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WPROWADZENIE

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

Szanowny Kliencie, 
nasze produkty zostały zaprojektowane i zbudowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wykorzystaniem materiałów wysokiej 
jakości oraz obszernej wiedzy fachowej w zakresie procedur przetwórczych.
Aby uzyskać najlepszą wydajność, zalecamy uważne przeczytanie niniejszych instrukcji.
Niniejsza instrukcja montażu i użytkowania stanowi integralną część produktu; należy się zawsze upewnić, że towarzyszy urządzeniu 
nawet po przeniesieniu jego własności na innego właściciela. W przypadku utraty należy poprosić o kopię w lokalnym centrum 
serwisowym lub pobrać ją bezpośrednio z firmowej witryny internetowej.
Wszystkie lokalne przepisy, w tym te, które odnoszą się do norm krajowych i europejskich, muszą być przestrzegane w czasie instalacji 
urządzenia.
We Włoszech, dla instalacji na biomasę poniżej 35 kW, należy odnieść się do włoskiego rozporządzenia z mocą ustawy 37/08 i każdy 
wykwalifikowany technik ze stosownymi uprawnieniami, musi wystawić certyfikat zgodności dla zainstalowanej instalacji. (Za instalację 
uważa się Piecyk+Komin+Wlot powietrza).

KOREKTY PUBLIKACJI
Treść niniejszej instrukcji ma ściśle techniczny charakter i stanowi własność spółki MCZ Group Spa.
Żadna część niniejszej instrukcji nie może być tłumaczona na inne języki i/lub przetwarzana i/lub powielana, nawet częściowo, w innej 
formie i/lub na innym nośniku mechanicznym, elektronicznym, w formie kserokopii, zapisów itp., bez wcześniejszego pisemnego 
upoważnienia spółki MCZ Group Spa.
Spółka zastrzega sobie prawo do nanoszenia w dowolnym momencie zmian do produktu, bez obowiązku wcześniejszego informowania. 
Spółka chroni swoich praw pod rygorem kar przewidzianych prawem.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA INSTRUKCJI I KORZYSTANIA Z NIEJ
•	 Należy dbać o niniejszą instrukcję. Instrukcja musi być przechowywana w łatwo dostępnym miejscu.
•	 W przypadku zgubienia lub zniszczenia niniejszej instrukcji należy zwrócić się o jej kopię do najbliższego sprzedawcy lub bezpośrednio 

do autoryzowanego działu obsługi technicznej. Można ją również pobrać z witryny internetowej firmy.
•	 „Tekst pogrubiony” sygnalizuje wymóg uważnej lektury.
•	 „Tekst wyróżniony kursywą” jest stosowany, aby zwrócić uwagę czytelnika na inne paragrafy niniejszej instrukcji lub ewentualnie na 

dodatkowe objaśnienia.
•	 Tekst poprzedzony słowem „Uwaga” zawiera dodatkowe informacje dotyczące omawianej kwestii. 

SYMBOLE STOSOWANE W INSTRUKCJI

UWAGA:
należy uważnie i ze zrozumieniem przeczytać komunikat, którego dotyczy dany symbol , ponieważ 
nieprzestrzeganie wytycznych może spowodować poważne uszkodzenie produktu i stworzyć 
zagrożenie dla zdrowia użytkowników.

INFORMACJE:
nieprzestrzeganie zalecenia ma negatywny wpływ na użytkowanie produktu.

SEKWENCJE ROBOCZE:
sekwencja przycisków do wciśnięcia, aby otrzymać dostęp do menu i wykonać regulacje.

INSTRUKCJA:
zaznajomić się z niniejszą instrukcją lub stosownymi instrukcjami.
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1 – OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCYJNE

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

•	  Instalacja, połączenie elektryczne, sprawdzenie działania 
oraz konserwacja muszą być wykonywane wyłącznie przez 
wykwalifikowanego operatora.

•	 Produkt należy zainstalować przestrzegając obowiązujących 
przepisów ustawowych i wykonawczych.

•	 Używać wyłącznie paliwa zalecanego przez producenta. Produkt nie może być 
używany jako spalarnia odpadów.

•	 Obowiązuje bezwzględny zakaz używania alkoholu, benzyny, paliw płynnych 
do latarni, oleju napędowego, bioetanolu, płynów do zapalania węgla lub 
podobnych płynów do zapalania płomienia w tych urządzeniach. Takie płyny 
łatwopalne należy przechowywać z dala od włączonego urządzenia.

•	 Nie wprowadzać do zbiornika paliw innych niż pelet drewniany.
•	 Aby zapewnić prawidłową obsługę produktu oraz połączonych z nim urządzeń 

elektronicznych, a także aby zapobiec pożarom, należy zawsze przestrzegać 
zaleceń przedstawionych w niniejszej instrukcji. 

•	 Z urządzenia nie mogą korzystać dzieci w wieku poniżej 8 lat oraz 
osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub 
psychicznych lub osoby nieposiadające doświadczenia lub niezbędnej 
wiedzy, chyba że osoby te są pod nadzorem lub otrzymały instrukcje 
dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz zapoznały 
się ze związanymi z nim zagrożeniami. Dzieci nie powinny bawić się 
urządzeniem. Dzieci pozostawione bez nadzoru nie mogą wykonywać 
czynności czyszczenia i konserwacji wyznaczonych dla użytkownika.

•	 Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy użytkownik lub każda inna osoba 
obsługująca produkt musi uważnie przeczytać i przyswoić pełną treść niniejszej 
instrukcji instalacji i obsługi.

•	 Użytkownik może w dużym stopniu przyczynić się do przyjaznej dla środowiska 
eksploatacji generatora ciepła tylko wtedy, gdy spełnione zostaną wszystkie 
wymagania zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.

•	 Popiół po spalaniu usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

•	 Nie używać produktu jako drabiny lub struktury wspornikowej.
•	 Nie suszyć ubrań na produkcie. Ewentualne stojaki lub podobne muszą być 

trzymane w odpowiedniej odległości od produktu. Zagrożenie pożarem.
•	 Produkt musi być serwisowany raz do roku wyłącznie przez wykwalifikowanego 

technika.
•	 Nieprawidłowe użytkowanie lub nieprawidłowa konserwacja produktu bądź 

jej zaniedbanie może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych i/lub wadliwego 
działania.

•	 Producent jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności cywilnej i karnej za 
szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania i/lub modyfikacji / 
ingerencji w produkt i/lub jego akcesoria.

•	 Zaleca się nie czekać z wymianą, aż część bardzo się zużyje.
•	 Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Sprzedawca, centrum 

pomocy technicznej lub wykwalifikowany personel może przekazać wszystkie 
niezbędne wskazówki dotyczące części zamiennych.

•	 Większa część powierzchni produktu jest bardzo gorąca (drzwiczki, uchwyt, 
szkło, rury wylotowe dymu, itd.). Należy zatem unikać dotykania tych 
części bez zastosowania odpowiedniej odzieży ochronnej lub przyjęcia 
stosownych środków, jak na przykład termiczne rękawice ochronne 
lub systemy chroniące przed gorącymi powierzchniami typu „zimna 
rączka”.

•	 Zabrania się włączania produktu z otwartymi drzwiczkami lub z 
uszkodzonym szkłem. Podczas pracy, wszystkie drzwi produktu muszą 
pozostać zamknięte, z wyjątkiem drzwi zbiornika, które mogą być 
otwarte tymczasowo i tylko na czas potrzebny do uzupełnienia paliwa.

•	 W okresie wyłączenia z użytku wszystkie przewidziane w urządzeniu 
drzwi/drzwiczki/pokrywy powinny pozostać zamknięte.

•	 Produkt musi być podłączony elektrycznie do instalacji wyposażonej w wydajny 
system uziemienia.

•	 W przypadku usterki lub nieprawidłowego działania, należy wyłączyć 
urządzenie.

•	 Ewentualne nagromadzenie niespalonego peletu w palenisku po 
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„nieudanym uruchomieniu” lub nieprawidłowym opróżnieniu 
zbiornika na pelet należy całkowicie usunąć przed ponownym 
włączeniem. Przed ponownym włączeniem produktu należy zawsze 
sprawdzić, czy palenisko jest czyste i dobrze umieszczone.

•	 Nie dopuszczać do kontaktu produktu z wodą, w jego wnętrzu znajdują się 
części elektryczne pod napięciem.

•	 Nie myć urządzenia wodą (lub innymi płynami), ponieważ mogą przedostać się 
do jego wnętrza i uszkodzić izolację elektryczną, powodując porażenie prądem.

•	 Do mycia pieca nie używać detergentów, ponieważ mogą uszkodzić elementy 
estetyki produktu.

•	 Nie stać długo przed działającym produktem. Nie nagrzewać nadmiernie 
pomieszczenia, w którym się przebywa i w którym zainstalowano produkt. Może 
to negatywnie wpłynąć na stan zdrowia człowieka i spowodować problemy 
zdrowotne.

•	 Zainstalować produkt w pomieszczeniu, gdzie nie występuje zagrożenie pożarem 
i posiadającym wszystkie usługi, jak zasilanie (powietrzne i elektryczne) i 
wyloty dla dymu.

•	 W przypadku pożaru komina, zgasić urządzenie, odłączając je od sieci i nigdy 
nie otwierać drzwiczek. Następnie wezwać kompetentne władze.

•	 Magazynowanie produktu i jego obudowy musi odbywać się w pomieszczeniach 
nie mających wilgoci i niewystawionych na działanie złych czynników 
atmosferycznych.

•	 Zaleca się, aby nie usuwać nóżek przygotowanych do oparcia korpusu produktu 
na podłodze w celu zagwarantowania poprawnej izolacji, zwłaszcza w 
przypadku podłogi z materiału łatwopalnego.

•	 Należy ocenić warunki statyczne płaszczyzny, na której oprze się ciężar produktu 
i przygotować jego stosowną izolację, w przypadku gdy jest to podłoże z 
materiału łatwopalnego (np. drewno, dywan, plastik).

•	 W przypadku usterki systemu zapalającego, nie wymuszać zapalenia, używając 
materiałów łatwopalnych.

