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1. WSTĘP 
 Dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz stosowanie się do wskazówek w niej 
zawartych pozwoli na bezpieczną, prawidłową i długoletnią eksploatację Ogrzewacza powietrza. 
Każdy posiadacz przed przystąpieniem do zainstalowania i eksploatacji ogrzewacza powinien 
dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Dokładne zapoznanie się z dokumentacją jest 
niezbędne dla zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego ich użytkowania. Nieprzestrzeganie przez 
użytkownika przepisów i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji zwalnia producenta od 
wszelkich zobowiązań i gwarancji. 
 
Użyte na ogrzewaczu i w Instrukcji oznaczenia: 

 
Użyty znak na ogrzewaczu ma uczulić użytkownika, iż urządzenie należy obsługiwać  
z należytą starannością i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
Znak ten używany w tekście oznacza bardzo istotne informacje mające zwrócić 
uwagę na zagrożenia mogące wystąpić podczas obsługi i pracy urządzenia. 
 
 
 
 
Miejsca oznaczone tym znakiem mogą się nagrzewać do wysokich temperatur co 
może grozić poparzeniem. 
 
 
 
Miejsce oznaczone tym znakiem jest bezpośrednio narażone na dostęp do ognia  
i żaru. Należy szczególnie uważać aby nie doszło do pożaru. 
 
 
 
Miejsce oznaczone tym znakiem jest zagrożone przez pracę ślimaka. Wkładanie rąk 
do kosza w pobliże ślimaka grozi kalectwem i uszkodzeniem ręki. 
 

2. PRZEZNACZENIE OGRZEWACZA  
 Ogrzewacze, przeznaczone są do podgrzewania pomieszczenia bez płynu pośredniego jakim 
najczęściej jest woda. Wymiana termiczna następuje podczas przechodzenia powietrza przez 
powierzchnie wysoko efektywnego wymiennika rurowego, przepływ powietrza wymuszony jest 
przez wentylator. 
Ogrzewacze nadające się do pomieszczeń takich jak: hal przemysłowych, warsztatów, magazynów, 
sklepów, hipermarketów, hurtowni, dyskotek, restauracji, klubów, basenów, kortów tenisowych, hal 
sportowych, namiotów wystawowych, pawilonów targowych, szklarni, kurników, budynków 
inwentarskich, obiektów sakralnych. 
 
Podstawą doboru Ogrzewacza do ogrzewania obiektu, powinien być bilans cieplny sporządzony 
zgodnie z obecnie obowiązującymi, szczegółowymi przepisami krajowymi lub unijnymi 
(np. PN-B-02025:2001). 
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3. OPIS BUDOWY OGRZEWACZA 
 Ogrzewacze stanowią konstrukcję stalową spawaną, z blach gwarantujących długotrwałe 
użytkowanie, odpornych  na działające na nie w czasie eksploatacji czynniki,  gdzie realizowana 
jest wysokoefektywna technika spalania jednostkowej dawki paliwa w ściśle określonych 
warunkach. Dodatkowo w wersji automatycznej Ogrzewacz OP70 wyposażony jest w specjalnie 
skonstruowany palnik wykonany z żeliwa oraz stali, do którego podawane jest paliwo z zasobnika 
za pomocą podajnika ślimakowego. Powietrze do spalania doprowadzane jest przez wentylator 
elektryczny do układu dysz w palenisku. Praca Ogrzewacza sterowana jest za pomocą 
zaprogramowanego sterownika elektronicznego sterującego procesem spalania. W jego górnej 
części znajduje się Kierownica powietrza przez którą wydostaje się podgrzane powietrze, zaś w 
tylnej części, wylot spalin oraz wlot powietrza do podgrzania. W OP 70 znajduje się palnik żeliwny 
z zasobnikiem na opał. 
 

