


Instrukcja kotła Warmet 200 Ceramik

Szanowni użytkownicy kotła.

Zanim podłączycie i uruchomicie kocioł Warmet 200 Plus 
sprawdźcie parametry komina według załączonych danych  
w tabeli (ciąg kominowy, przekrój komina), a także dopasowa-
nie urządzenia do ogrzewanej powierzchni (zapotrzebowanie  
na ciepło budynku).

Podstawowe zasady bezpiecznego
użytkowania kotła:

Przed uruchomieniem kotła należy zapoznać 
się z instrukcją obsługi.
Nie otwieraj drzwiczek podczas pracy kotła.
Pokrywa zbiornika podczas pracy kotła musi być  
zawsze szczelnie zamknięta.
Nie należy dopuszczać do zupełnego 
opróżnienia zbiornika paliwa.

Dla Państwa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania kotła, prosimy  
o odesłanie PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEJ (UZUPEŁNIONE WSZYSTKIE 
WPISY I PIECZĄTKI) ostatniej kopii karty gwarancyjnej i poświadczenia  
o jakości kompletności kotła (strony nr 27, 29 i 31 niniejszej Instrukcji obsługi  
i instalacji) na adres:

SERWIS KOSTRZEWA
ul. Przemysłowa 1
11-500 Giżycko

Odesłanie karty gwarancyjnej pozwoli nam zarejestrować Państwa w naszej 
bazie użytkowników kotłów Warmet 200 Ceramik oraz zapewnić szybką  
i rzetelną obsługę serwisową.

WAŻNE ! ! !
INFORMUJEMY, ŻE NIE ODESŁANIE LUB ODESŁANIE NIEPRAWI-
DŁOWO WYPEŁNIONEJ KARTY GWARANCYJNEJ I POŚWIADCZENIA  
O JAKOŚCI I KOMPLETNOŚCI KOTŁA W TERMINIE DO DWÓCH TY-
GODNI OD DATY INSTALACJI KOTŁA LECZ NIE DŁUŻSZYM NIŻ DWA 
MIESIĄCE OD DATY ZAKUPU, SKUTKUJE UTRATĄ GWARANCJI  
NA WYMIENNIK I WSZYSTKIE PODZESPOŁY KOTŁA. UTRATA GWA-
RANCJI SPOWODUJE OPÓŹNIENIE W WYKONANIU NAPRAW ORAZ 
KONIECZNOŚĆ POKRYCIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA KOTŁA KOSZTÓW 
WSZYSTKICH NAPRAW WRAZ Z KOSZTAMI DOJAZDU SERWISANTA.

Dziękujemy za zrozumienie.
Z wyrazami szacunku,
KOSTRZEWA SP. J.

1.

2.
3.

4.

Szanowny
użytkowniku
urządzenia
firmy KOSTRZEWA !

Korzystając z okazji chcemy podziękować Pań-
stwu za wybór naszego urządzenia. Wybrali 
Państwo produkt najwyższej jakości firmy znanej  
i docenianej w całej Polsce.

Firma Kostrzewa powstała w roku 1978. 
Od początku swojej działalności zajmowała się 
produkcją kotłów c.o. na biomasę i paliwa kopal-
niane. W ciągu 30 lat swojej tradycji firma udo-
skonala i modernizuje swoje urządzenia tak aby 
być liderem wśród polskich producentów kotów 
na paliwa stałe. 

W firmie został utworzony dział wdrożeniowo  -
projektowy dla nowych technologii, który ma  
za zadanie ciągłe udoskonalanie urządzeń oraz 
wprowadzanie w życie nowych technologii. 
Chcemy dotrzeć do każdego klienta za pośred-
nictwem firm, które będą w profesjonalny sposób 
reprezentować nasze przedsiębiorstwo.

Bardzo ważna dla nas jest Państwa opinia  
o działaniach naszej firmy oraz naszych partne-
rów. Dążąc do stałego podnoszenia poziomu 
naszych wyrobów prosimy o wszelkie uwagi do-
tyczące naszych urządzeń, a także obsługi przez 
naszych Partnerów.

Ciepłych i komfortowych dni
przez cały rok życzy

Firma KOSTRZEWA sp.j.
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Instrukcja kotła Warmet 200 Ceramik

�.� Zakres zastosowania

Kocioł Warmet 200 Ceramik przeznaczony jest do spalania paliw 
stałych takich jak drewno, brykiet drzewny, zrębki , węgiel, miał. 
Może być stosowany do ogrzewania domów jedno bądź wielorodzin-
nych, budynków użyteczności publicznej o kubaturze od około 60m2 
nawet do 430m2, w zależności od mocy.

�.� Zalety kotła

Nowoczesna konstrukcja wymiennika stalowego,  
umożliwiająca osiąganie sprawności powyżej 80%;
System górno-dolnego spalania (umożliwia spalanie  
mniej kaloryczne);
Ruszt wodny (w opcji także ruszt ruchomy);
Możliwość spalania pięciu rodzajów paliw: 
drewno, brykiet drzewny, zrębki , węgiel, miał;
Duża komora załadowcza wydłużająca czas spalana  
jednego załadunku paliwa;
Podwójnie izolowane dno kotła (zwiększa sprawność);
Izolowane drzwiczki (30 mm Sibrex – ognioodporna);
Ceramiczna komora – podnosi temperaturę do ponad 900°,  
a co za tym idzie także sprawność;
Duży popielnik;
Bardzo dobra izolacja cieplna urządzenia;
Ułatwiony załadunek paliwa (skos);
Możliwość ogrzewania c.w.u.;
Uniwersalność montażu (lewa/prawa strona);
Niski poziom substancji szkodliwych w spalinach  
(ekologiczne urządzenie);
Ekonomiczna eksploatacja;
Racjonalna obsługa – w zależności od zastosowanego paliwa 
oraz wielkości ogrzewanych pomieszczeń, uzupełnianie paliwa 
odbywa się od 6h do 36h;
Aby poprawić jakość spalania sterownik Luxus 4 reguluję pracę 
trzech pomp oraz współpracuje z regulatorem pokojowym 
zapewniając komfortową obsługę kotła;
Menu w języku polskim, angielskim, niemieckim;

•

•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Funkcjonalność 
Modulacja mocy dmuchawy 

Zastosowana w regulatorze modulacja umożliwia dostosowanie 
mocy dmuchawy do warunków paleniska, tak aby osiągnąć ekono-
miczną i ekologiczną pracę kotła. Parametry: minimalna, maksymal-
na moc dmuchawy, strefa regulacji.