•	 Zabrania się ręcznego załadowania opału do kosza paleniskowego. 
Nieprzestrzeganie tych wytycznych, może stworzyć niebezpieczne 
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Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

sytuacje.
•	 Poziom ciśnienia akustycznego tego urządzenia nie przekracza 70 dB(A).
•	 Części elektryczne pod napięciem: produkt należy przyłączyć do 

zasilania dopiero po zakończeniu jego montażu.
•	 Przed jakąkolwiek czynnością konserwacyjną produkt należy odłączyć 

od zasilania 230 V. Wtyczkę należy wyjąć w taki sposób, aby operator 
mógł sprawdzić z każdego miejsca, do którego ma dostęp, czy wtyczka 
pozostaje odłączona.
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INFORMACJE:
•	 w razie potrzeby uzyskania informacji, wystąpienia problemów lub usterek należy zwrócić się do sprzedawcy lub wykwalifikowanego 

personelu.
•	 Należy używać wyłącznie paliwa wskazanego przez producenta.
•	 Przy pierwszym włączeniu normalne jest wydzielanie dymu przez produkt, ponieważ jest ono wynikiem rozgrzania farby. Należy 

dobrze przewietrzyć pomieszczenie, w którym produkt jest zainstalowany.
•	 Okresowo sprawdzać i opróżniać dostępne do kontroli części kanału dymowego (np. zaślepki złącz w kształcie T).
•	 Sprawdzać i okresowo czyścić system odprowadzania dymu.
•	 Produkt nie jest urządzeniem do gotowania.
•	 Należy zawsze zamykać pokrywę zbiornika spalinowego.
•	 Starannie przechowywać niniejszą instrukcję instalacji i obsługi, ponieważ musi ona towarzyszyć produktowi przez cały okres jego 

życia. W przypadku jego sprzedaży lub przeniesienia własności na innego użytkownika upewnić się, że instrukcja jest zawsze do 
niego załączona.

PRZEZNACZENIE
Produkt działa wyłącznie na pelety drewniane i musi być zainstalowany wewnątrz pomieszczenia.

KONTROLE WYDAJNOŚCI PRODUKTU
Wszystkie nasze produkty zostały poddane BADANIOM ITT wykonanym przez zewnętrzne laboratorium notyfikowane (system 3), zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) numer 305/2011 – „Wyroby budowlane”, zgodnie z normą EN 14785:2006 dotyczącą urządzeń do ogrzewania 
pomieszczeń mieszkalnych, oraz „Dyrektywą maszyn” zgodnie z EN 303-5 dotyczącą kotłów.
W przypadku badań w zakresie ewentualnego nadzoru rynkowego lub inspekcji przeprowadzanych przez organizacje zewnętrzne należy 
uwzględnić następujące uwagi:
•	 Aby uzyskać zadeklarowane parametry, produkt powinien zapobiegawczo wykonać znamionowy cykl pracy trwający co najmniej 

15/20 godzin.
•	 Ustawić średni ciąg spalin, jak podano w tabeli „parametry techniczne produktu”.
•	 Rodzaj stosowanego peletu powinien być zgodny z obowiązują normą EN ISO 17225-2, klasa jakości A1. Do celów certyfikacji 

zazwyczaj używa się peletu jodłowego.
•	 Doprowadzanie energii termicznej może zmieniać się w zależności od długości i wartości opałowej paliwa; dlatego też może 

wystąpić konieczność wykonania kilku regulacji (dostępnych w menu użytkownika), aby zapewnić zużycie godzinowe podane 
w tabeli „parametry techniczne produktu”. Stosowanie peletu klasy A1 gwarantuje uzyskanie wartości opałowej przypuszczalnie 
zbliżonej do używanej podczas certyfikacji pieca; wymiary granulatu mogą mieć znaczący wpływ na godzinowe dostarczanie paliwa 
i w konsekwencji na wydajność urządzenia; dlatego też radzimy stosowanie peletu o średnicy 6 mm i średniej długości około 24 mm 
(unikać zarówno peletu zbyt długiego, jak i zbyt rozdrobnionego). 

•	 W przypadku pieca na drewno paliwo musi spełniać wymagania obowiązującej normy EN ISO 17225-5, klasa jakości A1. Sprawdzić, 
czy paliwo ma prawidłową wilgotność, która musi zawierać się w przedziale między 12 a 20% (lepiej, jeżeli wilgotność jest bliska 
wartości 12%, zazwyczaj stosowanej podczas certyfikacji). Wraz ze wzrostem wilgotności konieczne jest przeprowadzenie różnych 
regulacji powietrza spalania, które należy wykonać za pomocą regulatora powietrza spalania, zmieniając stopień mieszania 
powietrza pierwotnego i wtórnego.

•	 W przypadku uszkodzeń powstałych podczas przemieszczania ważne jest sprawdzenie poprawności działania urządzeń, które mogą 
mieć wpływ na wydajność (np.: wentylatorów powietrza lub zabezpieczeń elektrycznych).

•	 Osiągi znamionowe uzyskano poprzez ustawienie maksymalnej mocy płomienia i wentylacji otoczenia w trybie ręcznym.
Osiągi dla zmniejszonej mocy uzyskano przy minimalnej mocy płomienia i wentylacji (P1 i V1) w trybie ręcznym.
Pozostałe warunki odpowiadają pośredniej wentylacji oraz mocy.

•	 W przypadku, gdy w menu występuje tryb „weryfikacji”, w trakcie pomiarów ustawić tę funkcję, aby uniknąć wystąpienia 
ewentualnych modulacji temperatury wynikających z błędnego ustawienia parametrów działania.

•	 Wreszcie, podczas weryfikacji, wykonywać pomiary dokładnie w punktach pomiaru przewidzianych w obowiązującej normie, 
zarówno w przypadku emisji, jak i temperatury. 
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WARUNKI GWARANCJI
Aby uzyskać informacje na temat czasu trwania, warunków i ograniczeń konwencjonalnej gwarancji firmy MCZ, należy zapoznać się z 
kartą gwarancyjną dołączoną do wyrobu.

Informacje dotyczące gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym zawierającym 
baterie i akumulatory

Symbol ten, umieszczony na produkcie, bateriach, akumulatorach, ich opakowaniu albo we właściwej dokumentacji wskazuje, że produkt 
oraz załączone baterie lub akumulatory po zakończeniu okresu użytkowania nie mogą być zbierane, odzyskiwane lub unieszkodliwiane 
razem z odpadami domowymi.
Niewłaściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, bateriami lub akumulatorami może prowadzić do 
uwolnienia niebezpiecznych substancji zawartych w produktach. W celu uniknięcia ewentualnych szkód dla środowiska lub zdrowia, 
prosimy użytkownika o oddzielenie tego sprzętu i/lub zawartych w nim baterii lub akumulatorów od innego rodzaju odpadów i 
przekazanie go do komunalnego punktu zbiórki. Na terenie Włoch istnieje możliwość zwrócenia się do dystrybutora o odbiór odpadu 
elektrycznego i elektronicznego na warunkach i zgodnie z procedurami określonymi w dekrecie z mocą ustawy  49/2014.
Selektywna zbiórka i właściwe przetwarzanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz akumulatorów sprzyja zachowaniu 
zasobów naturalnych, poszanowaniu środowiska naturalnego i zapewnia ochronę zdrowia.
W celu uzyskania dalszych informacji w zakresie punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów 
należy skontaktować się z właściwymi organami publicznymi odpowiedzialnymi za wydawanie zezwoleń.
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OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI PRODUKTU

Za demontaż i utylizację pieca odpowiada jedynie właściciel, który powinien przestrzegać przepisów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska obowiązujących w jego kraju.
Po zakończeniu eksploatacji produkt nie może być zutylizowany wraz z odpadami komunalnymi. 
Produkt może zostać przekazany do specjalnych punktów zbiórki selektywnej, wyznaczonych przez władze gminne lub do sprzedawców, 
którzy świadczą tego typu usługi. Selektywne usuwanie produktu pozwala na uniknięcie ewentualnych, negatywnych konsekwencji dla 
środowiska i zdrowia, będących skutkiem nieodpowiedniego usuwania oraz na odzyskanie materiałów składowych, co stanowi istotną 
oszczędność energii i zasobów.

Poniższa tabela i odpowiedni widok rozstrzelony, do którego się odnosi, przedstawiają główne elementy, które można znaleźć w urządzeniu 
oraz wskazania dotyczące ich prawidłowego oddzielenia i utylizacji po zakończeniu okresu eksploatacyjnego.
W szczególności elementy elektryczne i elektroniczne należy oddzielić i zutylizować w autoryzowanych do tego celu zakładach likwidacji, 
zgodnie z postanowieniami dyrektywy WEEE 2012/19/UE oraz z odpowiednimi transpozycjami dyrektywy w prawie krajowym.
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OPIS JAK I GDZIE UTYLIZOWAĆ MATERIAŁY

A
POWŁOKA ZEWNĘTRZNA

Jeśli występuje, zutylizować oddzielnie 
zgodnie z materiałem, z którego się składa:

metal,
szkło,
płytki lub płyty ceramiczne, 
kamień.

B
SZKŁA DRZWICZEK 

Jeśli występują, zutylizować osobno 
zgodnie z materiałem, z którego się 
składają:

tworzywo szklano-ceramiczne (drzwiczki 
paleniska): zutylizować wraz z kruszywami 
lub odpadami mieszanymi,
szkło hartowane (drzwiczki pieca): 
zutylizować wraz ze szkłem. 

C
POWŁOKA WEWNĘTRZNA

Jeśli występuje, zutylizować osobno 
zgodnie z materiałem, z którego się składa: 

metal,
materiały ogniotrwałe, 
płyty izolacyjne,
wermikulit, 
materiały izolacyjne, wermikulit i 
materiały ogniotrwałe, które miały kontakt 
z płomieniem lub gazami spalinowymi 
(utylizować wraz z odpadami mieszanymi).

D
ELEMENTY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE

Utylizować oddzielnie w autoryzowanych 
zakładach, zgodnie ze wskazaniami 
dyrektywy WEEE 2012/19/UE i 
odpowiednią transpozycją dyrektywy w 
prawie krajowym.

Okablowania, silniki, wentylatory, pompy 
obiegowe, wyświetlacz, czujniki, świeca 
zapłonowa, płyty elektroniczne, baterie.

E
KONSTRUKCJA METALOWA

Utylizować oddzielnie wraz z metalem

F
ELEMENTY NIE NADAJĄCE SIĘ DO 

RECYKLINGU

Utylizować wraz z odpadami mieszanymi
Np.: uszczelki, węże gumowe, silikonowe 
lub fibrowe, z tworzywa sztucznego.

