalację c.o. ponownie napełnić czynnikiem grzewczym, 
wykonać czynności przygotowawcze i ponownie rozpalić kocioł. Uzupełnianie czynnika grzewczego w 
postaci zimnej wody bezpośrednio do kotła, przy mocno rozgrzanym kotle, jest niedopuszczalne i grozi 
trwałym zniszczeniem kotła. 

4.6.1 ZATRZYMANIE PRACY PODAWANIA PALIWA 
 
Może nastąpić poprzez podanie wraz z opałem kamienia czy większego kęsa węgla. Wówczas zadziała 
czujnik obrotu podajnika, a na panelu sterowniczym wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.  
Z boku palnika znajdują się dwie dźwignie. Z dźwigni podwójnej należy wyciągnąć sworzeń  poprzez 
zdjęcie pierścienia zabezpieczającego. Wówczas gałka górna opadnie. Otwieramy drzwi palnika i kręcąc 
dźwignią wysuwamy do tyłu szufladę podajnika maksymalnie ½ obrotu, a następnie usuwamy element 
blokujący i montujemy sworzeń.   
   
4.6.2 PRZEGRZANIE PODAJNIKA 
 
W przypadku przegrzania podajnika, np. na skutek cofania się ognia do kanału podającego paliwo zadziała 
czujnik przegrzania podajnika i zostanie załączony podajnik, co spowoduje zepchnięcie żaru do popielnika. 
Wentylator zostanie wyłączony aby nie podnosić temperatury kotła. 
 

4.7 AWARYJNE PALENIE W KOTLE NA RUSZCIE TRADYCYJNYM 
 
Kocioł GAUR DUO posiada drugie palenisko pozwalające na awaryjne palenie w sposób tradycyjny. 
Umiejscowione jest w komorze popielnikowej. Praca kotła w takiej sytuacji jest możliwa tylko pod 
warunkiem grawitacyjnego odbioru ciepła. 
W takiej sytuacji należy wyłączyć sterownik z sieci. Wyczyścić kocioł z sadzy oraz z popiołu.  
Na ruszcie położyć papier i kawałki drewna, a następnie rozpalić , stopniowo dodawać węgiel aż do 
powstania żaru. Ilość doprowadzanego powietrza regulujemy poprzez uchylanie drzwiczek popielnikowych. 
Okresowo kontrolować temperaturę i w miarą potrzeby uzupełniać paliwo oraz przegarniać żar na ruszcie.  
Po zakończeniu palenia na ruszcie tradycyjnym, należy dokładnie wyczyścić ruszt i oczyścić dokładnie 
kocioł. 
Stosowanie innego opału niż węgiel kamienny sortyment orzech lub groszek powoduje szybsze 
zanieczyszczanie kotła i skrócenie jego żywotności.   
 
W przypadku stanów awaryjnych kotła takich jak: przekroczenie temperatury wody w kotle powyżej 100 OC 
(częściowe odparowanie wody z instalacji grzewczej i kotła, objawiające się stukami w instalacji 
grzewczej), pęknięcia rur, grzejników, armatury oraz innych zagrożeń dla bezpiecznej eksploatacji kotła, 
należy: 

• usunąć paliwo z komory paleniskowej do blaszanego pojemnika, dbając o to by nie poparzyć się i nie 
ulec zatruciu. Paliwo z popielnika usunąć na zewnątrz. Zabrania się gasić palącego się paliwa w 
pomieszczeniu,  
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• na zewnątrz można gasić rozpalone paliwo wodą z odległości powyżej 3 m małym strumieniem 
wody, 

• otworzyć całkowicie przepustnicę spalin na czopuchu kotła oraz wszystkie drzwiczki kotła, 
• usunąć przyczynę awarii, 
• sprawdzić stopień napełnienia instalacji czynnikiem grzewczym i ewentualnie po wystudzeniu kotła  

uzupełnić jego stan, przystąpić do rozpalenia kotła. 
 
Warunki, przy których należy zachować szczególną ostrożność paląc na ruszcie tradycyjnym: 
1. Przy załadunku zbyt dużej ilości paliwa przy ograniczonym odbiorze ciepła, może dojść do 
niekontrolowanego wzrostu temperatury czynnika grzewczego. 
2. W przypadku instalacji z wymuszonym przepływem czynnika grzewczego, przy braku zasilania 
elektrycznego, może dojść do niekontrolowanego wzrostu temperatury. 
3. Pozostawienie niezamkniętych drzwi popielnikowych, może spowodować niekontrolowany wzrost 
temperatury czynnika grzewczego 

4.8. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAPALENIA SIĘ SADZY W KOMINIE 
 
Zapalenie się sadzy w kominie jest następstwem braku dbałości o jego prawidłowy stan, w tym 
nieprawidłowe lub niewykonywanie bieżącego czyszczenie komina. Zdarzenie takie może doprowadzić do 
pożaru budynku oraz zabudowań sąsiednich w tym  do rozszczelnienia (popękania) ścian komina. 
W przypadku zapalenia się sadzy w kominie należy bezwzględnie: 
- odciąć dopływ powietrza do komina od strony kotła, poprzez zamknięcie wszystkich otworów 
(bezwzględnie wyłączyć wentylator). 
- zawiadomić Straż Pożarną – eliminować w zarodku ewentualne zarzewia pożaru na zewnątrz budynku 
spowodowane wyrzutem płonącej sadzy z komina. 
 
Po ugaszeniu pożaru należy bezwzględnie wyłączyć kocioł z eksploatacji, dokonać wnikliwej oceny stanu 
technicznego komina, naprawić ewentualne usterki i uzyskać zgodę uprawnionego organu 
administracyjnego- zgodnie z przepisami szczegółowymi kraju przeznaczenia- na ponowne dopuszczenie 
komina do eksploatacji 

4.9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KOTŁA 
 
Żywotność kotła zależy przede wszystkim od tego, jak często jest czyszczony i odpowiednio 
konserwowany. Kocioł należy czyścić systematycznie (min 1 raz w tygodniu). Brak czyszczenia powoduje 
duże straty ciepła oraz utrudnia obieg spalin w kotle. Dłuższe zaniedbywanie tych czynności może 
doprowadzić do korozji i nieodwracalnego zniszczenia kotła! Jeżeli kocioł poza sezonem grzewczym jest 
wyłączony, to należy go dokładnie wyczyścić i pozostawić z uchylonymi drzwiczkami i otwartą 
przepustnicą spalin. Należy również usunąć opał z zasobnika, podajnika paliwa oraz palnika i pozostawić 
uchyloną klapę zasobnika. Wymiennik oraz zasobnik należy zakonserwować olejem lub farbą. 
Zastosowany układ podłączeniowy wraz z właściwym paliwem i prawidłową regulacją powinien ograniczyć 
w poważnym stopniu konieczność częstego czyszczenia kotła. 
 

4.9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PALNIKA 
 
Bieżąca obsługa palnika polega na czyszczeniu z pyłu węglowego komory osadowej w tylnej części palnika. 
Służą do tego drzwi zamykane na wrzeciądze. Przy obsłudze komory osadowej należy również oczyścić 
koła zębate. Aby oczyścić komorę powietrzną palnika należy w tym celu odkręcić kryzę do której 
zamocowany jest wentylator nadmuchowy. Czynności te należy wykonywać okresowo co ok. 4 tygodnie. 
Sworznie cięgna i gałki usytuowane z boku palnika posmarować olejem przekładniowym. Czynności te 
wykonywać przed i po sezonie grzewczym. Po sezonie grzewczym bezwzględnie opróżnić zasobnik i palnik 
paliwa. 
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4.11. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRZY OBSŁUDZE KOTŁA 
 
Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa eksploatacji kotłów jest wykonanie instalacji zgodnie z 
wymaganiami przepisów szczegółowych kraju przeznaczenia. 
 
Ponadto przy obsłudze kotła należy przestrzegać następujących zaleceń: 

1. każdorazowe otwieranie drzwiczek obsługowych musi być poprzedzone następującymi 
czynnościami: 
a) Wyłączyć sterownik lub pozostawić w rybie pracy ręcznej bez nadmuchu powietrza 
b) Całkowicie otworzyć przepustnicę spalin w czopuchu, 
c) Uchylić wolno drzwiczki zasypowe (5 mm) i odczekać sprawdzając czy ciąg powietrza właściwie 
wentyluje komorę zasypową. 
d) Niedopuszczalne jest zbliżenie twarzy do drzwiczek obsługowych przy tych czynnościach. 

2 Wszelkie prace przy obsłudze kotła należy wykonywać w rękawicach ochronnych, okularach 
ochronnych oraz nakryciu głowy. 

a) Podczas czyszczenia kotła zapewnić maksymalną wentylację kotłowni. 
b) Czyszczenie wykonywać przy maksymalnie otwartej przepustnicy spalin. 
c) Nie użytkować kotła w sytuacji gdy poziom wody w instalacji jest niższy od poziomu określonego w 

instrukcji eksploatacji kotłowni. 
d) Utrzymywać ład i porządek w kotłowni. 
e) Usuwać niezwłocznie wszelkie zauważone usterki kotła. 

5.OCHRONA ŚRODOWISKA 

5.1 LIKWIDACJA OPAKOWANIA 
 
Dostarczony kocioł jest zapakowany. 
Drewniane belki po rozdrobnieniu można zużyć podczas rozpalania w kotle. 
Pozostałe materiały z opakowania to tworzywa sztuczne, których nie wolno spalać. Należy je umieścić w 
pojemnikach przeznaczonych do zbioru tego typu substancji. 
Odpady powstałe podczas instalacji kotła winny zostać zabrane przez instalatora i przez niego przekazane do 
odpowiednich punktów zbioru odpadów. 