 
Rys. 1 Opis OP 

 
1. Korpus Ogrzewacza 
2. Kierownica powietrzna wylotu 
3. Sterowanie 
4. Drzwiczki załadowcze 
5. Drzwiczki paleniskowe 

6. Drzwiczki popielnikowe  
7. Wentylator cyrkulacyjny 
8. Zasobnik (przy wersji automatycznej) 
9. Podajnik paliwa (przy wersji automatycznej) 
10. Wylot spalin  
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Rys. 2  Wymiary OP 30 

 
Tab. 1 Parametry OP 30  
 

Parametry techniczne J.m.  
Moc ogrzewacza kW 30 

Powierzchnia wymiennika m2 3,0 
Objętość komory zasypowej dm3 160 

Paliwo podstawowe  Drewno opałowe 
Wymiary otworu do załadunku paliwa 

(sz./wys.) mm 316/204 

Średnica czopucha mm 159 
Wymagany ciąg spalin Pa 30 

Wymagana wysokość komina m 8 
Zasilanie V/Hz 230/50 

Pobór mocy W ~250 
Waga kg 202 
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Rys. 3  Wymiary OP 70 
 
 
 
Tab. 2 Parametry OP 70  
 

Parametry techniczne J.m.  
Moc ogrzewacza kW 70 

Powierzchnia wymiennika m2 7,0 
Objętość zasobnika paliwa dm3 547 

Objętość komory zasypowej 
(awaryjnej) dm3 350 

Paliwo podstawowe  Ekogroszek 
Paliwo zastępcze  Drewno opałowe 

Wymiary otworu do załadunku paliwa 
(sz./wys.) mm 316/391 

Średnica czopucha mm 194 
Wymagany ciąg spalin Pa 38 

Wymagana wysokość komina m 10 
Zasilanie V/Hz 230/50 

Pobór mocy W ~250 
Waga kg 450 

 
 

 ***Podane wielkości powierzchni grzewczych są orientacyjnymi wielkościami doboru Ogrzewacza. Każdy użytkownik powinien dobrać ogrzewacz  pod 
własne potrzeby budynku, uwzględniając: rodzaj instalacji, współczynnik przenikania ścian budynku , docieplenie itp. Producent nie ponosi odpowiedzialności za źle 
dobrany ogrzewacz do budynku.  
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4. PALIWO 

Stosowanie innego paliwa niż podane w Tab.1 grozi uszkodzeniem urządzenia za co Producent 
nie ponosi odpowiedzialności. Wiąże się to z możliwością utraty gwarancji i nie uznaniem 
ewentualnego wezwania serwisu. 
Rodzaj stosowanego paliwa ma istotny wpływ na prawidłową pracę ogrzewacza oraz jego 
żywotność. Stosowanie paliwa, które nie spełnia parametrów energetycznych wymaganych przez 
Producenta obniża sprawność i wydajność ogrzewacza.  
Objawy takie jak: duża zawartość popiołu, spiekanie paliwa, są przyczyną złej jakości paliwa. 
Wezwanie serwisu z takich powodów, traktowane będzie jako wezwanie bezpodstawne. 
 

5. WYTYCZNE MONTAŻU OGRZEWACZY 

5.1. USYTUOWANIE OGRZEWACZA 
 Ogrzewacz nie wymaga specjalnych fundamentów, należy jednak pamiętać o dokładnym 
wypoziomowaniu. Ogrzewacz powinien stać na równym, stabilnym podłożu o dostatecznej 
nośności do przeniesienia. 
Podłoga w pomieszczeniu, w którym znajduje się nagrzewnica powinna być wykonana z 
materiałów niepalnych. W przypadku podłogi z materiałów palnych, powinna być ona obita blachą 
stalową grubości co najmniej 0,7 mm na odległość minimum 1 m od krawędzi ogrzewacza. 
 