G
ELEMENTY HYDRAULICZNE

Rury, króćce, naczynie wyrównawcze, 
zawory. Jeśli występują, należy 
poddać utylizacji oddzielnie zgodnie z 
materiałem, z którego się składają:

miedź,
mosiądz,
stal,
pozostałe materiały
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Nasze Produkty na biopaliwo stałe, (zwane dalej „Produktami”) są zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z jedną z następujących 
norm europejskich zharmonizowanych z rozporządzeniem (UE) nr  305/2011 dla wyrobów budowlanych:

EN 14785: „Ogrzewacze pomieszczeń opalane peletami”
EN 13240: „Ogrzewacze pomieszczeń opalane drewnem”
EN 13229: „Wkłady i kominki opalane drewnem”
EN 12815: „Kuchnie opalane drewnem”

 Produkty są również zgodne z zasadniczymi wymogami dyrektywy 2009/125/WE (Eco Design) oraz, w stosownych przypadkach, 
dyrektyw:
 
2014/35/EU (LVD - dyrektywa niskonapięciowa)
2014/30/EU (EMC - dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej)
2014/53/UE (RED – dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych)
2011/65/EU (RoHS)

W związku z tym zwracamy uwagę, że:
•	 niniejsza instrukcja i arkusz danych technicznych, dostępne również na naszej stronie internetowej, zawierają 

wszystkie konkretne wskazówki i informacje niezbędne i fundamentalne dla wyboru produktu, jego prawidłowej instalacji oraz 
odpowiedniego zwymiarowania systemu odprowadzania dymów; 

•	 wyroby muszą być zainstalowane, kontrolowane i serwisowane przez wykwalifikowanego technika, zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w niniejszej instrukcji oraz zgodnie z ustawodawstwem i przepisami dotyczącymi instalacji i konserwacji obowiązującymi 
w poszczególnych krajach, tak aby uzyskać wydajny system grzewczy prawidłowo zwymiarowany do potrzeb mieszkania lub domu,

•	 jeżeli Produkty są poddawane naprężeniom termicznym, poprzez pracę w trybie ciągłym przez wiele godzin przy wysokiej 
mocy (np. 3, 4 godziny dziennie przy mocy P4 lub P5), zalecamy częstsze czyszczenie i skrócenie okresów między operacjami 
konserwacji bieżącej, biorąc pod uwagę stan pracy produktu; ponadto zwracamy uwagę, że w takich warunkach pracy maszyny 
istnieje zwiększone ryzyko przedwczesnego zużycia produktu, a w szczególności części narażonych na bezpośrednie działanie ciepła 
płomienia (np. komora spalania), których pierwotny stan może ulec modyfikacji i pogorszeniu, co między innymi może powodować 
hałas podczas pracy produktu z powodu rozszerzania mechanicznego.

Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania powyższych instrukcji.
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Wytyczne zawarte w niniejszym rozdziale odnoszą się do włoskiej normy instalacyjnej UNI 10683. Należy w 
każdym przypadku przestrzegać norm obowiązujących w kraju instalacji urządzenia.

PELETY
Pelety są produkowane z wysuszonych czystych trocin drzewnych (bez lakierów i farb). Spoistość materiału gwarantowana jest przez 
ligninę, która zawarta jest w drewnie, bez używania kleju lub spoiw.
Rynek oferuje różne typy peletów o cechach, które różnią się w zależności od używanych mieszanin drewna. Najbardziej rozpowszechniona 
średnica na rynku wynosi 6 mm (istnieje również średnica 8 mm), a długość mieści się najczęściej w przedziale od 3 do 40 mm. Pelety 
dobrej jakości mają gęstość zawierającą się w przedziale od 600 do ponad 750 kg/mc z zawartością wody stanowiącą od 5% do 8% ich 
ciężaru.
Poza tym, że jest on paliwem ekologicznym, ponieważ maksymalnie wykorzystuje się resztki drewna, otrzymując czystsze spalanie 
względem paliw kopalnych, pelety prezentują także korzyści techniczne.
Podczas gdy dobre drewno posiada zdolność cieplną równą 4,4 kW/kg (15% wilgotności, po ok. 18 miesiącach dojrzewania), ciepło 
wytwarzane z pelet jest równe 4,9 kW/kg. Aby zagwarantować dobre spalanie, należy przechowywać pelety w miejscu nie posiadającym 
wilgoci i z dala od brudu. Pelety zazwyczaj dostarczane są w workach 15kg, dlatego też ich magazynowanie jest bardzo praktyczne.

Dobrej jakości pelety gwarantują poprawne spalanie, obniżając szkodliwe emisje do atmosfery.

Im mniejsza jakość spalanego materiału, tym częściej należy wykonywać czyszczenie kosza paleniskowego i komory 
spalania.

Główne certyfikaty jakości peletów dostępnych obecnie na rynku europejskim gwarantują, iż paliwo spełnia wymagania klasy A1/A2 
zgodnie z ISO 17225-2. Przykładami tych certyfikatów są ENPlus, DINplus, Ö-Norm M7135, które gwarantują zachowanie następujących 
cech:

•	 wartość opałowa: 4,6 ÷ 5,3 kWh/kg.
•	 Zawartość wody: ≤ 10% masy.
•	 Zawartość procentowa popiołu: maks 1,2% masy (A1 poniżej 0,7%).
•	 Średnica: 6±1/8±1 mm.
•	 Długość: 3÷40 mm.
•	 Zawartość: 100% drewno nie obrabiane i bez żadnego dodatku substancji wiążących.

Firma zaleca używanie dla swoich produktów certyfikowanego materiału opałowego (ENPlus A1, DINplus, Ö-Norm 
M7135).
Używanie peletów niezgodnych z powyższymi wskazaniami może pogorszyć działanie urządzenia oraz spowodować 
wygaśnięcie gwarancji i odpowiedzialności za produkt.

WOREK Z PALIWEM 15 KG



12

2 – INSTALACJA

WSTĘP
Instalacja systemu grzewczego (generator + doprowadzenie powietrza do spalania + system odprowadzania produktów 
spalania + ewentualna instalacja wodna/powietrzna) musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i regulacjami1 i wykonana przez wykwalifikowanego technika, który musi wydać osobie odpowiedzialnej za system 
deklarację zgodności samego systemu i który bierze na siebie pełną odpowiedzialność za końcową instalację i wynikające 
z niej właściwe funkcjonowanie produktu. 
Producent uchyla się od odpowiedzialności w przypadku instalacji niezgodnych z obowiązującymi przepisami i niewłaściwej obsługi 
urządzenia. 
Musi upewnić się zwłaszcza co do tego, czy:
•	 pomieszczenie jest odpowiednie do zainstalowania urządzenia (nośność podłogi, obecność lub możliwość wykonania odpowiedniej 

instalacji elektrycznej / wodnej / powietrznej, gdy jest przewidziany, objętość zgodna z charakterystyką urządzenia itd.);
•	 urządzenie jest podłączone do prawidłowo zwymiarowanego systemu odprowadzania dymu zgodnie z normą EN 13384-1, który 

jest odporny na pożar sadzy i który przestrzega zalecanych odległości od materiałów palnych podanych na tabliczce znamionowej;
•	 do urządzenia doprowadzony jest wystarczający dopływ powietrza do spalania;
•	 inne zainstalowane urządzenia do spalania lub urządzenia odciągowe nie powodują obniżenia ciśnienia w pomieszczeniu, w którym 

zainstalowano produkt, o więcej niż 4 Pa w stosunku do ciśnienia zewnętrznego (tylko w przypadku urządzeń hermetycznych 
dopuszczalne jest obniżenie ciśnienia w pomieszczeniu o maksymalnie 15 Pa).

1 Krajową normą odniesienia dla instalacji urządzeń gospodarstwa domowego jest UNI 10683 (IT) - DTU NF 24.1 (FR) - DIN 18896 (DE) - NBN B 61-002 (BE) - Real Decreto 
1027/2007 (ES) 

W szczególności zaleca się ścisłe przestrzeganie bezpiecznych odległości od materiałów palnych, aby uniknąć poważnych 
szkód dla zdrowia ludzi i bezpieczeństwa mieszkania. 

Instalacja urządzenia musi gwarantować łatwy dostęp dla konserwacji urządzenia, czopuchów i kanału dymowego.
Zachowywać zawsze odległość i stosowne zabezpieczenia, aby uniknąć kontaktu produktu z wodą.

Zabrania się instalowania pieca w pomieszczeniach, w których występuje zagrożenie pożaru.
Z wyjątkiem instalacji hermetycznych zabronione jest również współistnienie w tym samym pomieszczeniu lub w 
pomieszczeniach sąsiadujących urządzeń opalanych olejem opałowym w sposób ciągły lub nieciągły, pobierających 
powietrze do spalania z pomieszczenia, w którym są zainstalowane, lub urządzeń gazowych typu B do ogrzewania 
pomieszczeń, wytwarzających lub nie, ciepłą wodę użytkową.

Instalacja hermetyczna oznacza, że produkt posiada certyfikat hermetyczności, a jego instalacja (przewody 
powietrza do spalania i podłączenie do komina) została wykonana w sposób hermetyczny względem środowiska 
instalacji.

W przypadku instalacji hermetycznej piece nie pobierają tlenu z otoczenia, całość powietrza pobierają z zewnątrz (o ile zostały 
przygotowane odpowiednie kanały), co pozwala na ich zamontowanie w domach wymagających dużego stopnia izolacji, takich jak domy 
pasywne lub domy energooszczędne. Dzięki tego rodzaju technologii wyeliminowane zostało ryzyko emisji spalin do otoczenia. Brak 
jest również konieczności przygotowywania czerpni powietrza w miejscu montażu, a tym samym odpowiednich krat napowietrzających.
Pozwala to uniknąć w otoczeniu strumieni zimnego powietrza zmniejszających komfort cieplny oraz całkowitą wydajność systemu. Piec 
z zamkniętą komorą spalania można montować również w obecności wentylacji wymuszonej lub w pomieszczeniach, w których może 
występować podciśnienie względem środowiska zewnętrznego. 
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ODLEGŁOŚCI MINIMALNE
Przestrzegać odległości od przedmiotów łatwopalnych (kanapy, meble, obudowy drewniane itp.), zgodnie z poniższą specyfikacją. 
W przypadku obecności przedmiotów szczególnie wrażliwych na ciepło, takich jak meble, zasłony lub sofy, należy zwiększyć odległość od 
pieca, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń spowodowanych wysoką temperaturą.