1 WYMIENNIK KOTLA 

2 
GNIAZDO PRZEWODÓW LUB OTWÓR DO DOPROWADZENIA 
PRZEWODÓW 

3 WYLOT SPALIN 

4 ZASOBNIK 

5 DRZWI WYCZYSTKOWE 

6 
DRZWI WYCZYSTKOWE / ZASYP PALENISKA 
TRADYCYJNEGO 

7 DRZWI POPIELNIKA 

8 POPIELNIK 

9 PALENISKO AWARYJNE 

10 KOMORA OSADOWA PALNIKA 

11 WENTYLATOR MOCOWAŃY DO KRYZY WYCZYSTKOWEJ 

12 MOTOREDUKTOR 

13 KOMORA OSADOWA PODAJNIKA 

14 
DRZWCZM WYCZYSTKOWE KOMORY OSADOWEJ 
PODAJNIKA 
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5.2 LIKWIDACJA KOTŁA 
 
Po zakończeniu eksploatacji kotła należy go,  po zdeinstalowaniu, oddać do punktu skupu surowców 
wtórnych lub zwrócić do producenta. 

6.0 NAJCZĘSTSZE USTERKI W PRACY KOTŁA I ICH USUWANIE – RADY DLA  

UŻYTKOWNIKÓW 
BRAK MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WYDAJNO ŚCI KOTŁA (ZADANEJ TEMPERATURY ) 
TAB.3 

Przyczyna  Sposób post ępowania  
Sterownik niewłaściwie ustawiony lub 
uszkodzony 

Ustawić poprawnie regulator lub 
uszkodzony wymienić 

Niedostateczny ciąg kominowy Usunąć nieszczelności czopucha, 
komina 
Komin musi mie ć min 6 m wysoko ści  

Zanieczyszczenie kanałów spalinowych Należy wyczyścić kanały, czopuch, 
komin 

Zbyt mała ilość wody w instalacji, układ 
zapowietrzony 

Uzupełnić wodę, Odpowietrzyć układ, 
wodę dolewamy tylko do wystudzonej 
instalacji, kotła  

Zbyt mała wartość opałowa paliwa, 
paliwo spieka się na palenisku  

Wymienić paliwo na właściwe 

Brak dopływu powietrza do kotłowni Udrożnić kanał nawiewny 
Wygaszenie paleniska – opał nie jest 
podawany  

Sprawdzić klin zabezpieczający, w 
przypadku zerwania wymienić na nowy 

Źle dobrany kocioł (za mały) Wymienić kocioł na większy 
  

WŁAŚCIWA TEMPERATURA WODY W KOTLE I JEDNOCZE ŚNIE ZA NISKA W UKŁADZIE 
C.O. 

 TAB.4 
Przyczyna  Sposób post ępowania  
Zamknięty zawór mieszający lub otwarty 
w niewystarczającym stopniu 

Podwyższyć temperaturę zasilania 
obwodu grzewczego c.o. 

Pompa obiegowa nie pracuje Sprawdzić czy pompa jest 
włączona/sprawna i ewentualnie 
włączyć/wymienić 

Układ c.o. zapowietrzony Odpowietrzyć układ 
  

W KOTLE POJAWIŁA SI Ę WODA 

TAB.5 

Przyczyna  Sposób post ępowania  
Przy pierwszym uruchomieniu kotła 
może wystąpić tzw. zjawisko pocenia się 
kotła 

Nastawić temp. ok. 80 oC i utrzymywać 
ją na kotle przez kilka godzin 

Mokry opał Stosować suche paliwo 
Kondensacja pary wodnej w kotle Kocioł pracuję na zbyt niskiej temp., 

należy podnieść temp. pracy kotła 
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6.1. NAJCZĘSTRZE PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRACY KOTŁÓW 
ORAZ SPOSOBY ICH USUNIĘCIA.  - RADY PRAKTYCZNE DLA INSTALATORA 
 

I. OPIS NIEPRAWIDŁOWO ŚCI 
Stwierdzona wilgoć na ściankach wymiennika kotła, a nawet wycieki wody z komory 
spalania kotła. 
1. Bardzo częste przyczyny: 
a) Za niska temperatura pracy kotła zasilania i powrotu lub/i 
b) Za niska temperatura spalin. W zależności od różnicy temperatur zasilania i powrotu kotła, (która 
nigdy nie powinna być większa niż 20°C) temperatura zasilania ciągłej pracy kotła nie może być 
niższa od +60°C. Przy chwilowo obniżonych temperaturach zasilania ≥+60°C różnica temperatur 
może wynosić max. 15°C, a przy ≥+50°C różnica temp. może wynosić max. 10°C. 
Zastosowanie zestawu podłączeniowego i prawidłowa regulacja, powinny całkowicie wyeliminować 
to niekorzystne zjawisko. 
 
 
2. Bardzo rzadkie przyczyny 
a)  Nieszczelność hydrauliczna kotła, co objawia się stałym wyciekiem wody przy wyłączonym kotłe 
oraz stałym widocznym spadkiem ciśnienia w instalacji i koniecznością częstego uzupełniania 
czynnika grzewczego.  

3. Sposoby usunięcia nieprawidłowości wymienionych w ppkt. 1 a i b 
 
� W sposób chwilowy – podwyższenie temperatury pracy kotła na przewodzie zasilającym do 80°C  
� Sprawdzić poprawność działania zaworu 3-drogowego z napędem i pompą przewałową wraz z 

czujnikami temperatury 
 

Odpowiedzialność serwisowa 
Pkt. 1 a,b po stronie użytkownika lub wezwać serwis 
Pkt. 2 po stronie użytkownika lub wezwać serwis 

 
PODSUMOWANIE  
 
Gdy nie są przestrzegane ogólne zasady, normy, przepisy i zalecenia Producenta w zakresie 
zaprojektowania i wykonanej instalacji c.o. wraz z regulacją, wytrącenie się wilgoci lub większej 
ilości wody na ściance wymiennika kotła w komorze spalania jest zjawiskiem naturalnym,  
Czym występuje większa sprawność kotła, (a więc mniejsze zużycie paliwa), tym występują większe 
wymogi w zakresie konieczności zabezpieczania kotła przed skutkami zaniżonych temperatur pracy 
kotła, które mogą doprowadzić do przyspieszonej korozji i stałego zanieczyszczenia ścianek kotła 
sadzą i nagarem.  
Nie należy dopuszczać do zawilgocenia kotła, gdyż w procesie spalania wydziela się duża ilość 
siarki, która w połączeniu z wodą zamienia się w roztwór kwasu siarkowego, co jest w stanie 
spowodować  przekorodowanie każdego rodzaju metalu, a więc stali kotłowej i żeliwa, a nawet stali 
nierdzewnej. Przy braku zawilgocenia jw. w stanie suchym siarka jest usuwana z kotła poprzez 
komin lub wraz z popiołem.  

 
II.  OPIS NIEPRAWIDŁOWO ŚCI 
Wydobywanie się spalin z kotła lub czopucha  

1. Bardzo częste przyczyny  
a) Za mały przekrój komina, który nie powinien być mniejszy od przekroju czopucha podanego przez 

producenta kotła, marki TAURUS 
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b) Za mały ciąg kominowy w szczególności przy niskim ciśnieniu atmosferycznym (za niski komin, 
wady degradacyjne ścianek wewnątrz komina, za mały przekrój komina w stosunku do jego 
wysokości, częściowo zatkany komin) 

c) Brak dopływu z zewnątrz świeżego powietrza do kotłowni, która powinna wynosić min. jak przekrój 
komina (czopucha) x 1,5 (należy  uwzględnić wentylację). 

2. Bardzo rzadkie przyczyny  
a) Nieszczelność połączeń na czopuchu  
b) Za niska temperatura spalin poniżej +160°C 
c) Niewłaściwa moc nadmuchu (patrz pkt. 4.4) 

3. Sposoby usunięcia nieprawidłowości 
Sprawdzenie, a następnie usunięcie przyczyn wydobywania się spalin z kotła do kotłowni.  Należy w tej 
sprawie zwrócić się autoryzowanego serwisanta instalatora lub/i kominiarza, którzy powinni znaleźć 
przyczyny występującej nieprawidłowości. W wielu miejscowościach występują specyficzne niekorzystne 
warunki natury geograficzno terenowej, które powodują, że przewody kominowe muszą spełniać szczególne 
wymagania eksploatacyjne.  
 
Odpowiedzialność serwisowa  
Pkt. 1 i 2 – po stronie użytkownika lub wezwać serwis 
 
Podsumowanie: 
Kotły na paliwa stałe są projektowane w układzie budowy paleniska atmosferycznego otwartego i z tej 
przyczyny, jeżeli użytkownik nie wykona ogólnych zaleceń wynikających norm, przepisów i zaleceń 
Producenta) oraz warunków dla kotłowni na paliwa stałe, wydobywanie się spalin z kotła do kotłowni 
będzie zjawiskiem naturalnym.  
Aby nie było problemów z prawidłową pracą kotła, już na etapie projektowania i budowy budynku należy 
zadbać, aby kotłownia i komin spełniały odpowiednie wymogi. Przed rozpoczęciem użytkowania kotłowni 
należy dokonać jej technicznego odbioru, w którym powinien uczestniczyć kierownik budowy, instalator i 
kominiarz.  

 
III.  OPIS NIEPRAWIDŁOWO ŚCI: 

 
Nadmierne zanieczyszczenia wewnętrznych ścianek kotła w komorze spalania , co 
powoduje bardzo często konieczność czyszczenia wnętrza kotła z sadzy i nagaru w tym 
również problemy z usunięciem popiołu w postaci częściowo nieprzepalonego węgla. 
Brak częstego czyszczenia wewnątrz kotła doprowadza również do całkowitego zatkania 
przestrzeni odprowadzania spalin. 

 
1. Bardzo częste przyczyny: 

a) Zawilgocenie ścianek wewnętrznych komory spalania kotła z przyczyn opisanych w pkt. I/1, co 
doprowadza do narastającego przyklejania się sadzy na ściankach kotła wraz z wystąpieniem trudno 
usuwanego nagaru w tym całkowitego zatkania kotła, czopucha i komina.  

b) Za niska temperatura spalin i parametrów pracy kotła, co powoduje przyczyny opisane w pkt. I/1, co 
uniemożliwia odpowiednie nagrzewanie ścianek wymiennika kotła i wypalanie osadzonej sadzy – 
nie występuje proces samooczyszczania się kotła z przyklejonej sadzy  

c) Niewłaściwie wyregulowany kocioł (patrz pkt.4.4).  
Zastosowanie fabrycznego zestawu podłączeniowego do kotła Taurus i prawidłowa regulacja, 
powinny całkowicie wyeliminować to niekorzystne zjawisko. 

