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Szanowni Państwo, miło nam zaliczyć Państwa do grona naszych klientów. 
Dziękujemy za zakup naszego wyrobu.  
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 Opis zestawu retortowego „Dragon Plus”* 1.
 

Kompletny zestaw retortowy składa się z (Rys.1): 

 Kotła (1) zakupionego przez klienta 

 Zbiornika paliwa (2) o pojemności 202 dm3 

 Motoreduktora (3) 

 Ślimaka żeliwnego (4) 

 Stopki regulacyjnej (5) 

 Podstawy stalowej (6) 

 Palnika żeliwnego (7) 

 Popielnika (8) 

 Drzwiczek żeliwnych (9) 

 Sterownika (10) - Opcja 
 

Rys.1 Elementy zestawu retortowego „Dragon Plus” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Zestaw „Dragon” nie posiada wyłącznie osłon i śrub mocujących, reszta wymiarów i parametrów jest taka sama 
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Zestaw retortowy typu „Dragon i Dragon Plus” powstał dla osób, które użytkują żeliwne kotły 
VIADRUS HERCULES U22, VIADRUS HERCULES U22 BASIC, VIADRUS HERCULES 
U26 a które chcą ogrzewać budynki mieszkalne kotłami z automatycznym podawaniem 
paliwa. Zestaw stanowi również rozwiązanie dla osób nie dysponujących w danej chwili 
wystarczającą ilością funduszy na kocioł z automatycznym podawaniem paliwa. 
 Wymiennik ciepła z automatycznym układem podawania paliwa są przeznaczone do pracy 
w instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w obiektach 
budownictwa mieszkaniowego tj. domach jednorodzinnych, pawilonach handlowych, 
garażach, budynkach gospodarczych itp. 

W zestawie jako opcja może znajdować się również deflektor, który podwieszony na 
wodnym ruszcie służy do rozpraszania płomienia w komorze paleniskowej. Deflektor należy 
zamontować nad paleniskiem retortowym. Pod palnikiem znajduje się popielnik. Wentylator 
dostarczający powietrze do spalania jest umieszczony przed zasobnikiem paliwa i 
podłączony jest do kanału powietrznego. Ilość powietrza do spalania regulować można 
ręczną nastawą klapy dławiącej na wentylatorze i/lub zmianą obrotów regulatora (w 
zależności od zastosowanego regulatora). 

Podstawa kotła jest obudowana z zewnątrz, a wewnątrz zaizolowana wysokiej jakości 
wełną mineralną zmniejszającą straty ciepła do otoczenia . Montaż kotła na zestawie 
odbywa się bardzo prosto (Rys.2).  

 
Rys.2 Wycinanie otworu w kotle za pomocą szablonu 
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Należy do niego jedynie postawienie kotła na podstawie z palnikiem oraz 
uszczelnienie połączenia kotła z podstawą palnika za pomocą materiału (S) odpornego na 
wysokie temperatury (Rys.3). W kotle wcześniej należy wyciąć podstawę (dno) nie 
stanowiącą części płaszcza wodnego. Do zestawu dołączony jest szablon (1), za pomocą 
którego wycinamy otwór (2) w dnie kotła. Zestaw palnika jest uniwersalny, co pozwala na 
montaż zasobnika paliwa po lewej lub prawej stronie kotła. Dostępne zestawy palnika 
automatycznego dedykowane są pod kotły VIADRUS Herkules U22 3 - 7 członowe. 
 

 

 

 

 
Rys.3 Uszczelnianie otworu w kotle za pomocą silikonu wysokotemperaturowego 

 

Kocioł oraz zestaw palnika automatycznego po przezbrojeniu wciąż nie jest kotłem 
bezobsługowym, co oznacza, że użytkownik powinien zapoznać się z zasadami jego 
działania, regulacji oraz obsługi i konserwacji w celu uniknięcia jakichkolwiek problemów 
związanych z jego eksploatacją. Po skompletowaniu zestawu kocioł łączy w sobie 
możliwość palenia paliwami stałymi w trybie automatycznym lub tradycyjnym. 

 
UWAGA. Do zestawu palnika automatycznego regulator sterujący należy dobrać w taki 

sposób, aby współpracował z zainstalowanymi w kotle podzespołami bez ich uszkodzenia 
podczas eksploatacji. 