Bezpieczne odległości od materiału palnego (mm)

dR (odległość z tyłu) 200

dS (odległość z boku) 200

dB (odległość z dołu) 0

dC (odległość z góry) 750

dP (promieniowanie czołowe) 1000

dF (promieniowanie na podłogę) 1000

dL (promieniowanie boczne) 1000

LEGENDA

1 PODŁOGA 4 ZABEZPIECZAJĄCA PŁYTA PODŁOGOWA

2 MATERIAŁ PALNY Z PRZODU 5 POWIERZCHNIA NAPROMIENIOWANA WYMAGAJĄCA ZABEZPIECZENIA

3 OBSZAR EMISJI PROMIENIOWANIA 6 POWIERZCHNIA PALNA Z TYŁU / Z BOKU / Z GÓRY

Jeśli podłogę wykonano z materiału palnego, do ochrony należy używać materiału ognioodpornego (stal, szkło...), aby zabezpieczał także 
część przednią w razie ewentualnego wyrzutu odpadów podczas czyszczenia.

W przypadku obecności podłogi wykonanej z materiału palnego należy zawsze zamontować zabezpieczającą płytę 
podłogową.

Zainstalować piec w odległości od ewentualnych ścian lub powierzchni niepalnych, z minimalną wolną odległością równą 200 mm (z tyłu) 
i 200 mm (z boku), aby zagwarantować skuteczną wentylację urządzenia i dobrą dystrybucję ciepła w otoczeniu.
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Należy jednak zapewnić odpowiednią odległość, aby ułatwić dostęp w celu czyszczenia i konserwacji nadzwyczajnej. Jeżeli nie jest to 
możliwe, należy zawsze umożliwić odstęp między produktem, a sąsiednimi ścianami / przeszkodami.
Ta operacja musi być wykonana przez technika posiadającego odpowiednie kwalifikacje do odłączania, a następnie ponownego 
podłączania przewodów odprowadzających produkty spalania.

W przypadku generatorów podłączonych do instalacji wodnej, pomiędzy samą instalacją a produktem należy wykonać takie połączenie, 
aby podczas konserwacji nadzwyczajnej, przeprowadzanej przez wykwalifikowanego technika, możliwe było odsunięcie generatora o co 
najmniej 50 cm od sąsiednich ścian bez konieczności opróżniania instalacji (np. poprzez zastosowanie podwójnego zaworu odcinającego 
lub odpowiedniego połączenia elastycznego). 

Wlot powietrza

Należy obowiązkowo zapewnić odpowiedni wlot powietrza z zewnątrz, który umożliwia dopływ powietrza do spalania, niezbędnego dla 
prawidłowego funkcjonowania produktu. Dopływ powietrza pomiędzy środowiskiem zewnętrznym a pomieszczeniem instalacji pieca 
może odbywać się za pomocą kratki wentylacyjnej lub poprzez doprowadzenie powietrza bezpośrednio z zewnątrz3. 
Kratka wentylacyjna musi także:
•	 być wykonana na wysokości zbliżonej do poziomu podłogi;
•	 być zawsze zabezpieczona z zewnątrz kratką w taki sposób, aby nie można jej było zasłonić żadnym przedmiotem;
•	 mieć łączną wolną powierzchnię o wielkości co najmniej 80 cm2 (z wyłączeniem kratki).

Obecność w tym samym pomieszczeniu innych urządzeń pobierających powietrze (np. wentylacja mechaniczna, wentylator elektryczny 
do odciągania zużytego powietrza, okap kuchenny, inne piece itp. może prowadzić do powstania podciśnienia w otoczeniu. W tym 
przypadku, z wyjątkiem instalacji hermetycznych, należy zapewnić, aby przy włączonych wszystkich urządzeniach w pomieszczeniu 
instalacji pieca ciśnienie nie było niższe o więcej niż 4 Pa w stosunku do ciśnienia zewnętrznego. W razie potrzeby zwiększyć powierzchnię 
przekroju czerpni powietrza.
Powietrze potrzebne do spalania może być doprowadzane z zewnątrz poprzez podłączenie zewnętrznego wlotu powietrza bezpośrednio 
do wlotu powietrza do spalania, który zazwyczaj znajduje się z tyłu urządzenia.
Przewody muszą być zgodne z poniższymi wymiarami (każde kolano 90° odpowiada jednemu metrowi bieżącemu):

3 W przypadku przewodów powietrza do spalania w produktach niehermetycznych należy sprawdzić, czy w pomieszczeniu, w którym ma zostać zainstalowany piec, nie panuje 
niższe ciśnienie niż 4 Pa w stosunku do ciśnienia zewnętrznego, w przeciwnym razie należy zapewnić w pomieszczeniu dodatkową kratkę wentylacyjną.
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Poniżej 15kW:

Średnica przewodu powietrza Długość maksymalna
(rura gładka)

Długość maksymalna
(rura karbowana)

50mm 2m 1m

60mm 3m 2m

80mm 7m 4m

100mm 12m 9m

Powyżej 15kW:

Średnica przewodu powietrza Długość maksymalna
(rura gładka)

Długość maksymalna
(rura karbowana)

50mm - -

60mm 1m -

80mm 3m 1m

100mm 7m 4m
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Przygotowanie systemu odprowadzenia dymów 

System odprowadzania produktów spalania jest szczególnie ważny dla prawidłowej pracy urządzenia i musi być prawidłowo 
zwymiarowany zgodnie z normą EN 13384-1.
Jego wykonanie / dostosowanie / weryfikacja musi być zawsze przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika, który posiada 
odpowiednie kwalifikacje i spełnia wymogi prawne oraz przepisy obowiązujące w kraju, w którym urządzenie jest zainstalowane.  
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie spowodowane przez system odprowadzenia dymów, który 
nie jest odpowiednio zwymiarowany i nie spełnia wymagań norm. 

Czopuch (łącznik dymowy) 

Czopuch jest przewodem łączącym urządzenie z kanałem dymowym. 
Ten łącznik dymów musi spełniać w szczególności następujące wymagania: 
•	 być zgodny z normą wyrobu EN 1856-2; 
•	 jego przekrój musi mieć stałą średnicę i nie może być mniejszy niż przekrój wylotu urządzenia od wylotu paleniska do łącznika w 

kanale dymowym;
•	 długość odcinka poziomego musi być jak najmniejsza, a jego rzut z góry nie może przekraczać 4 metrów;
•	 odcinki poziome muszą być skierowane do góry pod minimalnym nachyleniem 3%; 
•	 w przypadku zmiany kierunku kąt nie może przekraczać 90°, a odcinki te muszą być łatwe do skontrolowania;
•	 liczba zmian kierunku łącznie z wejściem do kanału dymowego, z wyjątkiem łącznika w kształcie T w przypadku wyjścia z boku lub 

z tyłu, nie może przekraczać 3; 
•	 musi być ocieplony, jeżeli przechodzi na zewnątrz pomieszczenia instalacji;
•	 nie może przechodzić przez pomieszczania, w których obowiązuje zakaz instalowania urządzeń zasilanych paliwem.
•	 zabrania się stosowania elastycznych rur metalowych z cementu włóknistego lub aluminium. 

W każdym razie czopuchy muszą być szczelne i nie uwalniać produktów spalania oraz ewentualnego kondensatu. Dlatego zaleca się 
stosowanie rur z uszczelkami silikonowymi lub podobnymi uszczelnieniami, które wytrzymują temperatury robocze urządzenia (np. T200 
P1) i które posiadają certyfikat T400 N1 G również po usunięciu uszczelek.

Kanał dymowy (komin lub wkład kominowy)
 
Przy budowie kanału dymowego należy przestrzegać przede wszystkim następujących wymagań: 
•	 zgodność z mającą do niego zastosowanie normą wyrobu (EN 1856, EN 1857 EN 1457, EN 1806, EN 13063..); 
•	 wykonanie z odpowiednich materiałów w celu zapewnienia odporności na normalne obciążenia mechaniczne, chemiczne i termiczne 

oraz posiadanie odpowiedniej izolacji termicznej w celu ograniczenia powstawania skroplin; 
•	 przeważnie pionowy przebieg i brak przewężeń na całej długości; 
•	 prawidłowa odległość ze szczeliną powietrzną i odizolowanie od materiałów palnych; 
•	 wewnętrzny kanał dymowy w pomieszczeniu musi być izolowany termicznie i może być wprowadzony do szybu, o ile spełnia 

wymagania przedmiotowych przepisów; 
•	 czopuch należy podłączyć do kanału dymowego za pomocą trójnika wyczystkowego do zbierania sadzy i ewentualnego kondensatu;
•	 kiedy zwymiarowanie systemu przewiduje pracę w warunkach wilgotności, należy przygotować odpowiedni system gromadzenia i 

ewentualny syfon do odprowadzania kondensatu.

Zaleca się, aby na tabliczce kanału dymowego sprawdzić dane dotyczące odległości bezpieczeństwa, jakich należy 
przestrzegać w razie występowania materiałów palnych oraz ewentualnie typu materiału izolacyjnego, jakiego 
należy użyć.  
Zabrania się podłączania pieca do zbiorczego kanału dymowego lub kanału dymowego (*), do którego podłączone 
są inne urządzenia wykorzystujące spalanie lub odprowadzenia okapów wyciągowych. 
Zabrania się używania bezpośredniego odprowadzenia przez ścianę lub do zamkniętych pomieszczeń oraz żadnego 
rodzaju odprowadzenia nieprzewidzianego w przepisach obowiązujących w kraju instalacji.  
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Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

Nasada kominowa 

Nasada kominowa, tj. końcowa część kanału dymowego, musi mieć następujące właściwości: 
•	 przekrój wylotu dymów musi być co najmniej dwa razy większy niż przekrój wewnętrzny komina; 
•	 musi uniemożliwiać dostanie się do niego deszczu lub śniegu; 
•	 musi gwarantować wylot dymów również w przypadku wiatru (nasada odporna na działanie wiatru); 
•	 wysokość wylotu musi znajdować się poza strefą refluksu (*) (zapoznać się z krajowymi przepisami w celu ustalenia strefy refluksu); 
•	 musi być zbudowana zawsze w odległości od anten telewizyjnych lub satelitarnych i nie może być nigdy używana jako wspornik. 