 
2. Bardzo rzadka przyczyna, lecz zawsze należy ją brać pod uwagę  

a) Nieodpowiednia jakość paliwa powodująca przy spalaniu wydzielanie się dużej ilości popiołu i 
sadzy, a nawet tłuszczów organicznych. W kotłowniach domowych nie powinien być spalany węgiel 
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koksujący lub komponowane z niego paliwa, co jest związane ze spiekaniem się popiołu i problemu 
z jego usunięciem z komory spalania. 

3. Sposoby usunięcia nieprawidłowości  
Aby do minimum ograniczyć zjawisko osadzania się sadzy i nagaru na ściankach kotła, (a nawet 
całkowicie go wyeliminować) najlepszym sposobem jest utrzymanie na kotle w sposób stały 
względnie wysokiej temperatury, najlepiej od +70 do +80°C na zasilaniu min. +60°C na powrocie, 
(zakładając ciągłą pracę kotła). 
Przy spalaniu dobrych gatunków paliw, takich jak węgiel, temperatura zasilania powinna wynosić 
min +60°C, przy różnicy temp. zasilania i powrotu max 15°C. Dla paliwa jak drewno (ze względu na 
wyższą wilgotność), temperatura zasilania powinna wynosić min. +70°C przy różnicy temp. 
zasilania i powrotu min. 15°C, a przy temperaturze zasilania +80°C, przy różnicy temperatur 20°C i 
dotyczy wyłącznie drewna sezonowanego powyżej 1-2 lat.   
 

4. Odpowiedzialność serwisowa  
 Pkt. 1 i 2 – po stronie użytkownika lub wezwać serwis 

 
Podsumowanie 
Istnieje ścisły związek, pomiędzy jakością spalanego paliwa, temperaturą parametrów kotła, a stopniem 
osadzania się sadzy i nagaru w komorze spalania kotła, czopuchu i komina. Bez potrzeby ustalania 
faktycznej przyczyny problemów należy dążyć za wszelką cenę do zapewnienia w sposób stały, zaleconych 
parametrów (temperatur) pracy kotła, dostosowując się do naturalnych wymagań fizyko-chemicznych. 

 
IV.  OPIS NIEPRAWIDŁOWO ŚCI 

Niemożność uzyskania na kotle wymaganych parametrów (temperatur), co jest 
przyczyną niedogrzewania układów grzewczych 
 

1. Bardzo częste przyczyny  
a) Nadmierne zanieczyszczenie ścianek wymiennika kotła sadzą i nagarem, co powoduje spadek 

sprawności kotła z 85-80% nawet do 10%, łącznie z częściowym lub całkowitym zatkaniem 
przestrzeni odprowadzania spalin (wnętrza kotła, czopucha i komina) 

b) Niewłaściwe nastawy regulacyjne (na kotle patrz pkt.4.4 lub poza kotłem, często sprzeczne ze 
sobą jak: regulatory analogowe, elektroniczne i mechaniczne).  
Zastosowanie zestawu podłączeniowego do kotła Taurus i prawidłowa regulacja, powinny 
całkowicie wyeliminować to niekorzystne zjawisko. 

 
2. Bardzo rzadka przyczyna, lecz zawsze należy to brać pod uwagę 

1. Niewłaściwy dobór mocy kotła (za mały lub za duży kocioł) 
2. Wykonanie niewłaściwych układów hydraulicznych pracy kotła z innymi urządzeniami 

grzewczymi  
 

3. Sposoby usunięcia nieprawidłowości 
Usunięcie nieprawidłowości problemu zawsze należy rozpocząć od dokładnego wyczyszczenia kotła, 
czopucha i komina, nawet gdyby tę czynność należało wykonywać codziennie. Następnym 
działaniem jest znalezienie przyczyny powodującej nadmierne zanieczyszczenie kotła sadzą i 
nagarem w tym spowodowanie, by kocioł samoczynnie się oczyszczał. Jednym ze sposobów 
usunięcia przyczyn jest spowodowanie, by w kotle utrzymać względnie wysoką temperaturę  stałej 
pracy kotła (również w zależności od rodzaju i jakości paliwa). Dla kotłów nadmuchowych (z 
wentylatorem nadmuchowym) i podajnikowych, dużym znaczeniem jest zoptymalizowanie nastaw, 
co jest zależne od jakości paliwa, wykonanych układów grzewczych, czy występujących warunków 
miejscowych (natury geograficzno-terenowej).  
W przypadku doboru za małego kotła w stosunku do strat ciepła budynku, najczęstszą przyczyną jest 
niedokończenie robót związanych z ociepleniem termicznym budynku. Ogrzewanie niedocieplonej 
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części budynku jest zupełnie pozbawione sensu i lepiej wyłączyć układ grzewczy i zabezpieczyć go 
roztworem glikolu (min. do -10°C). Wyłączenie układów grzewczych w pomieszczeniach słabo 
docieplonych należy bezwzględnie zabezpieczyć zaworami i głowicami termostatycznymi 
(minimalna nastawa +7°C), aby zagwarantować wymagany minimalny przepływ czynnika 
grzewczego.  Należy również w sposób precyzyjny dokonać wstępnej regulacji przepływów na 
zaworach powrotnych lub grzejnikach i zamontować głowice termostatyczne, aby ograniczyć 
przegrzewanie pomieszczeń, jak i spowodować obniżenie temperatury w niektórych pokojach, takich 
jak: sypialnia, klatka schodowa, garaż, piwnica, itp.  
 
Częstą przyczyną zanieczyszczenia kotła jest dobór zawyżonej mocy kotła, co jest dużym 
problemem do rozwiązania. Przy zawyżonym doborze kotłów na paliwa stałe, w sposób nienaturalny 
wzrasta sprawność kotła powyżej 90%, co powoduje wiele niekorzystnych zjawisk jak za niska 
temperatura spalin (również spadek ciągu kominowego), ograniczona skuteczność regulacji kotła w 
zakresie zawilgocenia ścianek wewnętrznych komory spalania i wymiennika.  
 
Do bezwzględnych sposobów usunięcia problemów należy: 

� współpraca kotła z zaworem mieszającym i pompą przewałową, zabezpieczającą w sposób 
stały temp. powrotu kotła ≤+15°C od temp. zasilania, (jeżeli na kotłe utrzymujemy niską 
temperaturę na zasilaniu około +55 do 60°C).  

� Utrzymanie na kotłach we współpracy z zaworem mieszającym przy spalaniu węgla temp. 
≥+60°C i drewnem ≥+70°C.  

� Współpraca kotła z wymiennikiem ciepła o większej pojemności wody wraz z zaworem 
mieszającym na c.w.u., co spowoduje większą pojemność cieplną zasobnika c.w.u.  

Jeżeli po dokonaniu w/w zabiegów nie zostaną usunięte występujące niekorzystne mankamenty 
związane z doborem zawyżonej mocy kotła, może świadczyć to o bardzo dużym zawyżeniu 
doboru kotła i jedynym wyjściem będzie wymiana kotła na mniejszą moc. 
 

4. Odpowiedzialność serwisowa  
Pkt. 1 i 2 po stronie użytkownika lub wezwać serwis  

 
Podsumowanie 
Z uwagi na bardzo wiele czynników mogących powodować przyczynę wystąpienia problemów, nie 
jest właściwe dokonywanie ze strony użytkowania różnych eksperymentów,  niefachowej regulacji i 
własnych metod postępowania. Tego typu problemy powinni zawsze załatwiać przeszkoleni 
instalatorzy, co jest związane z wieloma możliwościami i trudnościami rozwiązania problemu.  
 

V. OPIS NIEPRAWIDŁOWO ŚCI  
Samoczynne wygaszanie kotła, pomimo, że dokonano zaaplikowania paliwa do komory 
zasypowej  
 
1. Bardzo częsta przyczyna  

a) Niewłaściwa jakość paliwa w zakresie za małej kaloryczności i przekroczonej 
zawartości zanieczyszczeń w postaci kamienia lub piasku 
b) Awarie kotła – z powodu niewłaściwej granulacji paliwa 
c) Brak energii elektrycznej  
d) Niewłaściwe ustawienie parametrów pracy kotła  (patrz pkt.4.4) 
e) Niewłaściwa jakość węgla w zakresie cech węgla koksującego. 
 

2. Bardzo rzadka przyczyna  
a) Awaria kotła tkwiąca w produkcie 
b) Awaria kotła lub tkwiąca po stronie i z winy użytkownika  
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3. Sposoby usunięcia nieprawidłowości  
Często jedynym sposobem usunięcia mankamentu pracy kotła jest dostarczenie innego dobrego 
paliwa. Jakość paliwa można zbadać paląc go w innym kotle i określając pozostałą zawartość 
popiołu i jego wagę w stosunku do paliwa. Kotły podajnikowe nie zawsze mogą sobie poradzić z 
zanieczyszczonym paliwem oraz w którym występują frakcje węgla koksującego, co powoduje 
niespalenie popiołu i niemożność jego naturalnego usunięcia.  
Przy stwierdzeniu awarii podajnika, którego przyczyną była niewłaściwa granulacja paliwa, jedynym 
sposobem likwidacji problemu jest zmiana paliwa na odpowiednio jakościowe w tym dokonanie 
naprawy na koszt użytkownika. 
Przerwy w dostawie energii można zniwelować poprzez zakup odpowiedniego zasilacza TYPU UPS. 
Parametry temperatury pracy kotła należy dostosować uwzględniając wymogi technologiczne i 
eksploatacyjne, ale również warunki geograficzno-terenowe.   
Z powodu konieczności zabezpieczenia drogich elementów kotła przed trwałym uszkodzeniem, 
mechanizmy ruchowe kotła są zabezpieczone zawleczkami lub konektorami których mechaniczne 
uszkodzenie (zerwanie lub głośna praca) świadczy o występowaniu awarii oraz, że podawane paliwo 
nie spełniało wymogów jakościowych pod względem granulacji.  
Każda awaria w podawaniu paliwa wiąże się z usunięciem przyczyn i skutków awarii, po stronie 
użytkownika lub serwisu gwarancyjnego w zależności od stwierdzonej przyczyny.  
 