Przedmuchy 

Cykliczna praca dmuchawy w przedmuchach, czas pracy, czas 
postoju, maksymalna temperatura przedmuchów, możliwość wyłą-
czenia.

Rozpalanie 

Efektywne rozpalanie dzięki wielu nastawom takim jak: moc dmu-
chawy przy rozpalaniu, czas rozpalania, próg temperatury rozpala-
nia.

Wygaszanie

Bezproblemowe i szybkie wychwycenie momentu braku paliwa 
zmniejsza straty energii. Parametry: temperatura progowa wygasza-
nia, czas wygaszania.

Testowanie wyjść

Funkcja umożliwia sprawdzenie poprawności połączeń elektrycz-
nych i sprawności urządzeń wykonawczych przed uruchomieniem 
kotła.

Testowanie wejść

Funkcja umożliwia sprawdzenie poprawności połączeń czujników  
i regulatora pokojowego.

Wyświetlacz alfanumeryczny

Ułatwia komunikację urządzenia z użytkownikiem, a obsługa staje 
się bardzo prosta.

�. Informacje ogólne�



Instrukcja kotła Warmet 200 Ceramik

�. Dane techniczne kotła Warmet �00 Ceramik

PARAMETR SI 200 14 200 18 200 25 200 32

Moc nominalna kW 14 18,5 25,5 32

Zakres minimalny kW 4,2 5,6 7,7 9,6

Zakres regulacji kW 4,2- 14 5,6-18,5 7,7-25,5 9,6-32

Metoda regulacji mocy Fuzzy Logic, 
PID

Fuzzy Logic, 
PID

Fuzzy Logic, 
PID

Fuzzy Logic, 
PID

Klasa kotła wg PN EN 303-5 3 3 3 3

Koncentracja CO wg PN-EN 12809 - - - -

Pojemność wodna l 40 60 65 75

Max. ciśnienie pracy bar 1,5 1,5 1,5 1,5

Ciśnienie testu bar 4 4 4 4

Opory przepływu wody przez kocioł ∆t=10K mbar - - - -

Opory przepływu wody przez kocioł ∆t=20K mbar - - - -

Zalecana temp. wody grzewczej °C 70 70 70 70

Min. temp. wody powracającej do kotła °C 50 50 50 50

Ciąg kominowy mbar 0,15-0,25 0,15-0,25 0,15-0,25 0,15-0,25

Temperatura spalin dla mocy nominalnej °C 160 160 160 160

Temperatura spalin dla mocy minimalnej °C 90 90 90 90

Strumień masy spalin dla mocy nominalnej g/s - - - -

Strumień masy spalin dla mocy minimalnej g/s - - - -

Powierzchnia wymiany ciepła m2 1,2 1,5 2 2,5

Pojemność popielnika dm3 20 20 -

Masa załadunku zasobnika dm3 45 58 74 107

Wymiary otworu załadowczej [wysokość/szerokość/głębo-
kość]

mm 620/260/280 620/300/310 750/310/320 750/410/350

Przybliżone zużycia paliwa przy mocy nominalnej kg/h 8,7

Węgiel // drewno 3,8 // 5,6 4,8 // 7,3 6,75 // 10,1 8,64 // 12,96

Przybliżone zużycia paliwa przy mocy minimalnej kg/h

węgiel // drewno 1,14 // 1,68 1,44 // 2,19 2 // 3 2,59 // 3,88

Długość kotła mm 770 800 820 850

Szerokość kotła mm 400 450 450 550

Wysokość kotła mm 900 900 1040 1030

Króciec zasilania / powrotu cal 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

Napięcie przyłączeniowe V 230

Max. Pobór energii elektrycznej W 100 100 100 100

Nastawy regulatora powietrza dla mocy nominalnej -

Nastawy regulatora powietrza dla mocy minimalnej

Średnica czopucha mm 140 160 160 160

�



Instrukcja kotła Warmet 200 Ceramik

�. Parametry paliwa

Drewno
Nominalną moc kotła można osiągnąć stosując suche drewno  
o wilgotności maksymalnej do 18% (co odpowiada 18 miesiącom 
suszenia drewna pod przykryciem). Zastosowanie polan o większych 
wymiarach (pociętych na grubsze kawałki) przedłuża czas spalania 
jednego załadunku nawet do 8 godzin.

Brykiet drzewny
Brykiet o wilgotności podobnej jak drewno maksymalnie do 18%.

Zrębki
Podobnie jak drewno powinny być dobrze wysuszone 
o wilgotności nie przekraczającej 20%.

UWAGA!!!

Wilgotne zrębki lub trociny spalane w urządzeniu mogą doprowadzić 
do korozji. W miejscach w których trociny i zrębki  zalegają zbiera 
się wilgoć, która razem ze spalinami może wchodzić w silną reakcję  
z blachą kotła. Dlatego należy przynajmniej 2 razy w tygodniu 
dobrze wyczyścić komorę załadowczą kotła. Oprócz tego konieczne 
jest zamontowanie zaworu mieszającego i utrzymywanie temperatu-
ry na kotle powyżej 70 °C.

Węgiel i miał węglowy
polecana wartość opałowa    > 15 MJ/kg
zapopielenie    maks. 12%
wilgotność     maks. 12 %
objętość związków ulatniających się 28 – 40 %
temperatura deformacji popiołu żarem > 1150 °C
niskie spiekanie
małe pęcznienie

•
•
•
•
•
•
•

�



Instrukcja kotła Warmet 200 Ceramik

�. Opis budowy kotła

Widok z przodu   

Widok z boku

Widok z tyłu

4

5

11

3

1

5

4

8

7

17

26

12

14

15

1

13

16

Obieg spalin przy rozpalaniu

61 4S

2

dźwignia
przepustnica spalin
sterownik
drzwiczki komory zasypowej
drzwiczki popielnikowe
dźwignia górnego - dolnego 
spalania
dekiel do czyszczenia wymien-
nika
drzwiczki do wybierania osadu
klapa regulująca moc kotła

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

klapa górno-dolnego spalania
wentylator
króciec wlotowy zimnej wody 
(powrót)
króciec wylotowy (woda 
gorąca)
czunik temperatury kot
zabezpieczenie termiczne kotła
spust wody
wylot spalin

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
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Instrukcja kotła Warmet 200 Ceramik

�. Wyposażenie kotła

Wyposażenie standardowe:

Instrukcja obsługi - 1 szt.

Wkład ceramiczny - 1 kpl

Rękojeść drzwiczek - 2 szt.

Rękojeść dźwigni - 2 szt.