(*) o ile nie przewidziano szczególnych odstępstw w przepisach krajowych (wyraźnie określone w instrukcji obsługi w odpowiednim 
języku) pozwalających na to w określonych warunkach; w takim przypadku należy ściśle przestrzegać wymagań dotyczących produktu/
instalacji zawartych w odpowiednich normach/specyfikacjach technicznych/przepisach prawnych obowiązujących w danym kraju. 
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2 – INSTALACJA

PRZYKŁADY INSTALACJI4 (ŚREDNICE I DŁUGOŚCI DO ZWYMIAROWANIA)

1. Instalacja kanału dymowego z otworem na rurę 
powiększonym o:
•	 minimum 100 mm wokół rury, w przypadku 
występowania w sąsiedztwie części niepalnych, takich 
jak cement, cegły itp. lub
•	 minimum 300 mm wokół rury (lub zgodnie 
z zaleceniami danych), w przypadku występowania w 
sąsiedztwie części łatwopalnych, takich jak drewno itp.
W obu przypadkach należy zainstalować odpowiednią 
izolację pomiędzy kanałem dymowym a sufitem.
Zawsze należy sprawdzić i przestrzegać danych 
znamionowych kanału dymowego, w szczególności 
bezpiecznych minimalnych odległości od materiałów 
palnych.
Owe zasady stosuje się również w odniesieniu do 
otworów wykonanych w ścianie.

2. Stary kanał dymowy z wkładem z wykonaniem 
zewnętrznych drzwiczek w celu umożliwienia 
czyszczenia komina.

3. Zewnętrzny kanał dymowy wykonany wyłącznie z 
izolowanych rur ze stali nierdzewnej, tj. z podwójną 
ścianą; całość solidnie przymocowana do ściany. Z 
nasadą kominową odporną na działanie wiatru. 

4. System kanałów za pomocą połączeń T, które 
umożliwiają łatwy dostęp podczas czyszczenia, bez 
konieczności demontażu rur.

4 Rysunek pokazuje typowe, ale nie wyczerpujące przykłady wszystkich możliwości instalacji (które zawsze powinny uzyskać aprobatę wykwalifikowanego technika)

U = IZOLACJA
V = EWENTUALNE ZWIĘKSZENIE ŚREDNICY
I = KOREK REWIZYJNY
S = DRZWICZKI REWIZYJNE
P = WLOT POWIETRZA
T = POŁĄCZENIE TEOWE Z KORKIEM REWIZYJNYM
A = ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁU PALNEGO 
(TABLICZKA CZOPUCHA)
B = MAKSIMUM 4 M
C = MINIMUM 3° NACHYLENIA
D = ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁU PALNEGO 
(TABLICZKA URZĄDZENIA)
E = STREFA REFLUKSU
F = PRZEWODY POWIETRZA
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3-RYSUNKI I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

RYSUNKI I WŁAŚCIWOŚCI

WYMIARY PIECA EGO HYDROMATIC 12 M2
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3-RYSUNKI I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WYMIARY PIECA STAR HYDROMATIC 12 M2
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3-RYSUNKI I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA EGO HYDROMATIC 12 M2 / STAR HYDROMATIC 12 M2
Klasa efektywności energetycznej A+
Moc użytkowa nominalna 11,9 kW (10234 kcal/h) 
Moc użytkowa nominalna (H2O) 10 kW (8600 kcal/h)
Minimalna moc użytkowa 3,2 kW (2750 kcal/h)
Minimalna moc użytkowa (H2O) 1,8 kW (1548 kcal/h)
Max wydajność 91,1%
Min. wydajność 96,1%
Maksymalna temperatura dymu na wylocie 123 °C (1)

Minimalna temperatura dymu na wylocie 48°C (1)

Cząstki stałe / OGC / Nox (13%O2) 17 mg/Nm3 - 2 mg/Nm3 - 117 mg/Nm3
CO w 13% O2 Min i Max 0,036 – 0,006%
CO2 Min i Max 6,3%–9,7%
Masa dymu Min i Max 3,8 - 9,6 g/s
Maksymalne ciśnienie robocze 2,5 bar - 250 kPa
Zalecany ciąg przy mocy maksymalnej*** 0,12 mbar - 12 Pa***
Dozwolony ciąg minimalny przy mocy minimalnej 0,02 mbar - 2 Pa
Pojemność zbiornika 31 litrów
Rodzaj paliwa pelety Pelety o średnicy 6 mm frakcja 3 ÷ 40 mm
Godzinowe zużycie peletów Min ~ 0,7 kg/h* - Max ~ 2,7 kg/h*
Autonomia Min ~ 29 h* - Max ~ 8 h*
Nagrzewana objętość m3 216/55–340/35–595/20*
Wlot powietrza przy spalaniu Ø 50 mm
Wylot dymów Ø 80 mm
Wlot powietrza 80 cm2

Znamionowa moc elektryczna (EN 60335-1) 75 W (Max 390 W)
Napięcie i częstotliwość zasilania 230 Volt / 50 Hz
Masa netto 147 kg  
Masa z opakowaniem 160 kg  
Odległość od materiału palnego (tył/bok/spód) 200 mm / 200 mm / 0 mm
Odległość od materiału palnego (góra/przód) 750 mm/1000 mm

 * Dane mogą ulegać zmianom w zależności od typu używanych peletów
.** Nagrzewana kubatura, w zależności od wymaganej mocy na m3 (odpowiednio 55-35-20 W na m3)
 *** Wartość zalecana przez producenta (nieobowiązkowa) dla optymalnego działania produktu.
Testowanie według EN 14785, zgodnie z dyrektywą europejską dotyczącą produktów budowlanych (UE 305/2011)

(1 Do zwymiarowania komina (zgodnie z EN 13884-1) należy użyć temperatury dymu dokładnie na wylocie z urządzenia, 
czyli wyżej zadeklarowanej temperatury zwiększonej o 20% (np. deklarowana temperatura 100°C - temperatura na 
wylocie produktu 120°C)
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3-RYSUNKI I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

PL

Producent: MCZ GROUP SpA
Marka: MCZ

Identyfikator(-y) modelu:

Funkcja ogrzewania pośredniego: TAK yes
Bezpośrednia moc cieplna: 1,9  kW
Pośrednia moc cieplna: 10,0  kW
Norma zharmonizowana: EN 14785:2006

Laboratorium notyfikowane: KIWA CERMET ITALIA S.P.A. (N.B. 0476)
Via Cadriano 23, 40057 Cadriano di Granarolo (BO), IT

Paliwo ηs [%] EEI [%]

Polana drewna o wilgotności ≤ 25 % no
Drewno prasowane o wilgotności < 12 % yes 79,7 121
Inna biomasa drzewna 

A+ (skala A++ / G)

Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego:

CO NOx OGC PM
71 117 2 17

444 87 14 16

##

Oznaczenie Oznaczenie Jednostka 
0 NIE

Pnom 11,9 kW 1 NIE

Pmin 3,2 kW
2

NIE

4 NIE

ηth,nom 91,1 % 6 NIE

ηth,min 96,1 % 7 TAK

1

elmax 0,075 kW NIE

elmin 0,060 kW NIE

elsb 0,004 kW
1

TAK

1

PL

EGO HYDROMATIC 12 M2

Klasa efektywności energetyczne

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ OSTRZEŻEŃ I WSKAZÓWEK DOTYCZĄCYCH INSTALACJI ORAZ OKRESOWEJ KONSERWACJI PODANYCH W ODPOWIEDNICH 
ROZDZIAŁACH W INSTRUKCJI OBSŁUGI. PRZESTRZEGAJ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW KRAJOWYCH I LOKALNYCH (KARTA PRODUKTU)

Opis produktu:

Paliwo zalecane: Inne odpowiednie 
paliwo(-a): 

NIE NIE
TAK NIE
NIE NIE

Należy przestrzegać ostrzeżeń i wskazówek dotyczących instalacji oraz okresowej konserwacji podanych w odpowiednich rozdziałach w instrukcji obsługi. 
Przestrzegaj obowiązujących przepisów krajowych i lokalnych

Mechanically fed roomheater fitted with a boiler burning wood pellets

Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (mg/Nm3 at 13% O2)
przy nominalnej mocy ciepl nej 
przy minimalnej mocy ciepl nej 

Moc cieplna Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu 
(należy wybrać jedną opcję) 

Parametr ednostopniowa moc cieplna bez re gulacji temperatury w 
pomieszczeniu 

Nominalna moc cieplna co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w 
pomieszczeniu 

Minimalna moc cieplna (orientacyjna) mechaniczna regulacja temperatury 
w pomieszczeniu za pomocą termostatu

Sprawność użytkowa (wartość opałowa w stanie ro boczym) elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu

Sprawność użytkowa przy nominalnej 
mocy cieplnej 

elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik 
dobowy

Sprawność użytkowa przy minimalnej 
mocy cieplnej

elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik 
tygodniowy 

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne Inne opcje regulacji (można wybrać kilka) 

Przy nominalnej mocy cieplnej 

rzy minimalnej mocy cieplnej 

W trybie czuwania 

regulacja temperatury w pomie szczeniu z wykrywaniem obecnoś

egulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego 
okna 

opcja regulacji na odległość 
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PL

Producent: MCZ GROUP SpA
Marka: MCZ
Identyfikator(-y) modelu:

Funkcja ogrzewania pośredniego: TAK yes
Bezpośrednia moc cieplna: 1,9  kW
Pośrednia moc cieplna: 10,0  kW
Norma zharmonizowana: EN 14785:2006

Laboratorium notyfikowane: IMQ (N.B. 0051)
Via Quintiliano 43, 20138 Milano, IT

Paliwo ηs [%] EEI [%]

Polana drewna o wilgotności ≤ 25 % no
Drewno prasowane o wilgotności < 12 % yes 79,7 121
Inna biomasa drzewna 

A+ (skala A++ / G)

Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego:

CO NOx OGC PM
71 117 2 17

444 87 14 16

##

Oznaczenie Oznaczenie Jednostka 
0 NIE

Pnom 11,9 kW 1 NIE

Pmin 3,2 kW
2

NIE

4 NIE

ηth,nom 91,1 % 6 NIE

ηth,min 96,1 % 7 TAK

1

elmax 0,075 kW NIE

elmin 0,060 kW NIE

elsb 0,004 kW
1

TAK

1

PL

STAR HYDROMATIC 12 M2

Klasa efektywności energetyczne

WYMOGI W ZAKRESIE INFORMACJI DOTYCZĄCE MIEJSCOWYCH OGRZEWACZY POMIESZCZEŃ NA PALIWA STAŁE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 
2015/1185 I 2015/1186 (KARTA PRODUKTU)

Opis produktu:

Paliwo zalecane: Inne odpowiednie 
paliwo(-a): 