4. Odpowiedzialność serwisowa 
Pkt. 1 – po stronie użytkownika lub wezwać serwis  
Pkt. 2a po stronie serwisu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego 
Pkt. 2b po stronie użytkownika lub wezwac serwis 

 
Podsumowanie  
Wyłącznie użytkownik ma wpływ na jakość zakupionego paliwa i tego w jakich warunkach 
eksploatacyjnych będzie pracować kocioł. Mechanizmy kotła nie są projektowane do mielenia paliwa, 
gdyż najprostszym sposobem wykonania właściwej granulacji paliwa to proces produkcji węgla. 
Użytkownik powinien wziąć pod uwagę, że usuwanie awarii kotła z przyczyn jakości paliwa zawsze 
będzie odbywać się na jego koszt.   

 
VI.  OPIS NIEPRAWIDŁOWO ŚCI 

 
Pomimo dokonania prawidłowych ustawień sterownika kotła, zgodnie z instrukcją pkt. 4.4 
i zapewnienie paliwa, występuje problem z samoczynnym odprowadzaniem żużlu i popiołu 
do popielnika.  
1. Bardzo częste przyczyny: 

a) Niewłaściwa jakość paliwa, gdy węgiel ma cechy węgla koksującego   

b) Niewłaściwa jakość paliwa w zakresie przekroczenia zawartości zanieczyszczeń 
(produkcyjnych) w postaci przerostów węgla  

2. Sposoby usunięcia nieprawidłowości  

� Zmienić rodzaj paliwa lub próbować spalić paliwo uwzględniając, że mogą wystąpić 
problemy z całkowitym spalaniem węgla i nieuzyskaniem pełnej mocy kotła. 

� Dokonać przeregulowania nastaw, zmniejszając moc wentylatora poniżej 20%, jeżeli 
następuje silne spieczenie żużla, co sugeruje, że mamy do czynienia z węglem koksującym 
lub odpowiednio ustawić moc wentylatora około 50% i skrócić czas podawania i 
podtrzymywania spalania, jeżeli węgiel zawiera przerosty. W przypadku zablokowania się 
palnika spieczonym żużlem, należy ręcznie usunąć żużel do popielnika i ponowne uruchomić 
proces spalania paliwa  
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3. Odpowiedzialność serwisowa  

Pkt. 1 a, b – po stronie użytkownika lub wezwać serwis 
4. Podsumowanie 

Po stronie użytkownika jest zakup i dawkowanie odpowiedniego paliwa do pracy kotła. W tym 
zakresie użytkownik powinien wykazać dużą staranność wyboru rodzaju paliwa i źródła jego 
zakupu.  
Przy zakupie paliwa należy sprawdzić, czy na opakowaniach paliwa są dane dotyczące jego 
parametrów, co jest podstawą do ewentualnych reklamacji lub dokonania badań. Ewentualnie 
poprosić o odrębny atest na paliwo.  
W zależności od przekroczonych dopuszczalnych zanieczyszczeń paliwa, istnieje możliwość 
spalenia danego paliwa, pod warunkiem dokonania zmiany nastaw, zgodnie z zaleceniem instrukcji 
obsługi pkt. 4.4, co powinno poprawić proces spalania.  
W przypadku zakupu nowego paliwa odpowiedniej jakości, należy przywrócić wcześniejsze 
sprawdzone nastawy.  
Użytkownik powinien wziąć pod uwagę, że czynności serwisowe w zakresie przeregulowania nastaw 
w tym usuwania awarii, spowodowane nieodpowiednią jakością paliwa, są w gestii użytkownika lub 
ewentualnie mogą być wykonane odpłatnie przez przywołany serwis.            

 
VII.  OPIS NIEPRAWIDŁOWO ŚCI 

W kotłowni czuć wyraźnie spaliny 
 

1) Bardzo częste przyczyny 
a) Brak właściwej wentylacji kotłowni 
b) Brak doprowadzenia powietrza nawiewowego do kotłowni,  
c) Nieszczelność na przewodach odprowadzania spalin (czopuch lub i komin) 
d) Wady techniczne komina 

2) Bardzo rzadkie przyczyny  
a) Nieszczelność na uszczelkach wyczystek i drzwiczek kotła,  
b) Chwilowe turbulencje powietrza atmosferycznego lub i niewłaściwe sposoby spalania w kotle 
 

3) Sposoby usunięcia nieprawidłowości  
 

Każda kotłownia na paliwo stałe powinna mieć sprawną grawitację wentylacyjną, co należy sprawdzać przy 
każdym przeglądzie przewodów kominowych (ze strony kominiarza) (min.1 raz w roku). Przekrój 
przewodów wentylacji jest zależny od mocy kotła, a najmniejszy przewód wentylacyjny powinien mieć 
przekrój min. 120 cm3, (przekrój kołowy), lub 170 cm3 ( przekrój prostokątny). Jednocześnie w celu 
wykluczenia przedostawania się spalin z kotła i przewodów kominowych, należy do kotłowni doprowadzić 
przewód nawiewowy o przekroju czopucha kotła marki TAURUS x 1,5.  
Poza usunięciem przyczyn przedostawania się spalin do kotłowni, doprowadzenie przewodu nawiewowego 
jw. spowoduje również poprawę procesu spalania kotła.  Podczas eksploatacji kotła w zależności od potrzeb, 
należy dokonać uzupełnienia lub wymiany zużywających się elementów eksploatacyjnych, do jakich należy 
uszczelnienie na czopuchu czy sznur uszczelniający na wyczystkach i drzwiczkach kotła, (co jest w gestii 
użytkownika nawet w okresie gwarancji). 
 

4) Odpowiedzialność serwisowa 
Pkt. 1 i 2 – po stronie użytkownika lub wezwać serwis 

 
Podsumowanie  
Aby nie wystąpiły określone mankamenty pracy kotła (na paliw stałe) podstawowym zagadnieniem jest 
prawidłowe dobranie przekrojów przewodów kominowych i wentylacyjnych. Lepiej więc dobrać większy 
przekrój tych przewodów, co można ewentualnie zredukować poprzez zastosowanie klap dymowych czy 
dobór kratki wentylacyjnej. Kotły na paliwa posiadają otwartą komorę spalania i ewentualny fakt 
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przedostawania się spalin do kotłowni w szczególności w przypadku wad i niesprawności infrastruktury 
kotłowni, jest zawsze do usunięcia po stronie użytkownika.  
Pomimo, że nie stwierdza się większych problemów w pracy kotła, przyczyna obecności wyczuwania spalin 
może być wada komina.  
Jeżeli przekrój komina jest wykonany zgodnie z normami i obliczeniami i występuje za mały ciąg 
kominowy, to z uwagi na małą wysokość komina lub/i niekorzystne usytuowanie budynku, jak również 
niekorzystne warunki atmosferyczne, do użytkownika należy wykonanie odpowiedniego komina 
dostosowanego do wymagań eksploatacyjnych kotła.   
Nie należy jednak przesadzać z usuwaniem przyczyn przedostawania się nieznacznej ilości spalin do 
kotłowni, co może być spowodowane ekstremalnymi chwilowo niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi (bardzo niskie ciśnienie i turbulencje powietrza).  
Pomieszczenie kotłowni powinno być pomieszczeniem wydzielonym z prawidłowym systemem spalinowo-
wentylacyjnym, aby ewentualne w/w mankamenty nie wpływały niekorzystnie na pozostałe użytkowane 
pomieszczenia.  
    

VIII.  OPIS NIEPRAWIDŁOWO ŚCI 
Problem z częstym przegrzaniem budynku  
 

1. Bardzo częsta przyczyna 
a) Za duża dobrana moc kotła (zastosowanie zestawu podłączeniowego kotła Taurus i prawidłowa 

regulacja, powinny całkowicie wyeliminować to niekorzystne zjawisko). 
b) Potrzeba dokonania zmian regulacji kotła (zastosowanie zestawu podłączeniowego kotła Taurus i 

prawidłowa regulacja, powinny całkowicie wyeliminować to niekorzystne zjawisko). 
c) Brak wymaganej wentylacji budynku 

 
2. Bardzo rzadka przyczyn 
a) Ograniczony pobór mocy kotła również w zakresie zużycia c.w.u. 
b) Brak regulacji przepływów na grzejnikach w tym brak zaworów termostatycznych 

Przy doborze mocy kotła należy uwzględnić potrzeby użytkownika w zakresie zużycia c.w.u. 
prawidłowej wentylacji, a także zastosowanie bardzo dobrej termoizolacji budynku.  
Jeżeli na wentylację należy uwzględnić około 10-15 W/m3 kubatury budynku, to przy pasywnym 
budynku, zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie stanowi porównywalną wielkość.  
Regulacja kotła i układów grzewczych powinna być zatem konsekwentna do założeń projektowych, 
(z wykluczeniem zmiennych założeń użytkownika).  
Przy regulacji wielkości modulacji kotła, istnieją określone ograniczenia obniżenia mocy kotła, co 
może również spowodować pewne ograniczenia w nastawach pracy kotła i układów grzewczych.    
Obecnie już niezwykle rzadko są montowane grzejniki bez zaworów termostatycznych, które 
eliminują przegrzewanie poszczególnych pomieszczeń w budynku. W przypadku braku zaworów 
termostatycznych należy dokonać precyzyjnej regulacji na nastawach zaworów grzejnikowych lub 
zaworach powrotnych.  
Zastosowanie zaworu podłączeniowego i prawidłowa regulacja, powinny w dużym stopniu 
wyeliminować to niekorzystne zjawisko.   
    