Przy ustawianiu Ogrzewacza należy brać pod uwagę wytrzymałość podłoża (Tab.2), jak również 
warunki ochrony ppoż.: 
• podczas instalacji i eksploatacji ogrzewacza należy utrzymywać bezpieczna odległość 200mm od 
materiałów łatwopalnych, 
• dla materiałów łatwopalnych o stopniu łatwopalności C3 które szybko i łatwo sie palą nawet po 
usunięciu źródła zapalenia, odległość ta wzrasta dwukrotnie, tzn. do 400 mm, 
• jeżeli stopień palności nie jest znany, bezpieczna odległość również należy podwoić. 
 
Tab. 3 Stopnie palności mas i materiałów budowlanych. 
 
Stopień palności mas 
budowlanych i produktów 

Masy budowlane i produkty 

A - niepalące się piaskowiec, beton, cegły, tynk przeciwpożarowy, zaprawa murarska, 
płytki ceramiczne, granit 

B - trudno palące się deski drewniano-cementowe, włókno szklane, 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 celuloidowe, poliuretan, 

polistyren, polietylen, plastik, PCV 
 

5.2. PODŁĄCZENIE OGRZEWACZA  DO KOMINA 
 Sposób wykonania przewodu kominowego oraz podłączenia do niego ogrzewacza powinien 
być zgodny z wymogami obecnie obowiązujących szczegółowych przepisów kraju przeznaczenia 
(np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 Dz.U.nr 75). Ogrzewacz należy 
podłączyć bezpośrednio do komina za pomocą przyłącza dymowego wykonanego w postaci rury 
stalowej (o wytrzymałości temp. >400°C) o średnicy umożliwiającej szczelne osadzenie na wylocie 
czopucha. Miejsce łączenia czopucha z kominem należy dokładnie uszczelnić. Wysokość i przekrój 
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komina oraz dokładność jego wykonania mają znaczący wpływ na prawidłową pracę ogrzewacza, 
dlatego powinny zapewnić utrzymanie wymaganej wielkości ciągu kominowego w zależności od 
mocy. Doboru wysokości i przekroju komina do mocy ogrzewacza należy dokonać zgodnie z 
wymogami obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju przeznaczenia.  
Nie wolno stosować gięć pod kotem 90°, droga spalin powinna przebiegać zawsze ku górze z 
jak najłagodniejszymi przejściami. 

 
Przydatność (drożność) komina powinna być sprawdzona i potwierdzona przez 
uprawnionego kominiarza co najmniej raz w roku. 
 

Zalecamy stosowanie wkładu kominowego ze stali nierdzewnej lub wkładek ceramicznych. 
W przypadku utrzymywania Ogrzewacza na niskich temperaturach wkładki tego typu są 
obowiązkowe! Utrzymywanie niskich temperatur powoduje emisję spalin mokrych, będących 
przyczyna zawilgocenia i korazji kominów murarskich. Utrzymywanie niskich temperatur nie jest 
zalecane również z powodu znacznego zmniejszenia żywotności Ogrzewacza. 
  

5.3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
 Sterowanie przeznaczone jest do zasilania napięciem 230V, 50Hz. Instalacja powinna być 
wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.  
 W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przewodów elektrycznych – nie 
wolno dokonywać podłączeń ogrzewacza, gdyż grozi to porażeniem prądem. Instalacja 
powinna być wykonana z przewodem ochronnym. Ogrzewacz musi być prawidłowo 
uziemiony. Brak przewodu ochronnego grozi porażeniem prądem. 
 Gniazdo wtykowe powinno być tak zlokalizowane aby nie przeszkadzało w codziennej 
eksploatacji urządzenia oraz w odpowiedniej odległości od źródeł ciepła. 
 W okresie gwarancji nie wolno samemu ingerować w elementy elektroniki, gdyż jest to 
utrata gwarancji. 

5.4. WENTYLATOR 
 Należy zachować szczególną dbałość o wentylator. W tym celu należy okresowo dokonywać 
czyszczenia wentylatora. Najefektywniej czyszczenie wykonuje się za pomocą odkurzacza. 
Czyszczenie takie należy wykonywać systematycznie. W tym celu należy obserwować stan 
wentylatora i jego „zakurzenie”. 