NIE NIE
TAK NIE
NIE NIE

Należy przestrzegać ostrzeżeń i wskazówek dotyczących instalacji oraz okresowej konserwacji podanych w odpowiednich rozdziałach w instrukcji obsługi. 
Przestrzegaj obowiązujących przepisów krajowych i lokalnych

Piec na pellet samozaładowczy ze zintegrowanym bojlerem

Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (mg/Nm3 at 13% O2)
przy nominalnej mocy ciepl nej 
przy minimalnej mocy ciepl nej 

Moc cieplna Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu 
(należy wybrać jedną opcję) 

Parametr ednostopniowa moc cieplna bez re gulacji temperatury w 
pomieszczeniu 

Nominalna moc cieplna co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w 
pomieszczeniu 

Minimalna moc cieplna (orientacyjna) mechaniczna regulacja temperatury 
w pomieszczeniu za pomocą termostatu

Sprawność użytkowa (wartość opałowa w stanie ro boczym) elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu

Sprawność użytkowa przy nominalnej 
mocy cieplnej 

elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik 
dobowy

Sprawność użytkowa przy minimalnej 
mocy cieplnej

elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik 
tygodniowy 

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne Inne opcje regulacji (można wybrać kilka) 

Przy nominalnej mocy cieplnej 

rzy minimalnej mocy cieplnej 

W trybie czuwania 

regulacja temperatury w pomie szczeniu z wykrywaniem obecnoś

egulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego 
okna 

opcja regulacji na odległość 
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4-ODPAKOWANIE

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE LIKWIDACJI OPAKOWANIA
Z materiałem opakowaniowym urządzenia należy obchodzić się prawidłowo, aby, jeśli jest to możliwe, ułatwić jego zbieranie, ponowne 
użycie, odzysk i recykling. 
W poniższej tabeli znajduje się lista możliwych elementów opakowania oraz odpowiednie instrukcje do ich likwidacji.

OPIS KOD MATERIAŁU SYMBOL WSKAZANIA DOTYCZĄCE ZBIERANIA 

DREWNIANA PODSTAWA DREWNO FOR 50 SELEKTYWNA Zbiórka 

DREWNIANA SKRZYNIA 
KRATOWA

DREWNO

DREWNIANA PALETA Sprawdzić w odpowiednim urzędzie, jak 
dostarczyć takie opakowanie do punktu 
selektywnej zbiórki. 

TEKTUROWE PUDEŁKO TEKTURA FALISTA PAP 20 SELEKTYWNA Zbiórka 

TEKTUROWY NAROŻNIK PAPIER

TEKTUROWY ARKUSZ Sprawdzić przepisy odpowiednich 
urzędów

WOREK NA URZĄDZENIE POLIETYLEN LD-PE 04 SELEKTYWNA Zbiórka 

TOREBKA NA AKCESORIA TWORZYWO SZTUCZNE

FOLIA PĘCHERZYKOWA Sprawdzić przepisy odpowiednich 
urzędów

ARKUSZ OCHRONNY

ETYKIETY

POLISTYREN POLISTYREN  PS 06 SELEKTYWNA Zbiórka 

CHRUPKI TWORZYWO SZTUCZNE

Sprawdzić przepisy odpowiednich 
urzędów

TAŚMA SPINAJĄCA POLIPROPYLEN PP 05
POLIESTROWE PET 01

SELEKTYWNA Zbiórka 

TAŚMA KLEJĄCA TWORZYWO SZTUCZNE

Sprawdzić przepisy odpowiednich 
urzędów.

ŁĄCZNIKI GWINTOWE ŻELAZO FE 40 SELEKTYWNA Zbiórka 

SPINKI DO TAŚMY METAL

OPRAWA MOCUJĄCA Sprawdzić w odpowiednim urzędzie, jak 
dostarczyć takie opakowanie do punktu 
selektywnej zbiórki.
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Zaleca się wykonywanie jakiegokolwiek przemieszczenia z wykorzystaniem odpowiednich środków, zwracając uwagę 
na obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Nie przewracać opakowania i zachować szczególną ostrożność w 
odniesieniu do komponentów z majoliki.

Piece są dostarczane w jednym opakowaniu z ceramicznymi płytami lub stalowymi bokami zapakowanymi razem z konstrukcją i 
umieszczonymi na górze lub z boku. Otworzyć opakowanie, usunąć karton, styropian i ewentualne taśmy i umieścić piec w wybranym 
miejscu i upewnić się, że jest zgodne z wymaganiami.
Korpus pieca lub cały piec musi być zawsze przenoszony w pozycji pionowej, wyłącznie przy użyciu wózków podnośnikowych. Należy 
zwrócić szczególną uwagę, aby drzwiczki i szyba były zabezpieczone przed uderzeniami mechanicznymi, które mogłyby je uszkodzić.
Jeżeli jest to możliwe, opakowanie powinno być zdjęte z pieca przy miejscu jego instalacji.
Materiały tworzące opakowanie nie są ani toksyczne ani szkodliwe.

WYJMOWANIE KARTONU PALENISKA

OPAKOWANIA DO PIECA EGO OPAKOWANIA DO PIECA STAR



u

s

26

4-ODPAKOWANIE

Aby zdjąć piece z palety, należy wyjąć dwie śruby “u” i zsunąć płytę “s” z nóżki pieca. Występują cztery uchwyty “s”.

ZDJĘCIE UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH
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4-ODPAKOWANIE

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

Ustawić piec i przystąpić do podłączenia kanału dymowego. Regulując 4 nóżki (J), należy wypoziomować produkt, tak aby wylot dymu i 
przewód znajdowały się w jednej osi. 
Jeżeli piec ma być podłączony do przewodu wylotowego przechodzącego przez tylną ścianę (łączącego z kanałem dymowym), należy 
zwrócić szczególną uwagę, aby nie wciskać go na siłę.

Jeżeli wylot dymu pieca zostaje nadwyrężony lub nieprawidłowo użyty przy podnoszeniu lub ustawianiu, zostanie 
uszkodzone w sposób nieodwracalny jego działanie. 

1. PRZEKRĘCAJĄC NÓŻKI W PRAWĄ STRONĘ NASTĘPUJE OBNIŻENIE PIECA
2. PO PRZEKRĘCENIU NÓŻEK W LEWĄ STRONĘ NASTĘPUJE PODWYŻSZENIE PIECA
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5 - SPOSOBY DOSTARCZENIA PIECA

W chwili dostawy, piec Ego nie ma metalowej powłoki i ma zamontowaną płytę górną, zgodnie z poniższym rysunkiem.
Z opakowania wyjąć metalowe boki (rysunek poniżej) i przygotować je do montażu. Boki są wyposażone w śruby do przymocowania do 
konstrukcji.

Uwaga! Z metalowymi bokami należy obchodzić 
się ostrożnie, aby nie uszkodzić farby.

POZ. OPIS Nr

E METALOWY BOK 2

x ŚRUBA 4,2X13 4

z PODKŁADKA ZĘBATA M5 4

SILIKONOWY ELEMENT 
OCHRONNY

8
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6 - ZDEJMOWANIE GÓRNEGO PANELU

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

W celu zamontowania boków pieca należy zdjąć z konstrukcji panel górny.
Podnieść pokrywę peletu „G”, po prostu chwytając za uchwyt „f” i pociągając do siebie.
Usunąć dwie znajdujące się pod pokrywą śruby „c”.
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6 - ZDEJMOWANIE GÓRNEGO PANELU

Teraz należy zdjąć cały górny panel „F” i odłożyć w bezpieczne miejsce. 
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7 - MONTAŻ BOKÓW

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

Wziąć jeden z metalowych boków „E” (są odwracalne) i zamontować na obu końcach panelu silikonowe elementy ochronne „s”.
Wsunąć otwory „u” u dołu panelu „E” na haczyki „z” w konstrukcji pieca. 
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7 - MONTAŻ BOKÓW

Teraz dosunąć panel „E” do konstrukcji i przymocować go dwiema śrubami „x”. Umieścić między śrubą „x” a panelem podkładkę zębatą 
M5 „z”.

Zamontować w ten sam sposób panel po drugiej stronie.
Po zakończeniu montażu metalowych paneli należy założyć na miejsce górny panel „F” i przymocować go do konstrukcji za pomocą 
usuniętych wcześniej śrub.

MOCOWANIE GÓRNEJ METALOWEJ PŁYTY
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8 - ZDEJMOWANIE TYLNEGO BOKU

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

W przypadku konserwacji i/lub innych interwencji można zdjąć panel „D”. Postępować w następujący sposób:
•	 usunąć dwie śruby „x” i dwie podkładki zębate M5 „z” znajdujące się w części górnej;
•	 podnieść panel „D” w taki sposób, aby wyjąć haczyki „u” umieszczone na konstrukcji z otworów „v” w panelu „D”;
•	 odłożyć panel w bezpieczne miejsce.
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9 - SPOSOBY DOSTARCZENIA PIECA STAR

W chwili dostawy, piec Star nie ma ceramicznej powłoki, zgodnie z poniższym rysunkiem.
Wziąć pudełko z płytami ceramicznymi (rysunek poniżej) i przygotować je do montażu. 
 

Części elektryczne pod napięciem: produkt należy przyłączyć do 
zasilania dopiero po zakończeniu jego montażu.

Płyty ceramiczne są delikatne, dlatego należy się z nimi 
obchodzić bardzo ostrożnie.

POZ. OPIS L.szt.

E BOCZNA PŁYTA CERAMICZNA 4

F PRZEDNIA DOLNA PŁYTA 1

G GÓRNA PŁYTA CERAMICZNA 1

H WZORNIK DO UŁOŻENIA BOCZNEJ 
PŁYTY

1

k ŚRUBA M4x18 2

z NAKRĘTKA KOŁNIERZOWA M5 16

x SILIKONOWY ELEMENT 
OCHRONNY

2
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10-MONTAŻ DOLNEJ PŁYTY

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

MONTAŻ PRZEDNIEJ DOLNEJ PŁYTY
Z opakowania płyt ceramicznych należy wyjąć:
•	 dolną płytę „F”,
•	 dwie śruby M4x18 („k”)
•	 i ewentualnie dwa elementy ochronne „x”, jeśli nie ma ich na uchwycie „S”. 

Aby zamontować, należy wykonać poniższe czynności:
•	 wykręcić dwie śruby „v”,
•	 usunąć z pieca uchwyt „S”.

•	 Przygotować płytę „F” i śruby „k” do zamocowania
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10-MONTAŻ DOLNEJ PŁYTY

•	 (tylko, jeśli już się tam nie znajdują) zamontować dwa elementy ochronne „x” na uchwycie.