3. Odpowiedzialność serwisowa  
 Pkt. 1 i 2 – w gestii użytkownika lub wezwać serwis 
 
 
Podsumowanie 
Oszczędność zużycia ciepła powinna również uwzględniać względy ekonomiczne, komfort cieplny i 
zdrowie człowieka. Obecne bardzo hermetyczne budynki wymagają odpowiedniej mechanicznej wentylacji 
w szczególności w takich pomieszczeń, jak kuchnia, łazienka i sypialnia, nawet w warunkach stałego nie 
zamieszkania.    
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PODSUMOWANIE KO ŃCOWE  
 
Gwarancja nie obejmuje takich czynności jak czyszczenie kotła i czopucha nawet, gdy serwis gwarancyjny 
został wezwany w sposób uzasadniony do określonej naprawy kotła. Jeżeli warunkiem dokonania naprawy 
jest wyczyszczenie kotła to serwis gwarancyjny może to wykonać, lecz za dodatkowym wynagrodzeniem.  
Gwarancja nie obejmuje również takich czynności jak regulacja, zmiany nastaw, jeżeli w wyniku tych 
czynności nie dokonano wymiany elementu składowego kotła wraz z hydraulicznym zestawem 
podłączeniowym. Jako nieuzasadanione są pretensje i wezwania serwisu gwarancyjnego, np. że kocioł źle 
spala paliwo, gdy przyczyna tego stanu jest niewłaściwe paliwo lub źle wykonane nastawy do danego 
rodzaju paliwa, np. z właściwego na niewłaściwą jakość i odwrotnie.  
Jeżeli więc kocioł pracuje na prawidłowych parametrach temperaturowych, a występuje zjawisko 
kondensacji pary wodnej w kotle to w pierwszej kolejności należy sprawdzić poprawność działania pompy 
przewałowej.  
Przed rozpoczęciem każdego sezonu należy sprawdzić czy pompa przewałowa pracuje, gdyż po przerwie 
letniej w ogrzewaniu, pompy często się blokują (należy odkręcić korek na pompie i sprawdzić śrubokrętem 
obracanie się wirnika i ewentualnie wspomóc pompą przewałową).  
 
Dopiero gdy uzyskaliśmy prawidłową ustabilizowaną temperaturę układu pracy kotła, można przystąpić do 
regulacji temperatury zasilania układu grzewczego c.o. 
Kocioł posiada bardzo innowacyjny sposób realizowania regulacji jakościowej (patrz pkt. 3.5 instrukcji 
obsługi). 
Regulacja jakościowa, a więc regulacja temperatury zasilania układu grzewczego c.o. można realizować w 
sposób ręczny lub automatyczny (regulacja pogodowa). 
W celu wyeliminowania niedogrzania i przegrzania pomieszczeń należy dokonać regulacji ilościowej 
wstępnej na grzejnikach i zaworach powrotnych. Umożliwi to odpowiedni przepływ czynnika grzewczego w 
grzejnikach. Najlepsze jednak efekty regulacji ilościowej na grzejnikach daje montaż zaworów 
grzejnikowych termostatycznych, co eliminuje dokonywanie częstych korekt temperatury zasilania obwodu 
grzewczego c.o. (dotyczy regulacji ręcznej).  
Przy dobrze wyregulowanej instalacji wew. c.o. dobrze uregulowana regulacja pogodowa w 100% 
gwarantuje stabilny komfort cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Warunkiem jest jednak stała praca pompy 
obiegowej przez cały sezon grzewczy.  
 
Jeżeli użytkownik chce oszczędzać energię i chce również uzyskać komfort cieplny ogrzewanych 
pomieszczeń, to powinno to być realizowane przez stałą prace układu grzewczego c.o. (w oparciu o krzywa 
grzania sterowaną ręcznie lub samoczynnie) i pracą pompy obiegowej. Grzejniki grzeją przez konwekcję i 
promieniowanie i z tego powodu przy zimnych grzejnikach, komfort cieplny uzyskuje się przy stosunkowo 
wyższej temperaturze wew. około 3-4°C. 
W tej sytuacji częściowe wyłączenie ogrzewania, lub wyłączenie pompy obiegowej przy zimnych 
grzejnikach spowoduje żądane podwyższenie temperatury wewnątrz pomieszczeń, a z kolei po 
uruchomieniu ogrzewania te same osoby będą żądały obniżenia tej temperatury. Stale ciepłe grzejniki 
(nawet o temp 44°C na zasilaniu grzejnika) grzeją przez promieniowanie, co powoduje zwiększenie 
komfortu cieplnego przy relatywnie niższej temp. w mieszkaniu, a tym samym dużą oszczędność ciepła.  
Efektywnym sposobem oszczędzania i polepszenia komfortu jest również funkcja obniżenia nocnego i 
okresowego, co realizuje programator kotła.  
 
Z uwagi na bezwładność instalacji grzewczej należy to uwzględnić przy programowaniu.  
Załączanie i wyłączanie funkcji obniżania nocnego nie polega na wyłączeniu grzania grzejników, lecz 
obniżenie ich temperatury tak aby nie występowało odczucie chłodu w mieszkaniu (efekt zimnego 
grzejnika). 
Przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji w zakresie projektowania inst. c.o. i układu pracy kotła należy 
uwzględnić, iż wymierne i rzeczywiste oszczędności można uzyskać na: 

• Żywotności kotła 
• Bezproblemowej pracy kotła 
• Zmniejszeniu konieczności częstego czyszczenia kotła 
• Wymaganych przeglądów kotła min. 1 raz w roku 
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Natomiast nie uzyskamy wymiernych oszczędności na obniżeniu parametrów kotła poniżej 70°C 
temperatury zasilania, wyłączając pompę obiegową lub eliminując urządzenia wspomagające prawidłową 
pracę kotła, np. pompy przewałowej, czy zaworu mieszającego.      
 
Informacja ze strony Producenta.  
Do producenta kotła należy wyprodukowanie produktu spełniającego najwyższe wymagania rynku w 
zakresie jakości wykonania i rozwiązań techniczno-technologicznych.  
Kotły TAURUS spełniają te wymogi, co dodatkowo jest potwierdzone 25 letnim doświadczeniem 
Producenta. Z kolei do użytkownika należy stworzenie optymalnych warunków montażu pracy kotła, jak 
również zapewnienie warunków optymalnej eksploatacji i konserwacji kotła, co wynika z DTR i karty 
gwarancyjnej kotła i ogólnych przepisów.  
Do montażu kotłów TAURUS, jak i i ich konserwacji są upoważnieni wykwalifikowani instalatorzy, 
natomiast najlepszą znajomość kotłów TAURUS posiadają autoryzowani instalatorzy kotłów TAURUS, 
których adresy są do pozyskania w serwisie kotłów TAURUS www.kotly-taurus.pl, tel. 32 4738240  
W okresie gwarancyjnym kotły TAURUS są objęte gwarancją i wszelkie naprawy z winy producenta będą 
usuwane na koszt serwisu gwarancyjnego. Natomiast w okresie pogwarancyjnym kotły TAURUS są objęte 
serwisem pogwarancyjnym i wszelkie naprawy są wykonywane na koszt użytkownika.  
 
Proste rady dla instalatora i użytkownika w zakresie dokonania prawidłowej stałej i bieżącej regulacji kotła 
Taurus i układu grzewczego c.o. do odpowiednich warunków i komfortu cieplnego użytkownika.  
 

1. Ustawienie odpowiedniej regulacji temperatury zasilania kotła jest podstawą bezproblemowej pracy 
kotła. Przy prawidłowo dobranym kotle, najlepiej przez cały sezon utrzymać temperaturę na 
zasilaniu kotła +80°C. Jedynie, gdy jest to uzasadnione, istnieje możliwość obniżenia temperatury 
zasilania kotła, lecz min. do +60°.  
Kocioł Taurus ma sprawność powyżej 80%, natomiast przy przewymiarowaniu kotła i utrzymaniu 
temperatury na kotle poniżej 60°C, sprawność kotła może wynosić chwilowo ponad 90%, co 
powoduje wiele niekorzystnych zjawisk, jak kondensacja pary wodnej w kotle, za niską 
temperaturę spalin poniżej +160°, (a tym samym w dalszej konsekwencji niesprawność instalacji 
kominowej w tym szybkie zanieczyszczenie kotła).   
 

2. Aby do minimum wyeliminować kondensację pary wodnej w kotle w tym, aby uzyskać prawidłowy 
ciąg kominowy to należy utrzymać w sposób stały temperaturę spalin powyżej +160°. Aby to 
uzyskać praca kotła musi się odbywać przy stałej wyższej temperaturze zasilania kotła najlepiej 
+70 do 80°C. Jednakże podczas rozruchu, a także podczas eksploatacji kotła, może dochodzić do 
przypadków znacznego obniżenia temperatury powrotu, (gdzie zgodnie z przepisami różnica 
temperatury zasilania i powrotu nie powinna być większa niż 20°C, a w niektórych przypadkach 
15°C).  
Z powyższego powodu fabryczny zestaw podłączeniowy kotła Taurus na układzie pracy kotła ma 
zainstalowaną pompę przewałową. Praca pompy przewałowej jest realizowana we współpracy z 2 
przylgowymi czujnikami temperatury, (zainstalowanymi na powrocie i zasilaniu układu pracy 
kotła).  
Aby niedopuścić do nieprawidłowych nastaw, praca pompy jest sterowana przez programator. 
Pompa przewałowa pracuje przy różnicy temperatury zasilania i powrotu układu kotła >15°C i 
poniżej +50° na powrocie kotła.      

3. W sytuacji, gdy użytkownik w okresie gwarancyjnym nie potrafi sobie poradzić z występującym 
problemem w nieprawidłowej pracy kotła, również we współpracy ze swoim instalatorem lub 
autoryzowanym instalatorem, problem może być zgłoszony do serwisu ISKO. Warunkiem 
przyjęcia zgłoszenia jest pisemne potwierdzenie zgłoszenia przez użytkownika w formie do 
uzgodnienia z serwisem kotłów TAURUS. Podjęte czynności serwisowe ze strony serwisu ISKO 
będące po stronie użytkownika, są odpłatne za wyjątkiem stwierdzonych wad tkwiących po stronie 
serwisu Producenta.     