 
Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z czyszczeniem wentylatora 
należy bezwzględnie odłączyć sterowanie od zasilania elektrycznego. 
 

 Należy zachować ostrożność aby do wentylatora nie dostał się żaden kawałek paliwa czy 
jakiejkolwiek substancji. Grozi to uszkodzeniem wentylatora i awarią w pracy ogrzewacza. 
 

5.5. PODAJNIK (WERSJA AUTOMATYCZNA) 
 Podajnik żeliwno-stalowy jest urządzeniem nie wymagającym skomplikowanych operacji 
związanych z normalną eksploatacją. Został tak zaprojektowany, aby bez obsługowo podawać 
paliwo do strefy spalania groszku. W przypadku stosowania paliwa o zbyt dużych ziarnach, lub 
zawierającego dużo pyłu, istnieje prawdopodobieństwo zerwania śruby zabezpieczającej przed 
przeciążeniem na motoreduktorze, możliwe jest również uszkodzenie motoreduktora. W takiej 
sytuacji następuje utrata gwarancji. Awarię związaną z zerwaniem śruby zabezpieczającej można 
łatwo naprawić samodzielnie. Wystarczy wyjąć pozostałości uszkodzonej i wstawić nową. 
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Wymiana śruby nie powoduje utraty gwarancji na wyrób. Należy czynność tę wykonać z należną 
starannością i zachowaniem reguł ostrożności, przy wyłączonym zasilaniu. 
 
 
 Rys.4 Budowa podajnik paliwa stałego 

1 – puszka nadmuchu, 2 – dekiel dolny, 3 – kolano żeliwne, 4 – talerz żeliwny, 5 – korona żeliwna, 6 - płyta mocująca,   
7 – puszka powietrzna, 8 – rura podajnika, 9 – ślimak z rdzeniem, 10 – kołnierz zasypowy, 11 – otwór serwisowy,       

12 – motoreduktor 
 

 
 Rys. 5 Sposób montażu zawleczki motoreduktora ze ślimakiem 
 
Reduktory napełniane są fabrycznie olejem syntetycznym, który nie wymaga wymiany przez cały 
czas eksploatacji. Ślimak służy do transportu paliwa z zasobnika do dolnej części retorty. 
Retorta z odpowiednio umieszczonymi dyszami powietrza pierwotnego stanowi jeden 
monolityczny węzeł. Dysze retorty, przez które doprowadzane jest powietrze pierwotne, wykonane 
są z żeliwa szarego. 

5.6. STEROWNIK ELEKTRONICZNY 
 Sterownik elektroniczny steruje pracą Ogrzewacza. Praca sterownika odbywa się w trybie 
ręcznym i automatycznym. Obsługę sterownika należy wykonywać ściśle według instrukcji 
załączonej do ogrzewacza i sterownika. Przed podłączeniem do instalacji elektrycznej należy 
upewnić się, że nie ma uszkodzeń na przewodach. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń 
przewodów nie wolno podłączać sterowania do instalacji – grozi porażeniem prądem. Sterowanie 
również zabezpiecza Ogrzewacz przed przegrzaniem oraz wyłącza cały układ w razie braku paliwa 
lub nadmiernego nagrzania rury podajnika (wersja automatyczna). 
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6. WYTYCZNE OBSŁUGI l EKSPLOATACJI 

6.1. CZYSZCZENIE OGRZEWACZA 
 Aby utrzymywać jak największą sprawność ogrzewacza, należy utrzymać w czystości 
komorę spalania oraz kanały konwekcyjne. Paliwa na jakich ogrzewacz pracuje są paliwami, które 
spalając się wytwarzają różnego rodzaju substancje smoliste. Czyszczenie jest koniecznością 
utrzymania ogrzewacza sprawnego i utrzymuje poprawny proces spalania. 