Wyposażenie dodatkowe:

Regulator pokojowy (programowalny - tygodniowy)

Regulator bezprzewodowy (programowalny - tygodniowy)

Moduł Pellets Mix (sterowanie dwoma zaworami mieszającymi)

Moduł Pellets Solar (sterowanie kolektorami słonecznymi)

Moduł Pellets Bufor (sterowanie zbiornikiem akumulacyjnym)

Ruchomy ruszt

Palnik na pellets - P100 (16kW;24kW)

UWAGA!!!
Szczegółowe wyposażenie kotła na podstawie dołączonej ,,Karty kontroli jakości”

�



Instrukcja kotła Warmet 200 Ceramik

�. Armatura zabezpieczająca i regulacyjna

Automatyka kotła – 
funkcjonalność podstawowa:

temperatura kotła;
temperatura ciepłej wody użytkowej - tryb lato;
temperatura centralnego ogrzewania - tryb zima  
(pełne sterowanie pogodowe);
automatyczna modulacja mocy dmuchawy;
przedmuchy;
rozpalanie;
wygaszanie;
sterowanie trzema pompami;
testowanie wyjść;
testowanie wejść;
wyświetlacz alfanumeryczny

Automatyka kotła –
funkcjonalność dodatkowa:

sterowanie dwoma dodatkowymi zaworami 
mieszającymi – Pellets Mix;
sterowanie kolektorami słonecznymi (południowo-wschodni  
i południowo-zachodni)
Pellets Solar;
sterowanie zbiornikiem akumulacyjnym oraz kominkiem  
z płaszczem wodnym, a także kotłem gazowym, olejowym 
– Pellets Bufor;

 
W instrukcji obsługi regulatora pracy kotła zamieszczono  
rozszerzony opis funkcji automatyki Luxus 4.

Siłownik zaworu mieszającego
Za pomocą tego elementu w instalacji c.o jest ustawiana zadana 
temperatura obiegu grzewczego przy zachowaniu stałej temperatury 
w kotle. Temperatura jest wyliczana z krzywej grzewczej,  
temperatury zewnętrznej oraz temperatury w pomieszczeniach.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
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Instrukcja kotła Warmet 200 Ceramik

�. Umiejscowienie i instalacja kotła

�.� Przepisy normy i zalecenia
Pomieszczenie kotłowni powinno spełniać warunki prawa budow-
lanego obowiązujące w miejscu instalacji kotła. W Polsce przepisy 
te traktuje norma PN-87/B-02411, oraz „Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 75, poz.690)”. Kotły na paliwo stałe powinny być instalowane  
w wydzielonych pomieszczeniach technicznych, a skład paliwa po-
winien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym 
w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł 
jednak nie bliżej niż 40cm od kotła. Pomieszczenie kotłowni powinno 
spełniać wymagania przepisów PPOŻ, BHP.

�.�.�. Zalecane wymiary kotłowni
Wysokość pomieszczenia nie powinna być mniejsza niż podwójna 
wysokość kotła, ale nie mniej niż 2,5 m;

Odległość między ścianą a bokiem kotła min. 15 cm;
Odległość między tylną ścianą kotła a ścianą 30 cm;
Odległość od przedniej ściany min. 60 cm;

�.�.�. Umieszczenie 
na niepalnym podłożu

Kocioł postawić na niepalną izolującą cieplnie podkładkę, która 
z każdej strony kotła powinna być większa od podstawy kotła  
o 2 cm;
Jeżeli kocioł umieszczony jest w piwnicy, zalecamy postawić go 
na podmurówce o wysokości co najmniej 5 cm. Kocioł musi stać 
pionowo.

�.�.�. Bezpieczna odległość 
od materiałów łatwopalnych

podczas instalacji i eksploatacji kotła należy dotrzymać 
bezpieczną odległość 20 cm od materiałów łatwopalnych;
dla materiałów łatwopalnych o stopniu palności C3, które szybko 
i łatwo się palą nawet po usunięciu źródła zapalenia (np. papier, 
tektura, karton, drewno, tworzywa sztuczne,) odległość rośnie 
dwukrotnie, tzn. do 40 cm;
jeżeli stopień palności nie jest znany, bezpieczną odległość  
również należy podwoić.

•
•
•

•

•

•

•

•

�.�.� Wentylacja do kotłowni
Wentylacja nawiewna powinna odbywać się za pomocą niezamyka-
nego otworu o przekroju min. 200 cm² i wylocie do 100 cm nad po-
ziomem podłogi.

�.�.�. Kominy
Kominy mają za zadanie w sposób pewny odprowadzić na zewnątrz 
spaliny i zassać powietrze do spalania. Potrzebny do tego ciąg komi-
nowy jest zależny od:

różnicy temperatur między gorącymi spalinami  
i zimnym powietrzem;
skutecznej wysokości komina;
przekroju komina (≥ 100 cm²);
wykonania komina (możliwie gładkie powierzchnie  
wewnętrzne) i szczelności fug;

Skuteczna wysokość komina jest to różnica wysokości między naj-
wyższym paleniskiem a wyjściem komina. Skuteczna wysokość komi-
nów indywidualnych musi wynosić co najmniej 4 m, a kominów wspól-
nych dla paliw stałych i płynnych co najmniej 5 m. Różnica wysokości 
między dwoma paleniskami nie może być większa niż 6,5 m. 

W przypadku dachów pochyłych kominy powinny kończyć się  
w obrębie kalenicy (najwyższy kant dachu), w obszarze swobodnego 
przepływu wiatru; unika się przez to zakłóceń ciągu i zakłócającego 
wpływu na i przez otoczenie. Należy zawsze zwracać uwagę na poło-
żenie budynku w stosunku do innych budynków.

•

•
•
•

�0



Instrukcja kotła Warmet 200 Ceramik

�. Umiejscowienie i instalacja kotła - c.d.

�.�.�. Dobór komina

Stopień palności mas  
budowlanych i produktów    

Materiały budowlane 
i produkty

A – nie palące się piaskowiec, beton, cegły, tynk 
przeciwpożarowy, zaprawa 
murarska, płytki ceramiczne, 
granit

B - trudno palące się deski drewniano-cementowe, 
włókno szklanne, izolacja 
mineralna

C1 – trudno palące się bukowe drzewo, dębowe 
drzewo, sklejki

C2 - średnio palące się sosnowe, modrzewiowe  
i świerkowe drzewo, korek,  
deski z drzewa tartego,  
gumowe pokrycia podłóg

C3 - łatwo palące się sklejka asfaltowa, masy celu-
loidowe, poliuretan, polistyren, 
polietylen, plastik, itd.