Szczególną uwagę należy zwrócić w przypadku poprawnej pracy wentylatora 
nadmuchowego. 
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 Zakres stosowania i własności paliwa 2.
 
UWAGA!!! 
NALEŻY ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH 
PARAMETRÓW STOSOWANEGO PALIWA POD RYGOREM UTRATY 
GWARANCJI NA DOSTARCZONY SPRZĘT. 

 
Żeliwny podajnik paliwa stałego zamontowany w zestawie przystosowany jest do 

pracy z określonymi gatunkami paliwa. 
Paliwo stanowi węgiel kamienny, węgiel brunatny sortymentu groszek, miał węglowy, 

mieszanka miałowo-węglowa.  
Parametry paliwa: 

 niskie pęcznienie (węgiel nie zlepia się w czasie spalania) 

 średnia do wysokiej zawartości części lotnych 28% - 40% 

 wilgotność mniejsza niż 10% 

 temperatura topnienia popiołu powyżej 1200°C 
 
UWAGA!!! 
WĘGLE ZAWIERAJĄCE  PONAD 10% WILGOTNOŚCI ABSOLUTNIE NIE 
POWINNY BYĆ STOSOWANE. 
 

Właściwy wybór typu i gatunku węgla zapewnia: 

 bezawaryjną prace podajnika i kotła 

 wyższą sprawność pracy retorty i oszczędność paliwa rzędu do 15% w porównaniu 
do paliw gorszej jakości 

 ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych związków chemicznych. 
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 Dane techniczne 3.

 
Rys.4 Wymiary podstawowe „Dragon Plus” i „Dragon”- kocioł HERKULES U22 

 

Wymiary zestawów wraz z kotłami 
Wymiary 

podstawowe 
[mm] 

3-człony 4-człony 5-członów 6-członów 7-członów 

A 545 545 545 545 545 

B 1036 999 999 999 999 

C 1490 1490 1490 1490 1490 

D 1391 1391 1391 1391 1391 

E 668 764 860 956 1052 

F 420 420 420 420 420 

G 620 620 620 620 620 

H 488 584 680 776 872 

I 129 129 129 129 129 

J 273 273 273 273 273 

K 273 273 273 273 273 

L 96 96 96 96 96 

Ł 1149 1113 1113 1113 1113 

M 676 676 676 676 676 

N 1131 1131 1131 1131 1131 

O 1147 1147 1147 1147 1147 
 

Tab1 Tabela z wymiarami podstaw w raz z kotłami 
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Rys.4a Wymiary podstawowe „Dragon Plus” i „Dragon”- kocioł HERKULES U26 

 

Wymiary zestawów wraz z kotłami 
Wymiary 

podstawowe 
[mm] 

3-człony 4-człony 5-członów 6-członów 7-członów 

A 545 545 545 545 545 

B 1036 999 999 999 999 

C 1490 1490 1490 1490 1490 

D 1391 1391 1391 1391 1391 

E 573 684 795 906 1017 

F 420 420 420 420 420 

G 620 620 620 620 620 

H 393 504 615 726 837 

I 129 129 129 129 129 

J 273 273 273 273 273 

K 273 273 273 273 273 

L 96 96 96 96 96 

Ł 1149 1113 1113 1113 1113 

M 676 676 676 676 676 

N 1131 1131 1131 1131 1131 

O 1147 1147 1147 1147 1147 
 

Tab1a  Tabela z wymiarami podstaw w raz z kotłami 
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 Dane techniczne wentylatora 4.
 
- wentylator RV 12 (producent „EWMAR-NESS” Sp. z o.o. ul.Zaruskiego3, 41-219 
Sosnowiec) 
- napięcie znamionowe – 230 V; częstotliwość znamionowa -50 Hz; moc pobierania – 70 W 
- max. wydajność 240 m3/h; max. spiętrzenie-310 Pa; obroty przy max. wydajności–2450 
obr/min; obroty przy max. spiętrzeniu – 2850 obr / min 
- rodzaj pracy S1; położenie pracy– dowolne; stopień ochrony IP 20; izolacja podstawowa – 
klasa B 
- zabezpieczenie termiczne; poziom mocy akustycznej<60 dB(A); min. napięcie zasilania 80 
V 

 Dane techniczne motoreduktora 5.
 
- zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz 
- moc silnika 0,09 kW  
- redukcja, 1200  
- prędkość obrotowa wyjściowa 1,2 obr/min 
- stopień ochrony IP 54, izolacji F, rodzaj pracy S1 
- zabezpieczenie termiczne 

 Czynności rozruchowe zestawu 6.
 

UWAGA!!! 
ROZRUCH ZEROWY KOTŁA MOŻE PRZEPROWADZIĆ WYŁĄCZNIE SERWIS 
LEGITYMUJĄCY SIĘ ODPOWIEDNIMI UPRAWNIENIAMI I POD WARUNKIEM 
DOKONANIA SZCZEGÓŁOWEGO WPISU DO KARTY GWARANCYJNEJ KOTŁA. 

 
Dopuszcza się odstępstwo od tej reguły za obopólną zgodą wyrażoną na piśmie. 
 
Do czynności rozruchowych podajnika paliwa stałego zalicza się: 
1. Sprawdzenie podawania węgla przez podajnik korzystając z nastawienia sterownika na 
uruchomienie kotła, aż do momentu napełnienia retorty. 
2. Sprawdzenie jak położony jest szczyt stożka węgla w retorcie – powinien być położony 
centrycznie w stosunku do geometrycznego środka retorty. 
3. Sprawdzenie doświadczalne czy podawana ilość węgla odpowiada mocy cieplnej kotła. 
4. Sprawdzenie działania pulpitu sterowniczego – ustawienie właściwego czasu podawania 
paliwa (t1) i czasu dopalania paliwa (t2), gdy podajnik jest wyłączony. Właściwe dobranie 
tych wielkości pozwala na ekonomiczne spalanie węgla w retorcie. 
5. Zaznajomienie użytkownika z obsługą. 
6. Potwierdzenie rozruchu zerowego wpisem do karty gwarancyjnej kotła. 
 

UWAGA!!! 
WSKAZANE JEST USTAWIENIE PODCZAS ROZRUCHU ZEROWEGO 
WSPÓŁCZYNNIKA NADMIARU POWIETRZA, BY UNIKNĄĆ NIEEKONOMICZNEJ 
PRACY INSTALACJI I PRZEDWCZESNEGO ZUŻYCIA ELEMENTÓW PODAJNIKA 

TAKICH JAK DYSZE ŻELIWNE ( PRZY ZBYT DUŻYM NADMIARZE POWIETRZA) –SZCZEGÓŁY 
ZWIĄZANE Z REGULACJĄ ZAWIERA INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA. 

 
UWAGA!!! 
NASTAWIONE PRZY POMOCY ANALIZATORA SPALIN PARAMETRY 
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KONTROLOWAĆ BIORĄC POD UWAGĘ ZMIENNE PARAMETRY DOSTARCZANEGO WĘGLA. 
REGULOWAĆ PRACĘ KOTŁA ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI KOTŁA. 

 Eksploatacja podajnika w zestawie 7.
 
Podczas eksploatacji podajnika szczególną uwagę należy zwrócić na: 
1. Ilość powietrza dostarczanego przez wentylator nadmuchu powinna być dostosowana do 
intensywności spalania węgla w retorcie. 
2. Należy przede wszystkim kontrolować stan i obraz ognia w palenisku: 

Czerwony dymiący ogień wskazuje na to, że dopływ powietrza jest zbyt mały. 
Jasny, biały ogień wskazuje na to, że dopływ powietrza jest zbyt duży. 
Poprawny ogień jest wtedy , gdy obserwujemy czysty, intensywnie żółty płomień. 

 Korekty nienormalnych stanów pracy palenisk 8.
 
 

Płytki ogień 
Objawy: bardzo płytki ogień w retorcie z białym, wybitnie jasnożółtym płomieniem, klinkier 
przy dyszach, niskie odczyty CO2 na mierniku. 
Przyczyna: zbyt niskie procentowe nastawienie strumienia węgla w stosunku do ustawienia 
nadmuchu powietrza. 
Działania zapobiegawcze: zwiększyć strumień węgla, ewentualnie zmniejszyć pierwotny 
strumień powietrza przez zdławienie nadmuchu. 