 
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie 
elektryczne. 
 
  

 W komorze paleniskowej szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne usunięcie popiołu 
i sadzy ze ścian przez drzwiczki do tego przystosowane. Czynności polegające na czyszczeniu 
wymiennika należy wykonać poprzez drzwiczki wyczystne, a osady sadzy i popiołu należy usunąć 
na zewnątrz Ogrzewacza przez drzwiczki popielnikowe. Rury wymiennika należy czyścić od góry 
zdejmując wcześniej kierownicę powietrza i odkręcając wyczystkę. Podczas czyszczenia 
wymiennika należy zwrócić uwagę na czystość kanału wylotu spalin do komina. Po wykonaniu 
czyszczenia należy zamknąć otwory wyczystne.  
 
 Z powodu złej jakości paliwa może dojść do zatkania otworów nadmuchowych w dyszy 
paleniska żeliwnego (wersja automatyczna). W takim przypadku należy wyczyścić palenisko 
żeliwne odkręcając przy tym dekiel wyczystny  (ad.2. Rys. 2) oraz demontując talerz i koronę i 
doprowadzić do stanu z przed zabrudzenia, po tym zabiegu ilość powietrza dostarczana do 
paleniska powinna wrócić do normy. Podczas składania należy wykonać te same czynności w 
odwrotnej kolejności. Należy jednak pamiętać aby połączyć szczelnie talerz z korpusem podajnika. 
Zalecamy zastosowanie silikonu wysokotemperaturowego (kominkowego). 
   
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO CZYSZCZENIA PALNIKA NALEŻY GO WYŁĄCZYĆ I 
POZOSTAWIĆ DO OSTYGNIĘCIA 
Nie wolno czyścić gorącego palnika – grozi dotkliwym poparzeniem. 

 
Wraz z użytkowaniem  ogrzewacza, poszczególne elementy uszczelniające mogą ulec 
wybiciu. W tym przypadku należy zwiększyć docisk drzwiczek do elementów blach 
ogrzewacza. 
 

 
W celu regulacji docisku(szczelności)  należy poluzować nakrętki (1)   i (2), następnie nakrętkę (2) wkręcić obracając w 
prawo  o jeden obrót i zakontraktować nakrętką (1). Sprawdzić, czy drzwiczki się dobrze się zamykają. Jeśli nie, należy 
tą czynność powtarzać, aż do uzyskania wymaganego docisku. Drzwiczki powinny się domykać się z lekkim oporem. 
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6.2. WARUNKI  BEZPIECZNEJ  EKSPLOATACJI 

6.2.1. Zasady bezpiecznego użytkowania  
W CELU ZACHOWANIA BEZPIECZNYCH WARUNKÓW OBSŁUGI OGRZEWACZA  NALEŻY 
PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD: 
- ogrzewacz mogą obsługiwać tylko dorośli, przed obsługą ogrzewacza należy zapoznać się z 
instrukcją obsługi, 
- należy pilnować aby w pobliżu ogrzewacza nie znajdowały się dzieci, 
- nie wolno pod żadnym pozorem wkładać do zbiornika ręki – grozi kalectwem (wersja 
automatyczna) 
- utrzymywać w należytym stanie technicznym ogrzewacz i związaną z nim instalację,  
  a w szczególności dbać o szczelność zamknięć drzwiczek i zbiornika 
- utrzymywać porządek w otoczeniu i nie składować żadnych przedmiotów nie związanych  
  z obsługą, 
-niedopuszczalnym jest otwieranie drzwi ogrzewacza podczas pracy a automacie 
- niedopuszczalne jest rozpalanie ogrzewacza przy użyciu takich środków jak benzyna, nafta, 
  rozpuszczalnik, gdyż może to spowodować wybuch lub poparzenie użytkownika, 
- wszystkie usterki ogrzewacza niezwłocznie usuwać, 
- stosować paliwa zalecane przez Producenta, 
- nie ingerować samemu w elementy elektroniki, 
- zaleca się wykonywanie prac obsługowych ogrzewacza w rękawicach ochronnych, 
- czyszczenie ogrzewacza z sadzy i popiołu należy wykonywać podczas postoju ogrzewacza, 
- podczas czyszczenia ogrzewacza należy dobrze przewietrzyć pomieszczenie. 