 
 

34 
 

 7. KARTA GWARANCYJNA KOTŁA TAURUS   

Gaur Duo  (w mocach 18,5-37kW) 
* Wła ściwe zaznaczyć 

I.     Postanowienia ogólne 
1. Gwarancji jakości na kocioł TAURUS w podstawowym i rozszerzonym zakresie gwarancji, zgodnie z pkt. V 

udziela Producent, zwany dalej w treści niniejszej karty „Gwarantem”. Producent jest oznaczony na naklejce 
znamionowej kotła i Hydraulicznego Zestawu Podłączeniowego. 

2. Karta Gwarancyjna stanowi jedyną podstawę do wykonywania uprawnień przysługujących Użytkownikowi 
kotła z tytułu niniejszej gwarancji jakości.  

3. Karta Gwarancyjna bez daty poświadczającej sprzedaż kotła ze strony Sklepu lub Instalatora oraz podpisu 
Użytkownika odbioru kotła, jest nieważna. 

4. Utrata Karty Gwarancyjnej przez Użytkownika powoduje wygaśnięcie gwarancji powyżej 2 lat. Gwarant nie 
wystawia duplikatów Karty Gwarancyjnej (dla gwarancji wydłużonej powyżej 2 lat). 

5. W przypadku stwierdzenia złożenia przez Użytkownika bezzasadnej reklamacji, koszt dojazdu pracownika 
serwisu gwarancyjnego zobowiązany jest pokryć Użytkownik. 

6. Warunkiem dokonania napraw gwarancyjnych, ze strony Serwisu gwarancyjnego, jest uprzednie dokonanie 
przez Użytkownika dokładnego wyczyszczenia kotła w tym czopucha i komina (z nagaru i sadzy).  
W innym przypadku serwis ma prawo do odstąpienia od dokonania czynności serwisowych.  

 
II.     Okres gwarancji podstawowej 

1. Gwarancja na konstrukcję w tym obudowę kotła udzielana jest na okres 2 lat liczony od daty zakupu kotła, z 
zastrzeżeniem poniższych postanowień. Na szczelność połączeń spawanych udzielana jest 5 letnia 
gwarancja. 

2. Gwarancja na automatykę sterującą kotłem, zespół podajnika oraz wentylator – udzielana jest na okres 2 lat 
od daty zakupu kotła.  

3. Gwarancja na sterownik (regulator) kotła – udzielana jest na okres oraz na warunkach określonych w 
gwarancji Producenta sterownika. 

4. Gwarancja na konstrukcję kotła w tym wymiennik kotła udzielana jest na okres 2 lat od daty zakupu kotła, 
pod warunkiem montażu i eksploatacji kotła zgodnie z instrukcją Producenta, normami i sztuką budowlaną. 

5. Gwarancja na Hydrauliczny Zestaw Podłączeniowy udzielana jest na okres 2 lat od daty jego zakupu. 
6. Data zakupu kotła oraz data montażu kotła i pierwszego uruchomienia muszą być wpisane w Karcie 

gwarancyjnej. Wpisy dotyczące montażu oraz pierwszego uruchomienia kotła wymagają ponadto 
potwierdzenia ich wykonania poprzez złożenie podpisów przez Użytkownika oraz osobę dokonującą 
montażu i uruchomienia kotła. 
 

III.     Warunki gwarancji 
1. Niniejsza Gwarancja obowiązuje wyłącznie na kotły zakupione od sprzedawców posiadających „Status 

autoryzowanego sprzedawcy” nadany przez „ISKO” i posiadających ważne Świadectwo autoryzacji. 
2. Gwarancja udzielona jest wyłącznie na kocioł zamontowany i uruchomiony. 
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad powstałych z przyczyn tkwiących w dostarczonym kotle, 

Gwarant zapewnia bezpłatną naprawę w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika.  
4. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w ogrzewaniu wynikłe w związku z wystąpieniem wad 

kotła. 
5. Naprawy kotła w okresie gwarancji Producenta mogą być dokonywane wyłącznie przez Serwis gwarancyjny 

Producenta. 
6. Jakakolwiek ingerencja lub dokonywanie zmian konstrukcyjnych w kotle w okresie gwarancji przez osoby 

nieuprawnione powoduje utratę przez Użytkownika uprawnień z gwarancji.  
7. Użytkowanie kotła w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub sprzeczny z instrukcją obsługi, a także 

niewłaściwe przechowywanie kotła, powoduje utratę przez Użytkownika uprawnień z gwarancji. 
 

IV.    Ograniczenia gwarancji 
1. Gwarancją nie są objęte: uszczelnienia, termoodporne wkłady, części ruchome, narzędzia do czyszczenia 

kotła, czujniki, powłoka lakiernicza na obudowie i drzwiczkach. 
2. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej eksploatacji oraz konserwacji, a w 

szczególności: 
a) Użytkowania w wilgotnej kotłowni przy braku wentylacji nawiewnej i wywiewnej; 
b) Pozostawienia popiołu w kotle po sezonie grzewczym, lub nie wyczyszczenia po sezonie grzewczym i 

braku właściwego zakonserwowania środkami zapobiegającymi korozji (olej, płyny lub smary 
konserwujące); 

c) Stosowania nieodpowiedniego opału innego niż podano w DTR, o dużej wilgotności i wysokim 
zasiarczeniu; 

d) Uszkodzeń mechanicznych czujników temperatury, 
e) Przekroczenia przez Użytkownika dopuszczalnego ciśnienia 0,2 Mpa; 
f) Wykonania lub eksploatacji układów grzewczych, niezgodnej z obowiązującymi przepisami lub 

normami i instrukcją obsługi; 

Z Hydraulicznym Zestawem Podłączeniowym* 
 
Bez Hydraulicznego Zestawu Podłączeniowego* 
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g) Korozji kotła spowodowanej długotrwałym przekroczeniem temperatury maksymalnej pracy kotła 
powyżej 95° C; 

h) Pracy kotła z temperaturą zasilania poniżej 60°C, (co eliminuje sprawnie działający zestaw 
podłączeniowy z regulatorem kotła); 

i) Wynikłe z wyładowań atmosferycznych uszkodzenia regulatora kotła; 
j) Niewłaściwej instalacji (brak zabezpieczeń) lub niewłaściwej eksploatacji, której skutkiem jest 

skraplanie się wody i powstawianie nagaru w kotle) – nie dotyczy eksploatacji we współpracy ze 
sprawnie działającym Hydraulicznym zestawem podłączeniowym. 

k) Innej niewłaściwej lub sprzecznej z instrukcją obsługi oraz przeznaczeniem, eksploatacji kotła lub jego 
niewłaściwym przechowywaniem.  

l) Montażu kotła niezgodnie z zaleceniem Producenta, dokonania jakichkolwiek istotnych przeróbek 
kotła lub Hydraulicznego Zestawu Podłączeniowego 

3. Gwarancja nie obejmuje czyszczenia i konserwacji kotła, gdyż zawsze jest to obowiązek Użytkownika. 
4. Uszkodzenia w kotle określone i powstałe z przyczyn określonych w ust. 1 i 2 mogą być usunięte na zlecenie 

oraz koszt Użytkownika. 
 

V. Czas gwarancji i warunki wydłu żenia czasu gwarancji 
1. Producent udziela gwarancji na szczelność blachy i połączeń spawanych wymiennika kotła: 

a) Na okres 2 lat od daty od daty zakupu kotła, po spełnieniu przez Użytkownika warunków określonych w 
ust. 2.  

b) Na okres 5 lat od daty zakupu zakupu kotła, po spełnieniu przez Użytkownika warunków określonych w 
ust. 2 i ust. 3 łącznie. 

2. Warunkami udzielania gwarancji na okres 2 lat od daty montażu zakupu kotła są:  
a) Dokonanie pierwszego uruchomienia kotła przez Instalatora zgodnie z normami, sztuką budowlaną i 

zaleceniami Producenta tj. zgodnie z instrukcją obsługi i montażu kotła. 
b) Uzyskanie poświadczenia od Instalatora, że instalacja grzewcza kotła i montaż kotła został wykonany 

zgodnie z zaleceniami Producenta, zgodnie z instrukcji obsługi kotła, normami i sztuka budowlaną 
(poprzez dokonanie wpisu w Karcie gwarancyjnej)  

c) Uzyskanie poświadczenia, że Instalator poinformował Użytkownika kotła o warunkach właściwej obsługi i 
eksploatacji kotła w szczególności w zakresie nastaw kotła, możliwości regulacji temperatury czynnika 
grzewczego lub/i pomieszczeń w zależności od temperatury zewnętrznej; 

3. Warunkami udzielania rozszerzonej gwarancji na okres 5 lat od daty zakupu kotła są łącznie:  
a) Dokonanie sprzedaży kotła przez Autoryzowanego Sprzedawcę lub Autoryzowanego Instalatora 

kotłów Taurus 
b)  Spełnienie warunków określonych w ust. 2. 
c) Dokonanie montażu kotła wraz z Hydraulicznym Zestawem Podłączeniowym  przez Autoryzowanego 

Instalatora kotłów Taurus. 
d) Zarejestrowanie w terminie 30 dni w serwisie ISKO w formie pisemnej fax-em lub e-mailem, faktu 

montażu i pierwszego uruchomienia kotła wraz z Hydraulicznym Zestawem Podłączeniowym 
e) Wykonanie corocznych przedsezonowych lub posezonowych (od V do IX miesiąca) przeglądów kotła i 

Hydraulicznego Zestawu Podłączeniowego potwierdzonych przez Autoryzowanego Instalatora kotłów 
Taurus wraz z poświadczeniem w książce serwisowej. 

4.  „ISKO” ma prawo dokonać sprawdzenia zgodności poświadczeń dokonanych przez Instalatora i Użytkownika 
poprzez dokonanie oględzin kotła w miejscu jego montażu.  

5. Gwarancja nie obejmuje takich czynności jak regulacja zmiany nastaw na regulatorze kotła, jeżeli w wyniku 
podjętych czynności przez serwis gwarancyjny, nie dokonano wymiany wadliwych części składowych w kotle i 
w Hydraulicznym Zestawie Podłączeniowym.  
 
 
 

moc kotła: ................................................. rok budowy: .......................................... numer fabryczny: ..................................... 