W większości przypadków do doboru komina wystarcza metoda przy-
bliżona lub dobór wg diagramów producenta komina. W przypadkach 
szczególnych (niekorzystne ciśnieniowe i temperaturowe zależności, 
duża objętość spalin) oblicza się kominy zgodnie z DIN EN 13384-1 
(PN-EN 13384-1).

Diagramy dotyczące kominów zawierają takie wartości wyjściowe, jak 
np. opór cieplny przewodzenia komina, chropowatość wewnętrznych 
ścian komina, opór cieplny przewodzenia czopucha i współczynniki 
oporu hydraulicznego przy zmianach kierunków prowadzenia rur.

Diagramy wytwórców uwzględniają zależności między nominalną wy-
dajnością urządzenia grzewczego i skuteczną wysokością komina dla 
różnych przekrojów komina.

Diagramy są różne w zależności od użytego paliwa (np. oleju opa-
łowego, gazu, drewna), cech konstrukcyjnych palenisk (np. kocioł 
ciśnieniowy z palnikiem nadmuchowym), temperatury spalin i rodzaju 
obciążenia.

�.�.�. Kominy dla kotłów
na paliwo stałe
Należy zwrócić uwagę, że paleniska na paliwa stałe o nominalnej 
mocy cieplnej >20 kW i bez wentylatora potrzebują własnego komina. 
Dla kotła na paliwo stałe przekrój komina powinien wynosić 16 cm x 
16 cm (w Polsce co najmniej 14 cm x 14 cm). Gdy przekrój jest inny, 
wówczas spaliny przepływają zbyt wolno i zbyt silnie się schładzają. 

To zaś prowadzi do problemów z ciągiem i do powstawania osadów  
w kominie. Osady te niszczą mur, jeśli zawarte w spalinach opary 
kwasu siarkowego i pary wodnej schłodzą się poniżej temp. punktu 
rosy.

Dla palenisk na paliwo stałe mogą być użyte jednowarstwowe kominy 
z cegły, występujące często w starych budowlach. Obecnie stosu-
je się kominy trójwarstwowe o gładkiej powierzchni i dobrej izolacji 
cieplnej.

�.�.�. Czopuch
Czopuchy wg DIN 18160 łączą kocioł z kominem. Mogą być wykonane 
jako rury spalinowe lub jako kanały spalinowe. Rury spalinowe są to 
rury i kształtki, które układa się w pomieszczeniach. Kanały spalinowe 
odpowiadają z reguły wymaganiom PPOŻ dotyczącym kominów i są 
wykonane często z tego samego materiału co komin główny. Łączni-
ki powinny być możliwie krótkie i układane ze wzniosem do komina  
w celu uniknięcia strat ciepła i dodatkowych oporów. Nie mogą być 
one prowadzone na inne piętra. Rury spalinowe nie powinny być 
kładzione w pomieszczeniach, w których nie mogą być montowane 
paleniska, poza tym także nie powinny być umieszczane w ścianach 
i stropach.

�.�.� Instalacja i uruchomienie
Kocioł spalający paliwo stałe musi być zainstalowany zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami przez uprawnioną do tego firmę serwisową. 
Rozruch kotła musi być przeprowadzony przez przeszkolony serwis 
producenta legitymujący się odpowiednim dokumentem. 

UWAGA!

Za prawidłową instalację kotła i jego naprawy odpowiada firma 
instalacyjno-serwisowa przeszkolona przez producenta i posia-
dająca jego upoważnienie. Jakakolwiek manipulacja w części 
elektrycznej kotła lub podłączenie dalszych urządzeń sterowni-
czych grozi utratą gwarancji. 

Naprawy i remont kotła może przeprowadzić tylko przeszkolo-
na przez producenta firma instalacyjno-serwisowa. Fakt  zakoń-
czenia instalacji kotła i przeprowadzenia próby grzewczej musi 
być odnotowany w karcie gwarancyjnej kotła. Instalacja cen-
tralnego ogrzewania powinna być wykonana według projektu.

��



Instrukcja kotła Warmet 200 Ceramik

�. Umiejscowienie i instalacja kotła - c.d.

�.�.�0. Podłączenie do instalacji systemu grzewczego
Instalacja hydrauliczna powinna odpowiadać właściwym przepisom i normom oraz winna być wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Schemat 1
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Instrukcja kotła Warmet 200 Ceramik

�. Umiejscowienie i instalacja kotła - c.d.
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Instrukcja kotła Warmet 200 Ceramik

Rozruch kotła musi być przeprowadzony wyłącznie przez serwis 
przeszkolony przez producenta, z aktualnym certyfikatem Autoryzo-
wanego Serwisanta firmy Kostrzewa.

Zakończenie montażu i przeprowadzenie próby grzewczej musi być 
zanotowane w Karcie Gwarancyjnej.

Wypełniona Karta Gwarancyjna powinna zostać przesłana na adres 
producenta przez użytkownika w celu zarejestrowania użytkownika  
w systemie firmy:

SERWIS KOSTRZEWA

ul. Przemysłowa 1
11-500 Giżycko
woj. warmińsko – mazurskie

tel. 087 428 53 51
serwis@kostrzewa.com.pl

�. Rozruch kotła – instrukcja dla AS

�. O czym należy pamiętać użytkując kocioł?

Kocioł mogą obsługiwać tylko osoby dorosłe zaznajomione  
z powyższą instrukcją obsługi.
Zabrania się przebywania w pobliżu kotła dzieci bez opieki 
osób dorosłych.
Podczas prac remontowych przy których używane są substan-
cje łatwopalne, bądź jest ryzyko przedostania się do kotłowni 
gazów łatwopalnych kocioł należy wyłączyć.
Do rozpalania kotła nie wolno używać cieczy łatwopalnych.
Niewskazane jest używanie paliwa innego niż zalecane  
w instrukcji tj. (plastik, śmieci pochodzenia nieorganicznego).
Podczas dosypywania paliwa do kotła, urządzenie należy 
wyłączyć (pozycja OFF)
Podczas czyszczenia kotła, urządzenie należy wyłączyć  
(pozycja OFF)
Na kocioł lub w jego bliskim otoczeniu nie wolno  
kłaść przedmiotów łatwopalnych.

•

•

•

•
•

•

•

•

Podczas wybierania popiołu z kotła nie mogą znajdować się  
w odległości minimum 1500 mm od kotła materiały łatwopalne. 
Popiół należy przekładać do naczyń żaroodpornych z pokrywą.
Podczas pracy kotła przy niższej temperaturze niż 60°C może 
dojść do skraplania pary wodnej ze spalin, a tym samym może 
to doprowadzić do przyspieszonej korozji wymiennika. Dlatego 
temperatura podczas eksploatacji kotła musi wynosić minimum 
60°C, a temperatura powrotu minimum 50°C;
Po zakończeniu sezonu grzewczego kocioł oraz przewód 
dymny należy dokładnie wyczyścić.
Kotłownia powinna być utrzymywana w stanie czystym  
i suchym.
Jakakolwiek manipulacja w część elektryczną  
lub ingerencja w konstrukcję kotła jest zabroniona.
Z powodów bezpieczeństwa zalecane jest zamontowanie 
czujnika tlenku węgla w kotłowni.