6.2.2. W celu utrzymania ogrzewacza w należytym stanie technicznym należy: 
Zgodnie ze wskazówkami Producenta dokonywać systematycznego: 
- czyszczenia ogrzewacza oraz czyszczenia wentylatora (-ów). 
- każdego roku po zakończonym sezonie grzewczym dokonać przeglądu ogrzewacza, usunąć 
dokładnie popiół, żużel i inne. 
- dokonać dokładnego czyszczenia ogrzewacza z sadzy, zwałów smoły i innych.  
- dokonać czyszczenia przewodu kominowego. 

7. LIKWIDACJA OGRZEWACZA PO UPŁYWIE JEGO ŻYWOTNOŚCI 
 
 Likwidację ogrzewacza jak i poszczególnych jego części, do których produkcji używane są 
metale, należy przeprowadzić za pośrednictwem uprawnionych firm zapewniających skup 
materiałów wtórnych lub innych firm specjalizujących się w neutralizacji takich urządzeń z 
bezwzględnym zachowaniem zasad ochrony środowiska. 

8. PRZED WEZWANIEM SERWISU 
 Zanim Państwo wezwiecie serwis, prosimy zapoznać się z poniższymi objawami zakłóceń 
pracy ogrzewacza niezależnych od producenta: 
 
8.1. Ogrzewacz nie osiąga zadanej temperatury (nominalnej mocy cieplnej) 
- niedostateczny ciąg kominowy - należy sprawdzić i usunąć ewentualne nieszczelności komina, 
  czopucha, drzwiczek ogrzewacza lub otworów wyczystnych, oczyścić komin, 
- zła jakość paliwa - w systemie automatycznym należy bezwzględnie używać paliwa zgodnie  
  z zaleceniami Producenta . 
- zanieczyszczenie kanałów konwekcyjnych - należy oczyścić kanały ogrzewacza z sadzy przez 
górny otwór wyczystny oraz usunąć je poza ogrzewacz, 
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- brak dopływu dostatecznej ilości powietrza do pomieszczenia - należy umożliwić 
  dopływ powietrza przez okno lub kanał nawiewny. 
8.2. Podajnik ślimakowy nie podaje paliwa do palnika (wersja automatyczna) 
- zablokowany podajnik - wymontować ślimak z podajnika usunąć niepożądany przedmiot oraz 
  paliwo i po zmontowaniu uruchomić ogrzewacz, zwracając uwagę na czystość paliwa, 
- zerwane zabezpieczenie wpustowe podajnika - wymienić zabezpieczenie na nowe oraz 
  postępować jak przy zablokowanym podajniku, 
8.3. Z ogrzewacza wydostają się spaliny 
- sprawdzić czystość kanałów konwekcyjnych oraz przewodu kominowego, sprawdzić ciąg 
  kominowy. Dymienie się ze zbiornika oznacza zbyt małą ilość paliwa w zbiorniku lub zbyt dużą 
  moc wentylatora. 