 
____________________________     __________________________________ 
Miejscowość i data poświadczenia                Pieczęć, data i podpis kontrolera  

      jakości ze strony Producenta  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Typ Hydraulicznego zestawu podłączeniowego: .............................................. rok budowy: ..................................numer fabryczny: .................... 

 
 
____________________________       ___________________________________  
Miejscowość i data poświadczenia                                    Pieczęć, data i podpis kontrolera jakości   

             ze strony Producenta  
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1. Dotyczy, gdy Sprzedawcą jest Sklep: 

 
 
 
 

____________________________            ____________________________________ 
Miejscowość i data poświadczenia                Pieczęć, data i podpis sprzedającego kocioł 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Zapoznałem/am się z instrukcją obsługi, montażu i eksploatacji oraz z warunkami gwarancyjnymi producenta. 
 
 
 
 
____________________________      ______________________________________________ 
Miejscowośc i data poświadczenia       Data i podpis Klienta (dotyczy sprzedaży kotła przez Sklep) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Zapoznałem/am się z instrukcją obsługi, montażu i eksploatacji oraz z warunkami gwarancyjnymi Producenta, oraz zostałem 
poinformowany/a przez Instalatora w zakresie właściwych sposobów regulacyjnych pracy kotła i układów grzewczych                                              

 
 
 
 
___________________________                       ___________________________________________  
Miejscowość i data poświadczenia        Czytelne nazwisko i imię Użytkownika oraz jego podpis 
                  (dotyczy sprzedaży kotła przez Instalatora) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Pierwsze uruchomienie kotła ze strony Instalatora (bez  Hydraulicznego Zestawu Podłączeniowego) – 2 lata gwarancji 
Deklaruję że dokonałem montażu kotła zgodnie z wymogami instrukcji Producenta, normami i sztuką budowlaną oraz dokonałem właściwych 
nastaw na programatorze kotła. Poinformowałem również Użytkownika kotła o prawidłowych sposobach eksploatacji i regulacji pracy kotła 
 
 
 
 
_______________________________      ___________________________________________ 
Miejscowość i data poświadczenia         Pieczeć, podpis i dane instalatora 

(pierwsze uruchomienie kotła) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Pierwsze uruchomienie kotła  wraz z Hydraulicznym Zestawem Podłączeniowym przez Autoryzowanego Instalatora kotłów 
Taurus – 5 lata gwarancji na wymiennik kotła 

Deklaruję że dokonałem montażu kotła wraz z Hydraulicznym Zestawem Podłączeniowym zgodnie z wymogami instrukcji Producenta, 
normami i sztuką budowlaną oraz dokonałem właściwych nastaw na programatorze kotła. Poinformowałem również Użytkownika kotła o 
prawidłowych sposobach eksploatacji i regulacji pracy kotła i układów grzewczych. Ponadto dokonałem wypełnienia zgodnie ze stanem 
faktycznym formularza Pierwszego uruchomienia kotła wraz z z Hydraulicznym Zestawem Podłączeniowym. 
 
 
 
 
______________________________    ____________________________________________________________ 
Miejscowość i data poświadczenia             Pieczeć, podpis i dane Autoryzowanego Instalatora kotłów Taurus 
                                                                                                             (pierwsze uruchomienie kotła z Hydraulicznym Zestawem Podłączeniowym) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oznaczenie punktu zgłoszeń gwarancyjnych i pogwarancyjnych 
 
SERWIS: ISKO Sp z o.o.  
44-336 Jastrzębie Zdrój, ul. Świerczewskiego 82 
tel. 032 4738240, e-mail: sprzedaz@kotly-taurus.pl 
www.kotly-taurus.pl 
 
OPIS: 

1) Wypełnić bezwarunkowo, gdy sprzedawcą do końcowego Klienta jest Sklep (przy braku protokołu odbioru robót poświadczonego 
przez Instalatora, prowadzącego działalność gospodarczą, data sprzedaży będzie uznana, jako data sprzedaży przez sklep). 

2) Uzyskać podpis Klienta, jeżeli Sprzedawcą jest Sklep, aby Klient nie mógł twierdzić, iż nie otrzymał Instrukcji Obsługi Producenta i 
nie posiadał wiedzy na temat wymagań kotła w tym zakresie konieczności zastosowania zaworu trójdrogowego z napędem. 

3) Poświadcza Użytkownik, że zna Instrukcję Obsługi i Eksploatacji oraz warunki gwarancyjne Producenta oraz, że został poinstruowany 
przez Instalatora w zakresie właściwych sposobów regulacyjnych pracy kotła. 

4) Poświadcza Instalator, że kocioł został zamontowany w sposób prawidłowy oraz, że dokonał właściwych nastaw na programatorze 
kotła, co jest jedynie możliwe do wykonania ze strony Autoryzowanych Instalatorów kotłów Taurus, (klienci nie powinni posiadać 
dostępu do ustawień serwisowych). 

5) Poświadcza bezwzględnie Autoryzowany Instalator kotłów Taurus, gdyż w innym przypadku nie będzie uznany przez Gwaranta 
wydłużony 5 letni okres gwarancji.   
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Formularz rejestracyjny kotła po wykonaniu pierwszego uruchomienia kotła  i HZP przez Autoryzowanego 
Instalatora kotłów TAURUS  

Poprawne wypełnienie formularza i odesłanie do serw isu ISKO Sp. z o.o. w terminie 30 dni od 
uruchomienia kotła, skutkuje przedłu żeniem gwarancji zgodnie z punktem V Karty Gwarancyj nej 

Data uruchomienia kotła �  
Numer fabryczny i typ kotła �  
Miejsce uruchomienia kotła �  
  Dane Inwestora – Użytkownika kotła 
Imię, Nazwisko �  
Adres �  
Kod pocztowy �  
Miejscowość �  
tel: �  
  Dane Instalatora – Dane Autoryzowanego Instalatora kotłów TAURUS 
Imię, Nazwisko �  
Nazwa firmy �  
Adres �  
Kod pocztowy �  
Miejscowość �  
tel: �  

 
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) ISKO 
Sp. Z o.o. chroni dane osobowe Klientów. 
W swoich bazach posiadamy dane pochodzące z nadesłanych formularzy rejestracyjnych bądź wystawionych dokumentów handlowych lub 
korespondencji z klientami  
- zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez Klientów oraz ich adresów. Informacje te wykorzystywane są w celach 
technicznych, związanych z zapewnieniem jak najlepszej obsługi, jak również w celach statystycznych. 
Udostępnianie informacji o użytkowniku: ISKO Sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych 
Klientów innym osobom lub instytucjom. Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktujemy jako 
informacje w najwyższym stopniu poufne i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu. Nie są udostępniane żadnym osobom trzecim, firmom ani 
organizacjom. Służą one wyłącznie do komunikacji pomiędzy ISKO Sp. z o.o. i Klientami. 
 
 

 
SERWIS: ISKO Sp z o.o. 
44-336 Jastrzębie Zdrój, ul. Świerczewskiego 82 
tel. 032 4738240 
e-mail: sprzedaz@kotly-taurus.pl 
www.kotly-taurus.pl 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez ISKO Sp. z o.o. danych z formularza oraz 
poświadczam z pełną odpowiedzialnością zgodność danych i praw 
 
 
 
 
 
 
 
  ……………………………………………..      ………………………………………………. 
    Miejscowość i data poświadczenia                  Czytelnie imię i nazwisko + podpis  
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 PROTOKÓŁ PIERWSZEGO URUCHOMIENIA KOTŁA : 

 
                                    z Hydraulicznym Zestawem Podłączeniowym lub 

 
      bez Hydraulicznego Zestawu Podłączeniowego (odpowiednio zaznaczyć krzyżykiem) 

 
Pierwsze uruchomienie kotła Taurus z podajnikiem i Hydraulicznym Zestawem Podłączeniowym powinno być dokonane bezwzględnie przez 
Autoryzowanego Instalatora kotłów Taurus, gdyż w zakresie uruchomienia obowiązkiem Instalatora jest dokonać odpowiednich nastaw 
podawania paliwa i regulacji pracy układów hydraulicznych przy kotle i instalacji grzewczych.  
Pierwsze uruchomienie kotła podajnikowego Taurus bez Hydraulicznego Zestawu Podłączeniowego również, powinno być dokonane przez 
Autoryzowanego Instalatora kotłów Taurus, lecz dopuszcza się, aby mogły to być również dokonane przez Instalatora, który nie posiadaj 
wymaganej Autoryzacji, lecz ze względu na posiadaną wiedzę techniczną jest w stanie dokonać prawidłowego uruchomienia kotła, (jeżeli 
posiada informację na temat właściwego kodu dostępu do menu regulatora). Jednocześnie te osoby powinny prowadzić zgłoszoną działalność 
gospodarczą.  
Wykonanie pierwszego uruchomienia kotłów Taurus z podajnikiem, (z zestawem lub bez) może być również wykonane przez Instalatora 
(posiadającego uprawnienia autoryzacyjne), który nie wykonywał montażu kotła wraz z instalacją grzewczą. 
Jest to oczywiście dodatkowa odpłatna usługa serwisowa.  
Informację na temat Autoryzowanych Instalatorów kotłów Taurus można uzyskać w punkcie zgłoszeń serwisowych ISKO.    
W przypadku, gdy będą występować określone przyczyny po stronie infrastruktury kotłowni, montażu kotła wraz z instalacją grzewczą, co 
powoduje niemożność poświadczenia niżej wymienionych zapisów, prosimy o niewypełnianie niniejszego protokołu.  
Oznaczać to będzie, iż z określonych przyczyn tkwiących po stronie Użytkownika, kocioł nie został zamontowany zgodnie z określonymi 
wymogami.  
Dla wiedzy Użytkownika należy spisać odrębny protokół opisujący stan rzeczy, który należy obustronnie podpisać. 
 