•

•

•

•

•

•

�. Umiejscowienie i instalacja kotła - c.d.

�.�.��. Wymagania dotyczące
wody systemu ogrzewania

Woda musi być przezroczysta i bezbarwna  
bez domieszek innych substancji agresywnych chemicznie;
Twardość wody poniżej 20;
PH powyżej 8.5.

�.�.��. Przyłączenie do instalacji 
elektrycznej
Uwaga!

Instalacja c.o. podłączona do kotła musi być wyposażona  
w kurek spustowy, który musi znajdować się w najniższym 

•

•
•

•

punkcie i jak najbliżej kotła;
Kocioł przeznaczony jest do przyłączenia napięcia 230V/50Hz. 
Instalacja powinna być wykonana przez osobę wykwalifikowaną  
z łatwym dostępem do gniazdka przyłączeniowego 230V/10A 
z uziemieniem. Zasilanie kotła i oświetlenie kotłowni powinny 
posiadać inny obwód.
Zgodnie z PN-91/B-02413 kocioł jest dopuszczony do eksplo-
atacji tylko w układach ogrzewania systemu otwartego;
Aby zapewnić optymalną pracę i właściwe spalanie wymaga się 
aby ciąg kominowy wynosił odpowiednie wartości z tabeli nr 1;
Ze wzglądu na niską temperaturę spalin, w celu zabezpieczenia 
komina przed zawilgoceniem i ograniczeniem ciągu powinno 
się stosować kominowe wkłady kwasoodporne lub ceramiczne 
z odprowadzeniem kondensatu do kratki ściekowej;
W celu uniknięcia „roszenia” w komorze popielnika zaleca się 
ustawienie kotła na odizolowanej termicznie posadzce lub 
wsunięcie pod kocioł materiału izolacyjnego.(dotyczy kotłów 
bez podwójnej izolacji dna);

•

•

•

•

•

��



Instrukcja kotła Warmet 200 Ceramik

�0 .�. Pierwsze uruchomienie kotła
Przed rozruchem kotła należy skontrolować:

napełnienie kotła i systemu grzewczego wodą;
odpowietrzenie kotła i systemu grzewczego;
podłączenie kotła do sieci elektrycznej 230V / 50 Hz;

Pierwsze uruchomienie:

dźwignię 6 obrócić o 90° do pionu,
dźwignię 1 wcisnąć,
otworzyć drzwiczki komory zasypowej (4),
włożyć papier i suche, drobne drewno, około 15cm,
zamknąć drzwiczki komory zasypowej (4),
otworzyć drzwiczki komory popielnikowej (5),
podpalić zapałkami, odczekać około 3min,
zamknąć drzwiczki komory popielnikowej (5),

•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

sterownik (3) włączyć w tryb „rozpalanie”, 
dostroić odpowiednią ilość powietrza – patrz instrukcja Luxus 4,
odczekać około 7 minut w trybie „rozpalanie”,
wyłączyć sterownik (3),
powoli otworzyć drzwiczki komory zasypowej (4),
zasypać około 10-15 cm groszku węglowego lub miału,
zamknąć drzwiczki komory zasypowej (4),
włączyć sterownik (3) i odczekać 10 minut  
w celu rozpalenia się groszku bądź miału,
wyłączyć sterownik (3),
powoli otworzyć drzwiczki komory zasypowej (4),
zasypać właściwą ilość paliwa o parametrach  
podanych w instrukcji,
zamknąć drzwiczki komory zasypowej (4),
dźwignię (1) odciągnąć,
dźwignię (6) ustawić poziomo,
włączyć sterownik (3).

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

�0. Uruchomienie kotła – instrukcja dla użytkownika

1

2

5

64 1

2

3

Rys 3. Rozruch

dźwignia
przepustnica spalin
sterownik
drzwiczki komory zasypowej
drzwiczki popielnikowe
dźwignia górnego - dolnego spalania

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Widok z boku Widok z tyłu
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Instrukcja kotła Warmet 200 Ceramik

�0.� . Uzupełnianie paliwa 
wyłączyć sterownik pracy kotła (3),
wcisnąć dźwignię (1),
dźwignię (6), obrócić do góry o 90°,
odczekać około 3min,
drzwiczki komory zasypowej (4) otwierać powoli, tak aby  
spaliny wylatywały bezpośrednio do komina,
zasypać właściwym paliwem komorę zasypową (4),
zamknąć drzwiczki (4), 

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

 

obrócić dźwignię (6) o 90° do dołu,
wyciągnąć dźwignię (1),
włączyć sterownik pracy kotła (3).

8.
9.
10.

�0. Uruchomienie kotła – instrukcja dla użytkownika - c.d.

61 4S

10
cm

2

5

Rys 4. Rozpalanie cz.1

1.     dźwignia (zwiększenie ciągu spalin,  
        stosować przy rozpalaniu)
2.     przepustnica spalin
4.     drzwiczki komory zasypowej
5.     drzwiczki komory popielnikowej
6.     klapka górnego - dolnego spalania
S      spaliny
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Instrukcja kotła Warmet 200 Ceramik

 
Należy systematycznie czyścić:

komorę paliwową
wymiennik kotła
komorę popielnikową

��.�. Czyszczenie komory zasypowej
przepustnicę spalin (2) ustawić wzdłuż komina,
wcisnąć dźwignię (1),
dźwignię (6), obrócić do góry o 90°,
otworzyć drzwiczki komory zasypowej (4),
czyścić wewnętrzne ścianki komory zasypowej, najlepiej 
szczotką drucianą.

��.�. Czyszczenie komory 
wymiennikowej

Uwaga!!! 
Nawet po dłuższym oczekiwaniu na wystudzenie 
kotła w celu jego wyczyszczenia, temperatura 
ceramicznych płytek we wnętrzu może być 
bardzo wysoka.

Podczas czyszczenia wymiennika skontrolować czystość i właściwe 
przyleganie klap – ewentualne zabrudzenia usunąć.

 
przepustnicę spalin (2) ustawić wzdłuż komina,
wcisnąć dźwignię (1),
otworzyć drzwiczki komory wymiennikowej (7),
ścianki wymiennika czyścić szczotką drucianą,
po wyczyszczeniu wymiennika zamknąć drzwiczki komory 
wymiennikowej (7),
otworzyć drzwiczki  (8),
wybrać osad.