9. GWARANCJA 
WARUNKI GWARANCJI: 
 
1. Producent gwarantuje sprawne działanie ogrzewacza, co potwierdza się 
    pieczęcią zakładu i punktu handlowego na okres: 
    a)  5 lat od daty produkcji na szczelność połączeń spawanych korpusu ogrzewacza. 
    b)  2 lat od daty zakupu na trwałość pozostałych elementów i sprawne działanie ogrzewacza. 
    c)  6 miesięcy na elementy żeliwne ogrzewacza. 
2. Producent zobowiązuje się do wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie 14 dni od daty 
    zgłoszenia uszkodzenia przez nabywcę. 
3. Producent zastrzega sobie, że w przypadku gdy urządzenie jest zamontowane i pracuje okres 
    może się wydłużyć o kolejne 7 dni. 
4. Producent zobowiązuje się do naprawy części wadliwych powstałych z winy materiałów lub 
    wykonawstwa w okresie gwarancji – bezpłatnie. 
5. Producent dopuszcza wymianę ogrzewacza na nowy w przypadku stwierdzenia przez zakład, że 
nie można dokonać naprawy (tylko w okresie gwarancji). 
6. Okres gwarancji wydłuża się o czas od zgłoszenia reklamacji do czasu jej usunięcia. Adnotacje 
    o okresie oczekiwania na naprawę potwierdza się na karcie gwarancyjnej. 
7. Karta gwarancyjna jest jedynym dokumentem uprawniającym klienta do bezpłatnej obsługi 
    serwisowej w okresie gwarancji. 
8. Karta gwarancyjna jest ważna po dokładnym jej wypełnieniu i opieczętowaniu przez jednostkę 
    handlową. 
9. W razie utraty lub zgubienia karty gwarancyjnej duplikatu nie wydaje się. 
10. Karta gwarancyjna jest ważna po dokonaniu wpisu przez instalatora dokonującego podłączenia 
      i uruchomienia. 
11. Reklamacje związane ze sterowaniem lub wentylatorem należy zgłaszać do Producenta 
ogrzewacza wraz z kartami gwarancyjnymi (względnie do Producenta tych urządzeń). 
 
 
GWARANCJA NIE OBOWIĄZUJE: 
 
1.   W przypadku braku potwierdzenia zakładu montującego i instalującego Ogrzewacz 
2.   W przypadku zbyt małego przekroju komina i ciągu kominowego 
3.   W przypadku szkód jakie może spowodować zanik napięcia elektrycznego. 
4. W przypadku dokonywania napraw w okresie gwarancji przez osoby nie uprawnione 
5. W przypadku szkód jakie mogą wyniknąć z powodu błędów w instalacji elektrycznej 
6. W przypadku uszkodzeń z powodu niewłaściwego transportu w tym transportu do miejsca pracy     
 urządzenia 
7. W przypadku wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej obsługi, niewłaściwego 
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      przechowywania, nieumiejętnej konserwacji niezgodnej z zaleceniami DTR oraz innych 
      przyczyn nie wynikających z winy producenta. 
8. W przypadku złych ustawień parametrów pracy Ogrzewacza 
9. W przypadku błędów powstałych w czasie palenia z winy złej jakości paliwa. 
 
 
Reklamacje kierować wyłącznie na piśmie z wykorzystaniem załączonego kuponu reklamacji 
(list polecony) na adres producenta bez pośrednictwa jednostki handlowej na załączonym 
zgłoszeniu. 
Tel. serwisu 41/ 374 15 22 
 
 
Wykaz części zamiennych OP 30 i OP 70 

 
L.p. Nazwa 

1 Sterownik 
2 Czujnik temperatury Ogrzewacza 

3 Wentylator 

4 Blacha ze sworzniem drzwiczek 

5 Sworzeń drzwiczek 

6 Rączka drzwiczek 

7 Drzwiczki 

8 Zestaw montażowy do drzwi prawo-lewo 

9 Regulator obrotów wentylatora 
10 Kratka żeliwna 

11 Ruszt żeliwny 

12 Elementy osłon 

13 Kierownica powietrzna 

 
Dodatkowo w wersji automatycznej OP 70  
 

L.p. Nazwa 

14 Motoreduktor podajnika 
15 Zbiornik 

16 Uchwyt klapy zasobnika paliwa 
17 Zawias klapy zasobnika paliwa 

18 Mechanizm unoszenia klapy 
zasobnika 

19 Zamykanie klapy zbiornika 
20 Uszczelka kołnierza zasobnika 

paliwa 
21 Talerz palnika żeliwny 

22 Korona palnika żeliwna 
23 Kolano palnika żeliwne 

24 Ślimak podajnika stalowy z 
rdzeniem 
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KARTA GWARANCYJNA 
 
na Ogrzewacz Powietrza typ .................. 