Treść oświadczenia Instalatora  
Poświadczam z pełną odpowiedzialnością, że kocioł podajnikowy Taurus wraz z przyłączoną instalacją grzewczą, spełnia zalecenia z instrukcji 
obsługi, montażu i eksploatacji kotła, norm i sztuki budowlanej oraz, że jako Instalator prowadzę zarejestrowaną działalność gospodarczą. 
Oświadczam, że dokonałem właściwych nastaw na regulatorze kotła oraz, że występuje możliwość regulacji temperatury czynnika grzewczego 
(w zależności od temperatury zewnętrznej i strat ciepła) wraz z poniższymi danymi. 
Oświadczam, że poinformowałem Użytkownika w zakresie własnej obsługi i eksploatacji kotła w szczególności w zakresie dopuszczalnych 
regulacji nastaw na regulatorze kotła.  
          
Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa TAK lub NIE* (*niepotrzebne skreślić)  
REGLACJA JAKOŚCIOWA* REGULACJA ILOŚCIOWA* REGULACJA JAKOŚCIOWO ILOŚCIOWA* 
Instalacja centralnego ogrzewania podłogowa TAK lub NIE* (*niepotrzebne skreślić)  
REGLACJA JAKOŚCIOWA* REGULACJA ILOŚCIOWA* REGULACJA JAKOŚCIOWO ILOŚCIOWA* 
Ciepła woda użytkowa TAK lub NIE* (*niepotrzebne skreślić)  
REGLACJA JAKOŚCIOWA* REGULACJA ILOŚCIOWA* REGULACJA JAKOŚCIOWO ILOŚCIOWA* 
 
  

Data uruchomienia kotła �  

Numer fabryczny i typ kotła �  

Miejsce uruchomienia kotła �  

  Dane Inwestora – Użytkowniak kotła 

Imię, Nazwisko �  

Adres �  

Kod pocztowy �  

Miejscowość �  

tel: �  

  
Dane Instalatora – Dane Autoryzowanego Instalatora kotłów 

TAURUS 
Imię, Nazwisko �  

Nazwa firmy �  

Adres �  

Kod pocztowy �  

Miejscowość �  

Telefon �  
 

Opis: 
� Regulacja jakościowa wyłącznie poprzez ręczną lub automatyczną zmianę parametrów temp. na regulatorze kotła, zaworze 

mieszającym 
� Regulacja ilościowa – poprzez ręczną lub automatyczną zmianę przepływu na pompie, zaworach grzejnikowych (zwiększenie lub 

zmniejszenie, załączenie lub wyłączenie przepływu na pompie) 
� Regulacja jakościowo-ilościowa – gdy równocześnie lub okresowo występują w/w oba rodzaje regulacji  

 
  

 
 
 
_________________________________      ____________________________   
miejscowość i data poświadczenia            pieczęć i podpis Instalatora 
                                                                                                                                                (pierwsze uruchomienie kotła) 
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Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne  
 

 
Data:  ……………….. 
 
Nr seryjny kotła:  
……………………………………………………………..…
…… 
 
Miejsce serwisowania :  
□ kotłownia  □ warsztat Producenta 
 
Opis usterki: 
 
 
 
Wykonane czynności serwisowe: 
 
 
 
 
………………………….        ………………………………. 
Podpis serwisanta                           podpis klienta 
 
□ naprawa gwarancyjna           □ naprawa pogwarancyjna 

 
Data:  ……………….. 
 
Nr seryjny kotła:  
……………………………………………………………..…
…… 
 
Miejsce serwisowania :  
□ kotłownia  □ warsztat Producenta 
 
Opis usterki: 
 
 
 
Wykonane czynności serwisowe: 
 
 
 
 
…………………………              …………………………. 
Podpis serwisanta                              podpis klienta 
 
□ naprawa gwarancyjna               □ naprawa 
pogwarancyjna 

Data:  ……………….. 
 
Nr seryjny kotła:  
……………………………………………………………..…
…… 
 
Miejsce serwisowania :  
□ kotłownia  □ warsztat Producenta 
 
Opis usterki: 
 
 
 
Wykonane czynności serwisowe: 
 
 
 
 
…………………………              …………………………. 
Podpis serwisanta                              podpis klienta 
 
□ naprawa gwarancyjna               □ naprawa 
pogwarancyjna 

Data:  ……………….. 
 
Nr seryjny kotła:  
……………………………………………………………..…
…… 
 
Miejsce serwisowania :  
□ kotłownia  □ warsztat Producenta 
 
Opis usterki: 
 
 
 
Wykonane czynności serwisowe: 
 
 
 
 
…………………………              …………………………. 
Podpis serwisanta                              podpis klienta 
 
□ naprawa gwarancyjna               □ naprawa 
pogwarancyjna 
 

 
 
Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej ze strony serwisu Producenta, jest ze strony Użytkownika uprzednie oczyszczenie powierzchni 
wymiennika kotła z nagaru i sadzy wraz z drzwiczkami, czopuchem i kominem. W przypadku, gdy te czynności nie będą prawidłowo wykonane, 
serwis ma prawo odstąpić od wymaganej naprawy kotła, a kosztami dodatkowego przyjazdu Serwisu obciążyć Użytkownika. 
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Skrócona instrukcja wymaganych okresowych przegl ądów kotła 
 
 
1. Pierwszą czynnością serwisową jest dokładne wyczyszczenie powierzchni wymiennika kotła łącznie z miejscami trudno dostępnymi. 
W trakcie wykonywania tych czynności należy zwrócić uwagę, czy nie występują już ogniska korozji. Należy sprawdzić, czy zostały zastosowane wszystkie wymagane z 
DTR zabezpieczenia ochrony kotła.  
W przypadku, gdy są jakieś nieprawidłowości, należy poinformować o tym klienta oraz dokonać stosownego wpisu do książki serwisowej.  
Jeżeli przyczyny korozji są ewidentne, co można ocenić na podstawie znajomości tematu i informacji zawartych w DTR kotła, należy poinformować o tym Klienta oraz 
dokonać stosownego wpisu do książki serwisowej.  
 
2. Czynności serwisowe (przegląd) należy dokonywać minimum:  
- 1 raz w roku dla kotłów w systemie pracy kotła jednofunkcyjnego (bez ogrzewania wody) po zakończeniu sezonu grzewczego, oraz zakonserwowanie kotła olejem,  
- 2 razy w roku dla kotłów pracujących całorocznie (ogrzewanie c.w.u. i c.o). W tym przypadku nie ma konieczności konserwacji kotła olejem. 
 
3. Należy sprawdzić działanie zastosowanej regulacji sterowania pracy kotła oraz ewentualnie w porozumieniu z klientem należy dokonać prawidłowych nastaw.  
Dla kotła z podajnikiem paliwa, należy dokonać przeglądu oraz konserwacji układu podawania paliwa. 
Do tych przeglądów, ISKO zaleca osoby, które posiadają autoryzacje serwisową ISKO, do okresowych przeglądów kotła dla danego typu. Wykaz autoryzowanych 
serwisów dostępny jest w centrali serwisowej ISKO.  
 
 
 
SERWIS: ISKO sp. z o.o. Grupa SBS 
44-336 Jastrzębie Zdrój, ul. Świerczewskiego 82, 
tel: 032/ 473 – 82 - 40 
e-mail: sprzedaz@kotly-taurus.pl 
www.kotly-taurus.pl 
 
UWAGA:  
Montaż oraz serwis kotłów mogą prowadzić osoby, które posiadają zaświadczenia SEP do obsługi i montażu urządzeń zasilanych napięciem do 230V, oraz odpowiednie 
kwalifikacje techniczne i doświadczenie zawodowe.  
 
 
 
 
Kartoteka serwisu oraz okresowych przeglądów kotła Taurus  
 
Numer fabryczny :  ……………………………………………………………………………... 
 
Typ kotła: …………………………………………………………………………………………… 
 
Dane Inwestora:  
 
Imię i nazwisko lub nazwa firmy ..……………………………………………….………………. , 
 
Nazwa Firmy …………………………………………………………………………….………….,  
 
Miejsce pracy kotła …………………………………………………………………………….…..,  
 
 
 
Data przeglądu ……………………,  
Dane osoby dokonującej przeglądu:  
 
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………….,  
Czynności serwisowe:  
1. Pełna konserwacja kotła:  tak / nie 
     po sezonie grzewczym / przed sezonem 
 
2. Inne czynności serwisowe  
 
………………………………………………………….........….………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
3. Posiadam aktualne zaświadczenie autoryzowanego serwisu ISKO dla kotłów 
TAURUS  tak / nie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………..………………………
.. 
czytelny podpis i pieczątka osoby dokonującej przeglądu serwisowego 

 
Data  przeglądu ……………………,  
Dane osoby dokonującej przeglądu:  
 
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………….,  
Czynności serwisowe:  
1. Pełna konserwacja kotła:  tak / nie 
     po sezonie grzewczym / przed sezonem 
 
2. Inne czynności serwisowe  
 
………………………………………………………….........….………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
3. Posiadam aktualne zaświadczenie autoryzowanego serwisu ISKO dla kotłów 
TAURUS  tak / nie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………..………………………
.. 
czytelny podpis i pieczątka osoby dokonującej przeglądu serwisowego 
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Data przeglądu ……………………,  
Dane osoby dokonującej przeglądu:  
 
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………….,  
Czynności serwisowe:  
1. Pełna konserwacja kotła:  tak / nie 
     po sezonie grzewczym / przed sezonem 
 
2. Inne czynności serwisowe  
 
………………………………………………………….........….………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
3. Posiadam aktualne zaświadczenie autoryzowanego serwisu ISKO dla kotłów 
TAURUS  tak / nie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………..………………………
.. 
czytelny podpis i pieczątka osoby dokonującej przeglądu serwisowego 

 
Data przeglądu ……………………,  
Dane osoby dokonującej przeglądu:  
 
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………….,  
Czynności serwisowe:  
1. Pełna konserwacja kotła:  tak / nie 
     po sezonie grzewczym / przed sezonem 
 
2. Inne czynności serwisowe  
 
………………………………………………………….........….………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
3. Posiadam aktualne zaświadczenie autoryzowanego serwisu ISKO dla kotłów 
TAURUS  tak / nie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………..………………………
.. 
czytelny podpis i pieczątka osoby dokonującej przeglądu serwisowego 

 
 
Data przeglądu ……………………,  
Dane osoby dokonującej przeglądu:  
 
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………….,  
Czynności serwisowe:  
1. Pełna konserwacja kotła:  tak / nie 
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