•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

��.�  Czyszczenie popielnika:
Jeżeli czyszczenie odbywa się podczas pracy kotła 
należy w pierwszej kolejności wyłączyć sterownik! 

przepustnicę spalin (2) ustawić wzdłuż komina,
wcisnąć dźwignię (1),
dźwignię (6) ustawić w pozycji pionowej,
otworzyć drzwiczki komory popielnikowej (5),
ostrożnie wybierać popiół szufelką.

Rys. Czyszczenie kotła

1.
2.
3.
4.
5.

��. Czyszczenie i konserwacja kotła

8

42 79 101 6

5

UWAGA!!! Czyszczenie kotła może odbywać się wyłącznie  
wtedy, gdy kocioł jest wygaszony i wyłączony z sieci.

1.     dźwignia (zwiększenie ciągu spalin,  
        stosować przy rozpalaniu)
2.     przepustnica spalin
4.     drzwiczki komory zasypowej
5.     drzwiczki komory popielnikowej
6.     klapka górnego - dolnego spalania
7.     dekiel do czyszczenia wymiennika
8.     drzwiczki do wybierania osadu
9.     klapa regulująca moc kotła
10.   klapa górno-dolnego spalania

��



Instrukcja kotła Warmet 200 Ceramik

��. Przykłady awarii urządzenia i sposoby ich usuwania

Rodzaj awarii Prawdopodobne przyczyny awarii Możliwe przyczyny / sugerowana naprawa

Kocioł nie osiąga zadanej temperatury. Nieprawidłowo dobrany kocioł  
do budynku
Awaria czujników
Ustawiona niska moc kotła

•

•
•

Sprawdzić poprawność  
doboru kotła;
Sprawdzić czujnik
Zwiększyć ilość powietrza

•

•
•

Wydostający się dym z kotła. Niedrożny kanał kominowy
Niedrożny kanał przedłużenia kotła
Niedrożne kanały wymiennika

•
•
•

Udrożnić kanały

W kotle pojawia się woda. Brak ciągu kominowego
Wilgotne paliwo
Nieszczelny wymiennik kotła

•
•
•

Nieprawidłowo wykonana  
instalacja kominowa
Zła wentylacja w kotłowni
Urządzenie podłączone kolanami 
do komina
Wentylator załącza się, a klapka  
od wentylatora nie puszcza 
powietrza
Bardzo mocno zabrudzony  
wymiennik
Zapchany komin
Przepalić suchym paliwem
Jeżeli po około 8 godzinach  
od wyłączenia woda nadal będzie 
się zbierać, wezwać serwis  
producenta

•

•
•

•

•

•
•
•

Rośnie temperatura w kotle. Klapka wentylatora jest otwarta, 
pomimo jego wyłączenia

Wyczyścić ruchome części klapki
(przy wentylatorze)

Dym wydobywa się spod drzwiczek 
bądź klapy górno-dolnego spalania

Uszkodzona uszczelka
Problem z ciągiem kominowym

•
•

Wymienić uszczelkę  
(silikon wokół drzwiczek)
Sprawdzić drożność komina

•

•

Ze względu na to, że elementy kotła składają się w większości ze stali, można je utylizować oddając do punktu skupu surowców wtórnych.

��. Instrukcja likwidacji kotła po upływie czasu jego żywotności

��
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��. Warunki gwarancji i odpowiedzialność za wady wyrobu

��.�. Gwarancja
Firma Kostrzewa Sp.j. udziela 36 – miesięcznej gwarancji na szczel-
ność wymiennika kotła od momentu rozruchu urządzenia. Gwarancja 
obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.

Na pozostałe elementy:
automatykę – 24 miesiące gwarancji.
wentylator - 24 miesiące gwarancji.

��.�. Warunkiem objęcia urządzenia 
gwarancją jest:

Dokonanie pierwszego płatnego uruchomienia urządzenia 
przez AS z potwierdzeniem adnotacji w karcie gwarancyjnej,
Dokonanie rocznego płatnego przeglądu kotła przez AS do 
końca trwania gwarancji z potwierdzeniem adnotacji w karcie 
gwarancyjnej,
Wykonanie instalacji kotła do systemu grzewczego, który może 
przeprowadzić instalator posiadający ogólne uprawnienia insta-
lacyjne z potwierdzeniem adnotacji w karcie gwarancyjnej.  

Wszelkie naprawy i czynności przekraczające zakres czynności  
użytkownika opisane w Instrukcji Obsługi, może przeprowadzić tylko 
Autoryzowany Serwis (AS) Kostrzewa. Spis autoryzowanych serwi-
santów dostępny jest na stronie www.kostrzewa.com.pl

Rozruch zerowy jest płatny. Użytkownik kotła pokrywa koszty  
dojazdu Autoryzowanego Serwisu Kostrzewa. Aktualny cennik i za-
kres czynności obowiązujących podczas pierwszego uruchomienia 
dostępny jest na www.kostrzewa.com.pl lub w biurze producenta.

��.�. Utrata gwarancji następuje:
Jeżeli nie została odesłana do producenta: strona „Karta Gwa-
rancyjna” – wysłanie dokumentu jest obowiązkiem użytkownika.  
Jeżeli nie został wypełniony formularz „Uruchomienie  
i zapoznanie się z zasadami obsługi kotła Warmet 200 Cera-
mik”, wypełniony formularz „Wykaz czynności, jakie powinna 
wykonać osoba dokonująca pierwszego uruchomienia kotła 
Warmet 200 Ceramik” lub/i gdy w Karcie Gwarancyjnej brakuje 
numeru kotła, daty zakupu, pieczątek sprzedawcy i instalatora 
z podpisami, danych użytkownika (imię , nazwisko, adres), 
numerów dowodów sprzedaży.
W wyniku obsługi i eksploatacji niezgodnej z Instrukcją Obsługi.
W wyniku przyłączenia kotła do zamkniętego systemu grzew-
czego (zgodnie z PN kocioł na paliwa stałe może pracować 
tylko w układzie otwartym c.o.)
W wyniku nie przeprowadzenia obowiązkowego, rocznego  
i odpłatnego przeglądu serwisowego przez Autoryzowany 
Serwis  KOSTRZEWA (z wpisem do  Karty  Gwarancyjnej)
W wyniku dokonywania napraw przez osoby do tego 
nie upoważnione przez producenta.