Nr fabryczny …...........................................                                                   Moc ….................... kW 

 

….............................................                                                                     . …........…........................................... 
Data produkcji                        Pieczątka i podpis 
 
 
 

…...........................................................                                                               …................................................  
Data sprzedaży (wypełnia sprzedawca)                           Pieczątka i podpis sprzedawcy 

Warunkiem uznania reklamacji jest montaż przez uprawnionego instalatora wykonany po uprzednio przeprowadzonej ekspertyzie i pozytywnej 
ocenie przewodu kominowego. 
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KARTA GWARANCYJNA ZAKŁADU DOKONUJĄCEGO INSTALACJI OGRZEWACZA 
 
 

na Ogrzewacz Powietrza typ  ................... 

o mocy.................... KW 

Niniejszym udzielam(y) gwarancji na okres................................................. m-cy 

od daty montażu - na zgodne z DTR prawidłowe i szczelne podłączenie ogrzewacza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            .................................................                                                   ……….............................. 
                          data montażu                                                                                   pieczątka i podpis 
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ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE 
DATA :                                                          
MIEJSCOWOŚĆ : 

 
 
Imię i Nazwisko:  
 
Adres zamieszkania: 
 
 
 

Telefon kontaktowy: 
Nr. Dokumentu zakupu: 
Nr. Fabryczny produktu: 
Dokładna nazwa reklamowanego produktu:  
 
 

Szczegółowy opis usterki: 
 
 
 
 
 

Warunki rozpoczęcia procedury naprawy reklamacyjnej: 
1.Karta gwarancyjna stanowi jedyną podstawę bezpłatnego wykonania naprawy 
2. Zgłaszający reklamację zobowiązuje się do zwrotu kosztów poniesionych przez firmę 
TERMO-TECH Sp. z o.o. w przypadku nieuzasadnionego wezwania ekipy serwisowej, bądź nie 
dopełnienia pkt 1. 
Koszt każdej rozpoczętej godziny pracy serwisanta wynosi 100 zł netto, a dojazd 2 zł netto/km w 
obie strony. 
3. Czytelny podpis zgłaszającego, potwierdza zapoznania się z podstawowymi warunkami 
procedury reklamacyjnej.  
Czytelny podpis zgłaszającego reklamację  
 
 
 
 

Czytelny podpis przyjmującego reklamację 
 

 
 
Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 
1) administratorem danych osobowych TERMO-TECH Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 

1, 26-220 Stąporków, 
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi,  
3) Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f 

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie -  udzielona przez Państwa zgoda, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług, w tym firmy kurierskie, przedsiębiorstwa pocztowe,  partnerzy 
handlowi administratora, 
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5) podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji 
obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń 
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie 
ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacj, 

6) Klient posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 
odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych, 

7) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w 

realizacji usługi, 
9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji na podstawie, których zgłaszam reklamację oraz wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu reklamacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  
     
                
……………………………………………………………………… 
Czytelny podpis zgłaszającego reklamację 
 
 
Producent zobowiązuje się do wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie do 14 dni od daty otrzymania od użytkownika 
pisemnego zgłoszenia uszkodzenia na druku reklamacyjnym producenta. 

 
TERMO-TECH Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej  Sp. z o.o., 

   ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków, 
tel. +48 41 374-15-22, fax +48 41 374-21-94 
e-mail: serwis@kotlyco.pl, serwis1@kotlyco.pl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