 
Głębokie łoże 
Objawy: bardzo głębokie łoże – ilość głęboko zalegającego klinkieru liczona od podstawy.. 
Przyczyna: nadmierne podawanie węgla w stosunku do nastawionego powietrza, 
ewentualnie niedostateczne czyszczenie okresowe paleniska 
Działania zapobiegawcze: 

zmniejszyć nastawę zasilania węglem o 5 – 10%, usunąć klinkier i wypoziomować 
podstawę ognia do palącego się węgla, 

powrócić do starych nastaw w przypadku gdy korekta nie przyniosła oczekiwanych 
skutków, 

w przypadku powtórzenia sytuacji zwiększyć pierwotny strumień powietrza (nadmuch). 
 
UWAGA!!! 
NASTAWY KORYGOWAĆ NIE WIĘCEJ NIŻ 5 – 10% JEDNORAZOWO, BY NIE 
ROZREGULOWAĆ PRAWIDŁOWYCH NASTAWIEŃ. 

 

Otwarty ogień przy niedopalonych cząstkach węgla 
Objawy: dobry „otwarty” ogień przy niewielkiej wysokości palącego się łoża, niskie 
wskazania CO2 na mierniku, klinkier z małymi czerwonymi węgielkami (wtrąceniami). 
Przyczyna: zbyt częste czyszczenie stokera 
Działania zapobiegawcze: zmniejszyć częstotliwość czyszczenia, aby umożliwić 
utworzenie się większej objętości palącego się węgla i wzrost wysokości łoża spalania (20 – 
30cm). 
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 Instrukcja obsługi podajnika dla użytkownika 9.
 
 

Obsługa cotygodniowa 

 Otwierać drzwiczki ogniowe i sprawdzać stan płomienia. W przypadku rozpoznania 
stanów nienormalnych postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej 
DTR punkt 9.5. 

 Usuwać co jakiś czas żużel, jeżeli pojawia się obficie w palenisku kotła wyregulować 
proporcję masy węgla i nadmuchu powietrza. W przypadku permanentnego 
pojawiania się żużla sprawdzić, czy typ węgla jest zgodny z zalecaną 
charakterystyką. 

 Sprawdzić poziom węgla w zasobniku paliwa. 
 

Obsługa comiesięczna 
Wykonać czynności obsługi cotygodniowej, a ponadto: 

 Sprawdzić nagromadzenie się pozostałości żużla w retorcie, ewentualnie wygasić 
kocioł i wyczyścić retortę. 

 Sprawdzić czy w zasobniku paliwa i rurze osłonowej podajnika węgla nie wystąpiła 
akumulacja pyłu węglowego lub innych odpadów i usunąć je. 

 Sprawdzić stan dysz powietrza i drożność otworów wylotowych powietrza. 
 
UWAGA!  
Powyższe czynności należy również wykonać bezwzględnie po zakończeniu 
sezonu 
grzewczego. 

 

Odstawienie podajnika z ruchu 

 Raz na kwartał uruchamiać ślimak na okres 15 minut, aby uniknąć zablokowania 
ślimaka wewnątrz rury. 

 Wyczyścić rurę z resztek węgla, opróżnić zasobnik, wyczyścić retortę, odkręcić dolny 
dekiel, usunąć popiół. 

 Zdemontować motoreduktor wraz ze ślimakiem, wyciągając zawleczkę 
bezpieczeństwa odłączyć ślimak od motoreduktora; aby zapobiec zatarciu się w/w 
elementów przesmarować smarem stałym do łożysk trzpień ślimaka motoreduktora. 

UWAGA!! 
Przy wykonywaniu prac przy podajniku pamiętaj, że istnieją miejsca 
szczególne niebezpieczne. Do nich należą komora pod zbiornikiem, 
obracający się wałek ślimaka przy reduktorze. 

 Konserwacja podajnika 10.
 
 Podajnik został tak skonstruowany , że nie wymaga kosztownej konserwacji. 
Okresowo należy oczyścić podajnik z kurzu lub resztek węgla czy popiołu. Regularnie 
czyścić obudowę silnika. Ponieważ reduktory wypełnione są olejem syntetycznym 
przeznaczonym na cały okres eksploatacji, w zasadzie nie wymagają żadnej szczególnej 
konserwacji oprócz czyszczenia zewnętrznego.  