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

��.�. Gwarancji nie podlega:
Sznur drzwiczek, płyta izolacyjna drzwiczek razem z ekranem, 
sondy temperatur, bezpiecznik automatyki, ceramika kotła, 
ustawianie automatyki kotła po zmianie paliwa, zabrudzenie 
wymiennika kotła.
Każda informacja o wadach musi być przekazana zaraz po ich  
wykryciu, zawsze w formie pisemnej (protokół reklamacyjny)  
do punktu sprzedaży lub do punktu serwisowego.
Producent kotła nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwie 
dobraną moc urządzenia.    
Zabrania się sprawdzania szczelności kotła przy pomocy 
sprężonego powietrza.

Do obowiązków Autoryzowanego
serwisanta nie należą:

Wprowadzenie kotła do kotłowni.
Prowadzenie przewodów z urządzeń zewnętrznych  
do automatyki.
Dostosowywanie kotłowni do obowiązujących norm  
w celu pierwszego uruchomienia.
Zapewnienie paliwa podczas pierwszego uruchomienia.

•

•

•

•

1.
2.

3.

4.
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Instrukcja kotła Warmet 200 Ceramik

Dla użytkownika

Karta gwarancyjna
Warmet �00 Ceramik

Numer produkcyjny kotła .................................................. ( * )                       Moc kotła ................................................................. ( * )

Użytkownik (Nazwisko i imię) ......................................................................................................................................................... ( ** )

Adres (ulica, miasto, kod pocztowy) ............................................................................................................................................... ( ** )

Telefon / Faks ................................................................................................................................................................................. ( ** )

Nie wypełniona karta gwarancyjna jest nieważna.

Rodzaj pomiaru 1

Ciąg kominowy (Pa)

Temperatura spalin (°C)

Użytkownik potwierdza, że:

Podczas rozruchu przeprowadzonego przez firmę serwisową kocioł nie wykazał żadnej wady.
Otrzymał Instrukcję obsługi i instalacji kotła z wypełnioną Kartą gwarancyjną i Poświadczeniem o jakości i kompletności kotła.
Został  zaznajomiony z obsługą i utrzymaniem kotła.

 Firma instalacyjna                 Firma dystrybucyjna
 (pieczątka i podpis)     (pieczątka i podpis)

 ..................................   ...................................

 Data instalacji:    Data sprzedaży:    Podpis użytkownika :

 ....................................   ....................................   ....................................

Nr dokumentu sprzedaży producenta .......................................... ( * )         Nr dokumentu sprzedaży dystrybutora ........................................ ( *** )

Firma uruchamiająca kocioł      
(pieczątka i podpis) 

...............................................      Data uruchomienia .........................................

( * ) - wypełnia producent      ( **)  - wypełnia użytkownik     ( *** ) - wypełnia dystrybutor

•
•
•
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Instrukcja kotła Warmet 200 Ceramik

Zapis o przeprowadzonych przeglądach,
naprawach gwarancyjnych i pogwarancyjnych

oraz regularnych kontrolach corocznych kotła Warmet �00 Ceramik

Data zapisu Przeprowadzona czynność
Podpis i pieczątka

Autoryzowanego Serwisu
Podpis klienta
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Instrukcja kotła Warmet 200 Ceramik

Dla dystrybutora

Karta gwarancyjna
Warmet �00 Ceramik

Numer produkcyjny kotła .................................................. ( * )                       Moc kotła ................................................................. ( * )

Użytkownik (Nazwisko i imię) ......................................................................................................................................................... ( ** )

Adres (ulica, miasto, kod pocztowy) ............................................................................................................................................... ( ** )

Telefon / Faks ................................................................................................................................................................................. ( ** )

Nie wypełniona karta gwarancyjna jest nieważna.

Rodzaj pomiaru 1

Ciąg kominowy (Pa)

Temperatura spalin (°C)

Użytkownik potwierdza, że:

Podczas rozruchu przeprowadzonym przez firmę serwisową kocioł nie wykazał żadnej wady.
Otrzymał Instrukcję obsługi i instalacji kotła z wypełnioną Kartą gwarancyjną i Poświadczeniem o jakości i kompletności kotła.
Został  zaznajomiony z obsługą i utrzymaniem kotła.

 Firma instalacyjna                 Firma dystrybucyjna
 (pieczątka i podpis)     (pieczątka i podpis)

 ..................................   ...................................

 Data instalacji:    Data sprzedaży:    Podpis użytkownika :

 ....................................   ....................................   ....................................

Nr dokumentu sprzedaży producenta .......................................... ( * )         Nr dokumentu sprzedaży dystrybutora ........................................ ( *** )

Firma uruchamiająca kocioł      
(pieczątka i podpis) 

...............................................      Data uruchomienia .........................................

( * ) - wypełnia producent      ( **)  - wypełnia użytkownik     ( *** ) - wypełnia dystrybutor

•
•
•

��
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Instrukcja kotła Warmet 200 Ceramik

Dla producenta. Proszę o wysłanie na adres: SERWIS KOSTRZEWA, 11-500 Giżycko, ul. Przemysłowa 1, tel. +48 87 428 53 51

Karta gwarancyjna
Warmet �00 Ceramik

Numer produkcyjny kotła .................................................. ( * )                       Moc kotła ................................................................. ( * )

Użytkownik (Nazwisko i imię) ......................................................................................................................................................... ( ** )

Adres (ulica, miasto, kod pocztowy) ............................................................................................................................................... ( ** )

Telefon / Faks ................................................................................................................................................................................. ( ** )

Nie wypełniona karta gwarancyjna jest nieważna.

Rodzaj pomiaru 1

Ciąg kominowy (Pa)

Temperatura spalin (°C)

Użytkownik potwierdza, że:

Podczas rozruchu przeprowadzonym przez firmę serwisową kocioł nie wykazał żadnej wady.
Otrzymał Instrukcję obsługi i instalacji kotła z wypełnioną Kartą gwarancyjną i Poświadczeniem o jakości i kompletności kotła.
Został  zaznajomiony z obsługą i utrzymaniem kotła.

 Firma instalacyjna                 Firma dystrybucyjna
 (pieczątka i podpis)     (pieczątka i podpis)

 ..................................   ...................................

 Data instalacji:    Data sprzedaży:    Podpis użytkownika :

 ....................................   ....................................   ....................................

Nr dokumentu sprzedaży producenta .......................................... ( * )         Nr dokumentu sprzedaży dystrybutora ........................................ ( *** )

Firma uruchamiająca kocioł      
(pieczątka i podpis) 

...............................................      Data uruchomienia .........................................