•	 Przymocować płytę „F” do uchwytu „S” za pomocą dwóch śrub „k”.
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10-MONTAŻ DOLNEJ PŁYTY

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

•	 Przed przymocowaniem dolnej płyty „F” do pieca należy otworzyć drzwiczki paleniska „F”(W PRZECIWNYM RAZIE ZACZEP DO 
OTWIERANIA DRZWICZEK „L” UDERZA O DRZWICZKI PALENISKA „R”)

•	 na tym etapie przymocować płytę „F” do pieca za pomocą dwóch śrub „v”, które zostały wcześniej wykręcone 
•	
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11 - MONTAŻ BOCZNYCH PŁYT

DEMONTAŻ RAMY DO MOCOWANIA PŁYT CERAMICZNYCH
Z górnej części usunąć dwie śruby „v” i dwie podkładki zębate „r”.

Uwaga! Dwóch śrub „v” i dwóch podkładek „r” należy użyć ponownie do mocowania ramy z płytami ceramicznymi.
Radzi się, aby je położyć na piecu, dopóki nie zostaną użyte ponownie.

Otwory „V” ramy „O” wyprowadzić z haczyków „L” znajdujących się na konstrukcji pieca.

W dolnej części uchwytu płyt ceramicznych „O” już 
przymocowano dwa elementy ochronne „g”. W przeciwnym 
razie użyć tych z wyposażenia płyt ceramicznych.
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11 - MONTAŻ BOCZNYCH PŁYT

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

Z opakowania płyt ceramicznych należy wyjąć dwie płyty ceramiczne „E”. Na podłodze rozłożyć folię lub ściereczkę „T”, aby podczas 
montażu nie zadrapać ani uszkodzić płyt ceramicznych.
Na folii „T” ułożyć dwie płyty ceramiczne „E” i ramę „O”, jak na poniższym rysunku.

•	
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11 - MONTAŻ BOCZNYCH PŁYT

Przy montażu płyt ceramicznych należy zacząć od dołu.
•	 z opakowania płyt ceramicznych wyjąć wzornik „H”, który jest potrzebny do proporcjonalnego ułożenia płyt ceramicznych.
•	 Wzornik „H” umieścić pod ramą „O” (aby ułatwić układanie, we wzorniku „H” znajdują się otwory, do których należy dopasować 

otwory w ramie „O”).
•	 Przykręcić dwie nakrętki „z” (też należą do wyposażenia opakowania płyt ceramicznych) w taki sposób, aby przymocować płytę 

ceramiczną „E” i ramę „O”.

•	 Zdjąć wzornik „H” i włożyć go pomiędzy dwie płyty ceramiczne „E” w środkowej części ramy.
•	 Przykręcić 4 nakrętki „z”, aby zablokować płyty ceramiczne w wybranej pozycji.
•	 Usunąć wzornik „H” (wzornik jest potrzebny jedynie do wskazania odległości pomiędzy dwiema płytami ceramicznymi).
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11 - MONTAŻ BOCZNYCH PŁYT

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

•	 Zablokować płytę „E” nakrętkami „z” również u góry.
•	 Ostrożnie podnieść ramę i płyty ceramiczne z podłogi i przygotować się do mocowania do konstrukcji.

•	 Ramę z dwiema płytami ceramicznymi umieścić w dolnej części konstrukcji pieca i przymocować ją w górnej części, używając 
wcześniej usuniętych śrub „v” i podkładki „z”.

Uwaga! Otwory do mocowania płyty do konstrukcji mają kształt szczeliny i służą do regulowania wyrównania płyty 
do reszty konstrukcji pieca.
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11 - MONTAŻ BOCZNYCH PŁYT

Powtórzyć te same czynności również dla drugiego boku.
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12 - MONTAŻ GÓRNEJ PŁYTY

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

Po zainstalowaniu ceramicznych boków przystąpić do montażu górnej płyty „G”.
Wyjąć górna płytę „G” z opakowania płyt ceramicznych i ułożyć ją na górze pieca na gumowych elementach „c”.
Górna płyta „G” wewnątrz ma 4 szczeliny „e”, które należy umieścić na gumowych elementach „c”. Najpierw należy umieścić gumowe 
elementy „c” w przedniej części szczeliny „e” (kolejność 1), następnie pchnąć górna płytę „G” do przodu, aby się znalazła w ostatecznym 
położeniu (kolejność 2).
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13 - DEMONTAŻ TYLNEJ PŁYTY

W przypadku konserwacji i/lub innych prac płytę „M” (boczną tylną metalową) można zdjąć.
Postępować w następujący sposób:
•	 Zdjąć górną płytę.
•	 Wykręcić dwie śruby „v” i dwie podkładki „r” w górnej części.
•	 Podnieść płytę „M” w taki sposób, aby wyjąć zaczepy „t” umieszczone na konstrukcji z otworów „s” w płycie „M”.
•	 Odłożyć płytę w bezpieczne miejsce.

Uwaga! Przy montowaniu płyty „M” należy się upewnić, że gumowe elementy „g” zostały włożone.
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14-TYLNA PŁYTA

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

TYLNA PŁYTA
W razie wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany na jakiejś części pieca, można zdjąć płytę tylną (tam, gdzie pozwoli na to 
odległość od ścian), w przeciwnym razie takie same czynności konserwacyjne można wykonać zdejmując bok pieca. 
Aby zdemontować tylny panel należy wykręcić tylnych śrub „a” i zdjąć panel „L”.
Panel „L” można wysunąć również po zainstalowaniu pieca, ponieważ pozwala na to jego kształt przy rurze wylotu dymu. Płyta “L1” 
podtrzymuje rurę dymową, ponieważ jest przymocowana do pieca dwoma śrubami „a”. Po zainstalowaniu pieca płytę „L1” zdejmuje się 
tylko wtedy, gdy wystąpi konieczność usunięcia rury dymowej, w przeciwnym razie wyjąć tylko płytę „L”.

PŁYTA DOSTĘPU DO LISTWY ZACISKOWEJ
Aby wykonać połączenia z tabliczką zaciskową należy poluzować dwie śruby „z”, chwycić za uchwyt „W” i wysunąć cały zespół z tabliczką 
zaciskową „m”. Wykonać podłączenia i ponownie zamontować całość.
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15 - OTWIERANIE DRZWICZEK

Fare i collegamenti e rimontare il tutto.OTWIERANIE DRZWICZEK 
Aby otworzyć drzwiczki paleniska „R”, wsunąć pogrzebacz „Z” w otwór uchwytu „P” i pociągnąć do siebie. Aby otworzyć drzwiczki dolne w 
modelu EGO, pociągnąć za pomocą rąk zaczep, natomiast w modelu STAR, wsunąć pogrzebacz w zaczep „L” i pociągnąć do siebie.

Uwaga! Drzwiczki można otwierać dopiero po wyłączeniu i ostygnięciu pieca.
Przed otwarciem drzwiczek dolnych „F” (dotyczy obydwu modeli), w pierwszej kolejności otworzyć drzwiczki 
paleniska „R”.

PIECA EGO

PIECA STAR
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16-ZAŁADUNEK PELLET

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

ZAŁADUNEK PELET
Paliwo ładowane jest przez górną część pieca, po otwarciu drzwiczek „G”. Wsypać pelety do zbiornika.
Aby ułatwić tę procedurę, wykonać czynność w dwóch fazach:
Wsypać połowę zawartości do zbiornika i odczekać, aż materiał opałowy ułoży się na dnie.
Zakończyć czynność wsypując drugą część.

W przypadku ładowania pelet do włączonego pieca, drzwiczki zbiornika należy otworzyć przy użyciu specjalnego 
uchwytu ochronnego z wyposażenia pieca.
Podczas napełniania należy zwrócić uwagę, aby worek z peletami nie dotykał gorących powierzchni. 
Nigdy nie wolno zdejmować kratki zabezpieczającej w zbiorniku. 
Nie wolno wkładać do zbiornika żadnych paliw odmiennych niż pelety spełniające wcześniej wyszczególnione 
wymogi. Przechowywać zapasy pelet w odpowiedniej, bezpiecznej odległości.
Nie umieszczać pelet bezpośrednio w koszu paleniskowym, lecz jedynie wewnątrz zbiornika.
Podczas działania i wyłączania, znaczna część powierzchni pieca jest bardzo gorąca (drzwiczki, uchwyt, szkło, rury 
do odprowadzania dymu itd.), dlatego należy uważać, aby ich nie dotykać.

PIECA EGO

PIECA STAR
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16-ZAŁADUNEK PELLET

BEZPIECZEŃSTWO
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ULATNIANIA SIĘ DYMU W POMIESZCZENIU LUB W PRZYPADKU WYBUCHU I 
USZKODZEŃ URZĄDZENIA: NALEŻY JE WYŁĄCZYĆ, PRZEWIETRZYĆ POMIESZCZENIE I WEZWAĆ NATYCHMIAST MONTERA / 
UPOWAŻNIONEGO DO SERWISOWANIA TECHNIKA. 

Szkolenie dla użytkowników
Technik upoważniony do montażu i uruchomienia urządzenia MUSI ZAWSZE przekazać szczegółowe informacje na 
temat urządzenia właścicielowi / użytkownikowi końcowemu. Następujące argumenty muszą zostać przedstawione w 
wyczerpujący sposób, tak by klient końcowy był zadowolony: W przeciwnym wypadku, istnieje zagrożenie korzystania z 
urządzenia w niebezpieczne sposób.

•	
•	 Objaśnienie budowy urządzenia oraz jego funkcjonowania
•	 Konieczność utrzymywania wentylacji urządzenia oraz problemy, które mogą wyniknąć z jej braku  
•	 Używanie oraz zasilania paliwa
•	 Jak włączyć urządzenie w sposób bezpieczny
•	 Co robić w przypadku braku zapłonu
•	 Co robić w przypadku wystąpienia alarmów (w szczególności alarmów generowanych w przypadku braku paliwa w urządzeniu)
•	 Jak wykonać konserwację urządzenia w prawidłowy sposób oraz jak ważne jest konserwowanie urządzania co miesiąc
•	 Dobrą praktyką jest ustalanie daty pierwszej corocznej konserwacji
•	 Omówienie używania ewentualnej instalacji wtórnego ogrzewania
•	 Wyjaśnienie działania pilota zdalnego sterowania oraz użycia termostatu i ich najlepsze rozmieszczenie
•	
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17- PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

POŁĄCZENIE HYDRAULICZNE
WAŻNE!
Podłączenie pieca do instalacji hydraulicznej musi być wykonane WYŁĄCZNIE przez wykwalifikowany personel, który 
posiada możliwość przeprowadzenia instalacji w profesjonalny sposób oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi 
w kraju instalacji.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie mienia lub obrażenia osób, w przypadku braku 
działania lub nieprawidłowego działania będącego skutkiem nieprzestrzegania powyższych zaleceń.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA
A1 Tłoczenie wody ogrzewania 3/4”M
A2 Powrót wody ogrzewania 3/4”M
A3 Napełnianie instalacji
A4 Opróżnianie instalacji

WAŻNE!!!
PRZED PRZYŁĄCZENIEM KOTŁA NALEŻY UMYĆ CAŁĄ INSTALACJĘ, ABY USUNĄĆ POZOSTAŁOŚCI I OSADY.
Na wlocie kotła należy zawsze zainstalować klapy odcinające, aby można było go odciąć od instalacji wodnej na 
wypadek konieczności jego poruszenia lub przemieszczenia w ramach konserwacji standardowej i/lub specjalnej.
Podłączyć kocioł przy użyciu przewodów giętkich, aby kocioł nie był zamocowany na sztywno do instalacji i aby mógł 
być nieznacznie przesuwany.



Valvola di Sicurezza 3 bar CE
PN10, TMAX 110°C

Attenzione! T 110°C
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17- PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE

ZAWÓR SPUSTOWY 3 bar 
W tylnej części pieca, pod pompą, znajduje się zawór bezpieczeństwa nadający się do kontroli. Rura o wysokiej wytrzymałości jest 
standardowo przyłączona do spustu bezpieczeństwa, aby spuścić wodę do wspornika przyłączy hydraulicznych. Od tego momentu 
NALEŻY KATEGORYCZNIE przyłączyć gumowy wąż, który wytrzyma temperaturę 110°C (nie należy do wyposażenia) i wyprowadzić go na 
zewnątrz w celu ewentualnego odprowadzenia wody.

Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek powodzie spowodowane przez interwencję 
zaworów bezpieczeństwa, gdyby nie zostały poprawnie połączone na zewnątrz produktu oraz z odpowiednim 
systemem gromadzenia i odprowadzania.



51

17- PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

POŁĄCZENIA INSTALACJI
Wykonać podłączenia do odpowiednich łączników przedstawionych na schemacie obecnym na poprzedniej stronie, uważając przy tym, 
aby unikać naprężeń oraz niedostatecznych rozmiarów w obrębie rur.

PRZED PODŁĄCZENIEM PIECA STANOWCZO ZALECA SIĘ UMYCIE CAŁEJ INSTALACJI, ABY USUNĄĆ POZOSTAŁOŚCI I OSADY.
Na wlocie pieca należy zawsze zainstalować klapy odcinające, aby można było go odciąć od instalacji wodnej na 
wypadek konieczności jego przesunięcia lub przemieszczenia w ramach konserwacji standardowej i/lub specjalnej. 
Podłączyć piec przy użyciu przewodów giętkich, aby nie był on zbyt sztywno przymocowany do instalacji i aby 
umożliwić jego nieznacznie przesunięcie.
Zawór rozładowania ciśnienia (C) musi być zawsze podłączony do rury odpływowej wody. Rura musi być zdolna 
wytrzymać wysokie wartości temperatury i ciśnienia wody.

MYCIE INSTALACJI
Zamontować specjalne klapy odcinające na rurach instalacji grzewczej. 
Aby zabezpieczyć instalację cieplną przed szkodliwą korozją i gromadzeniem się osadów, jest bardzo ważne, aby przed zainstalowaniem 
urządzenia umyć instalację zgodnie z normą UNI 8065 (uzdatnianie wody instalacji cieplnych do użytku cywilnego), stosując specjalne 
produkty. 
Zaleca się stosowanie produktu FERNOX PROTECTOR F1 (dostępnego w naszych autoryzowanych centrach serwisowych), który gwarantuje 
długotrwałą ochronę przed korozją i tworzeniem kamienia w systemach grzewczych. Zapobiega korozji wszystkich metali występujących 
w niniejszych systemach, tj. metali żelaznych, miedzi i stopów miedzi oraz aluminium. Ponadto zapobiega wysokiemu poziomowi hałasu 
kotła. Odnośnie użytkowania należy zapoznać się z instrukcją niniejszego produktu oraz zasięgnąć fachowej wiedzy wykwalifikowanego 
technika.
Ponadto zaleca się używanie FERNOX CLEANER F3 i SIGILLA PERDITE F4, które są dostępne w naszych autoryzowanych punktach 
serwisowych.
FERNOX F3 jest neutralnym produktem do szybkiego i skutecznego czyszczenia urządzeń grzewczych. Został stworzony w celu usuwania 
wszelkiego rodzaju osadów, szlamu i kamienia z istniejących systemów w każdym wieku. W ten sposób, przywraca sprawność ogrzewania 
i zmniejsza lub eliminuje zakłócenia pracy kotła.
FERNOX F4 jest wskazany do stosowania we wszystkich instalacjach grzewczych, w celu uszczelniania małych pęknięć, odpowiedzialnych 
za niewielkie i niedostępne wycieki.

NAPEŁNIANIE INSTALACJI
W celu napełnienia układu, piec może być wyposażony w terminal (opcjonalnie) z zaworem zwrotnym (D), do ręcznego napełniania 
systemu grzewczego (w przypadku braku rozwiązania opcjonalnego wykorzystuje się kran napełniania obecny w głównym kotle). W 
trakcie niniejszej czynności powietrze znajdujące się ewentualnie w układzie może uchodzić dzięki automatycznemu odpowietrzeniu 
znajdującemu się pod pokrywą.
Aby zawór mógł odprowadzać powietrze, należy poluzować szary korek o jeden obrót, pozostawiając zablokowany korek w kolorze 
czerwonym (patrz rysunek). Ciśnienie napełniania instalacji NA ZIMNO należy ustawić na 1 bar (100 kPa). Jeżeli podczas działania, 
ciśnienie instalacji spadnie (z powodu parowania gazów rozpuszczonych w wodzie) do wartości mniejszej od minimalnej określonej 
powyżej, użytkownik musi przywrócić je do początkowej wartości, korzystając z kurka do napełniania.
Aby piec działał poprawnie, maksymalne ciśnienie instalacji NA GORĄCO nie powinno przekraczać 1,5 bar (150 kPa).

W instalacji należy umieścić 2 barowy zawór bezpieczeństwa przyłączony do spustu, który można poddawać kontroli.

W celu monitorowania ciśnienia w układzie, terminal (opcjonalnie) jest wyposażony w manometr (M).
Po zakończeniu operacji napełniania należy zawsze pamiętać o zakręceniu kranu.

Do momentu usunięcia powietrza z instalacji mogą być słyszalne dźwięki i bulgot wody, co jest normalnym 
zjawiskiem.



52

17- PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE

PARAMETRY WODY
Cechy charakterystyczne wody do napełniania układu są bardzo ważne, aby zapobiec gromadzeniu się minerałów i tworzeniu powłok 
osadowych wzdłuż rur, wewnątrz kotła oraz wymienników ciepła.
W związku z tym zalecane jest SKONSULTOWANIE SIĘ Z ZAUFANYM HYDRAULIKIEM ODNOŚNIE:

•	 Twardości wody krążącej w instalacji, w celu uniknięcia problemów spowodowanych przez osad oraz kamień, 
zwłaszcza w wymienniku wody sanitarnej (> 25° francuskich).

•	 Zainstalowania zmiękczacza wody (jeżeli twardość wody jest > 25° francuskich).
•	 Napełniania instalacji wodą uzdatnioną (demineralizowaną).
•	 Ewentualnego wyposażenia w obieg antykondensacyjny.
•	 Montażu amortyzatorów hydraulicznych, aby uniknąć zjawiska „uderzenia hydraulicznego” wzdłuż złączy i rur.

Zainstalowania systemów zmiękczania wody, w przypadku bardzo rozległych systemów (zawierających duże ilości wody) lub które 
wymagają częstego uzupełniania.

Należy pamiętać, iż osady kamienia drastycznie zmniejszają wydajność, ze względu na ich małą przewodność 
cieplną.

ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY 
RĘCZNY POD POKRYWĄ

TERMINAL Z KRANEM NAPEŁ-
NIANIA (D) I MANOMETREM (M) 
(WYPOSAŻENIE DODATKOWE)
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Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
Podłączyć przewód zasilający najpierw w tylnej części pieca, a następnie do gniazda elektrycznego w ścianie.
Wyłącznik główny powinien być aktywowany wyłącznie w celu włączenia pieca; w przeciwnym wypadku powinien pozostawać wyłączony.

W okresie nieużywania pieca należy odłączyć jego przewód zasilający.
Kabel nie może stykać się z przewodem do odprowadzania spalin i z żadną inną częścią pieca.

ZASILANIE PIECA
Po podłączeniu przewodu zasilającego w tylnej części produktu, należy ustawić przełącznik, także znajdujący się w tylnej części, w pozycji 
(I).
Podświetlany przycisk przełącznika zaświeci się.
Przełącznik umieszczony w tylnej części pieca służy do włączenia zasilania systemu.
W tylnej części pieca, pod gniazdkiem zasilania, znajduje się skrzynka z bezpiecznikami. Za pomocą śrubokrętu otworzyć pokrywę skrzynki 
z bezpiecznikami i w razie potrzeby wymienić je (5x20 mm T ritardato / 3,15 A 250 V).

UWAGA!
Wszelkie operacje związane z czyszczeniem i/lub wymianą części należy wykonywać przy wtyczce urządzenia wyjętej 
z gniazdka. Przed jakąkolwiek czynnością konserwacyjną produkt należy odłączyć od zasilania 230 V.
Jeżeli kabel jest uszkodzony, należy go wymienić.

POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE PIECA

ZASILANIE PIECA

SKRZYNKA Z BEZPIECZNIKAMI

PRZEŁĄCZNIK PIECA
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GNIAZDO USB
W tylnej części pieca przygotowano złącze na pamięć USB potrzebne do aktualizacji oprogramowania bez konieczności zdejmowania 
ceramicznych/metalowych części celem uzyskania bezpośredniego dostępu do połączenia na płytce elektronicznej (poz. 20 na płytce 
elektronicznej).

Uwaga!
Z gniazda USB powinie korzystać wyspecjalizowany personel techniczny. Ryzyko uszkodzenia produktu.
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