( * ) - wypełnia producent      ( **)  - wypełnia użytkownik     ( *** ) - wypełnia dystrybutor

•
•
•
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Instrukcja kotła Warmet 200 Ceramik

Dla producenta. Proszę o wysłanie na adres: SERWIS KOSTRZEWA, 11-500 Giżycko, ul. Przemysłowa 1, tel. +48 87 428 53 51

Uruchomienie i zapoznanie się z zasadami obsługi 

            kotła Warmet �00 Ceramik   ............   nr kotła:  .....

Nr Pytania kontrolne

1 Czy została przedstawiona Panu/i zasada działania zaworu mieszającego czterodrogowego?

2 Czy znana jest ogólna budowa kotła (zbiornik na paliwo, popielnik, wymiennik, wkład ceramiczny,  itp.)?

3 Czy zna Pan/i funkcję jaką w kotle spełnia wkład ceramiczny?

4 Czy znana jest Panu/i różnica między górnym, a dolnym sposobem spalania paliwa w kotle? 

5 Czy znane są Panu/i rodzaje paliwa jakie możliwe są do spalenia w kotle?

6 Czy znany jest Panu/i proces powstawania skroplin w kotle?

7 Czy zna Pan/i sposób oczyszczania komory zasypowej i wymiennika z pozostałości po spalaniu paliw stałych?

8 Czy zna Pan/i warunki pracy kotła w których może wystąpić skraplanie?

9 Czy zna Pan/i skutki długotrwałej pracy kotła w warunkach w których występuje wykraplanie pary wodnej?

10 Czy znana jest Panu/i procedura uruchamiania kotła?

11 Czy przedstawiono Panu/i funkcje jakie spełniają przy kotle wszystkie dźwignie i śruby regulacyjne?

12 Czy znana jest Panu/i procedura uzupełniania  paliwa?

13 Czy zna Pan/i sposób oczyszczania kotła z pozostałości po spalaniu paliw stałych?

14 Czy znana jest Panu/i funkcja i zasada działania wszystkich pokręteł i przycisków na sterowniku?

15 Czy znana jest panu/i zasada działania funkcji ZPCW (zaawansowany priorytet ciepłej wody użytkowej)?

 

 Podpis i pieczęć osoby uruchamiającej kocioł  Podpis osoby przeszkolonej 

 .........................................................................  ....................................
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Instrukcja kotła Warmet 200 Ceramik

Dla producenta. Proszę o wysłanie na adres: SERWIS KOSTRZEWA, 11-500 Giżycko, ul. Przemysłowa 1, tel. +48 87 428 53 51

Wykaz czynności, jakie powinna wykonać osoba dokonująca pierwszego
uruchomienia kotła Warmet �00 Ceramik

Nr Czynności do wykonania V ** Uwagi ***

1 Sprawdzić działanie wentylacji kotłowni.

2 Sprawdzić oświetlenie pomieszczenia (czy wystarczające do obsługi i ewentualnej naprawy kotła).

3 Sprawdzić szczelność podłączenia hydraulicznego kotła do instalacji CO.

4 Sprawdzić szczelność połączenia kotła z przewodem kominowym.

5 Sprawdzić  podłączenie wszystkich przewodów elektrycznych w sterowniku (pociągnąć za każdy 
przewód z siłą około 2-5 [N] ).

6 Sprawdzić osadzenie kostek podłączeniowych w sterowniku.

7 Sprawdzić podłączenie przewodów elektrycznych, które nie są podłączane fabrycznie (pompy, 
czujnik temperatury zewnętrznej, regulator pokojowy).

8 Sprawdzić wskazania i umiejscowienie czujnków

9 Wykonać testowanie wyjść

(*) - kotły z podajnikiem paliwa
(**)  - odznaczyć w przypadku prawidłowego zainstalowania, motażu lub regulacji kotła
(***) -  dokonać wpisu w przypadku niezgodności z zasadami instalacji, montażu lub regulacji

Miejsce zainstalowania kotła:       Podpis i pieczęć osoby uruchamiającej kocioł:

ulica: ............................    nr domu: .............................     ............................................

kod pocztowy   __  __  -  __  __  __    

miejscowość:  .........................................      

         Data uruchomienia kotła: ..................................
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Instrukcja kotła Warmet 200 Ceramik

Protokół reklamacyjny

Przedmiot reklamacji:

 Nazwa kotła:  Warmet 200 Ceramik
 Moc kotła:  ..............................................................
 Nr seryjny kotła:  ..............................................................
 Data zakupu kotła:   ..............................................................

 Nazwa i adres firmy dystrybucyjnej: ..............................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................

 Data instalacji kotła:  ..............................................................
 
 Nazwa i adres firmy instalacyjnej: ..............................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................

Zgłaszający:

 Imię i nazwisko:  ..............................................................
 Dokładny adres:  ............................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................
 Telefon:   ............................................................................................................................

Dokładny opis zgłaszanej usterki:
 .....................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................

Zgadzam się na pokrycie wszelkich kosztów związanych z nieuzasadnionym wezwaniem Autoryzowanego Serwisu Kostrzewa 
(zgodnie z cennikiem producenta).

         ...................................................................
         czytelny podpis zgłaszającego reklamację

Starannie wypełniony protokół reklamacyjny prosimy przesłać na adres: 
PPH Kostrzewa Sp.j., 11-500 Giżycko, ul. Przemysłowa 1, fax 087 428 31 75 lub do firmy dystrybucyjnej.
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Instrukcja kotła Warmet 200 Ceramik

Protokół reklamacyjny

Przedmiot reklamacji:

 Nazwa kotła:  Warmet 200 Ceramik
 Moc kotła:  ..............................................................
 Nr seryjny kotła:  ..............................................................
 Data zakupu kotła:   ..............................................................

 Nazwa i adres firmy dystrybucyjnej: ..............................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................

 Data instalacji kotła:  ..............................................................
 
 Nazwa i adres firmy instalacyjnej: ..............................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................

Zgłaszający:

 Imię i nazwisko:  ..............................................................
 Dokładny adres:  ............................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................
 Telefon:   ............................................................................................................................

Dokładny opis zgłaszanej usterki:
 .....................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................

Zgadzam się na pokrycie wszelkich kosztów związanych z nieuzasadnionym wezwaniem Autoryzowanego Serwisu Kostrzewa 
(zgodnie z cennikiem producenta).

         ...................................................................
         czytelny podpis zgłaszającego reklamację

Starannie wypełniony protokół reklamacyjny prosimy przesłać na adres: 
PPH Kostrzewa Sp.j., 11-500 Giżycko, ul. Przemysłowa 1, fax 087 428 31 75 lub do firmy dystrybucyjnej.
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