Do czyszczenia nie należy używać żadnych rozpuszczalników, gdyż mogą one 
uszkodzić pierścienie uszczelniające i uszczelki. 

Konserwacja silnika zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową na silnik. 
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 Możliwe zaburzenia w pracy podajnika 11.
 

Usterka Możliwa przyczyna Sposób naprawy 
1. Nie załącza się 
podajnik węgla do 
retorty 

1. Brak zasilania lub wyłączony 
sterownik kotła 

Sprawdzić zasilanie i wyłącznik główny 
tablicy sterowania 

2. Zadziałał bezpiecznik motoreduktora Sprawdzić i wymienić w razie potrzeby 

3. Zadziałał przekaźnik przeciążenia Zresetować przekaźnik przeciążeniowy 

4. Zadziałał wyłącznik termiczny silnika Sprawdzić wyłącznik i ustalić przyczynę jego 
zadziałania 

2. Podajnik 
ślimakowy 
jest pusty (bez 
paliwa) 

1. Zadziałał bezpiecznik motoreduktora Sprawdzić lub wymienić w razie potrzeby 

2. Zadziałał przekaźnik przeciążenia Zresetować przekaźnik przeciążeniowy 

3. Brak węgla w bunkrze lub węgiel 
zawiesił się nad podajnikiem 

Sprawdzić poziom węgla w bunkrze i nad 
otworami do pobierania węgla 

4. Rozłączone sprzęgło ślimaka z 
motoreduktorem 

Wymienić wkładkę sprzęgła i złączyć 
sprzęgło ponownie 

3. Nie obraca się 
ślimak podajnika 
węgla do retorty 
mimo pracy 
motoreduktora 

1. Zadziałał bezpiecznik motoreduktora Sprawdzić i wymienić w razie potrzeby 

2. Rozłączone sprzęgło ślimaka z 
motoreduktorem 

Wymienić wkładkę sprzęgła i złączyć 
sprzęgło ponownie 

3. Nie oczyszczony ślimak przed 
zakończeniem eksploatacji kotła 

Wymontować ślimak, oczyścić, zawiadomić 
producenta 

4. Występuje 
częste ścinanie 
klina 
zabezpieczającego 
ślimak 

1. Skrzywiony kołnierz rury lub 
poluzowane śruby mocujące 

Sprawdzić i wymienić w razie potrzeby 

2. Złe wycentrowanie wspornika 
motoreduktora względem ślimaka 

Sprawdzić osiowość montażu i ewentualnie 
wycentrować 

3. Wspornik motoreduktora niestabilnie 
przytwierdzony do podłoża 

Poprawić i zapewnić trwałe zamocowanie 

5. Występuje 
dymienie z 
zasobnika 

Zatkane otwory doprowadzające 
powietrze doszczelniające w kolumnie 
retorty 

Oczyścić retortę, udrożnić otwory 

 Instrukcja likwidacji podajnika po upływie jego żywotności 12.
 Likwidację poszczególnych części podajnika, do których produkcji używane są 
metale, należy przeprowadzić za pośrednictwem uprawnionych firm zapewniających skup 
materiałów wtórnych . 
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 Warunki gwarancji 13.
1. Gwarancja na podajnik trwa 24 miesiące od dnia pierwszego uruchomienia, 

dokonanego przez uprawnionego instalatora, ale nie dłużej niż 30 miesięcy od daty 
produkcji. Zgłoszenia reklamacyjne podajnika, tylko przez producenta wymiennika 
ciepła, po dokonaniu oceny przez firmę serwisową. 

2. Serwis gwarancyjny zapewnia producent, zgłoszenia uruchomienia podajnika 
dokonuje firma instalacyjna, która dokonała jego montażu i uruchomienia. 

3. Gwarancją objęte są podajniki zainstalowane zgodnie z niniejszą instrukcją i 
obowiązującymi przepisami. 

4. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę części podajnika uznanej za wadliwą. 
5. Nie podlegają naprawom gwarancyjnym uszkodzenia i niezgodności w pracy 

podajnika powstałe na skutek: 
 niewłaściwego transportu (w tym transportu do kotłowni); 
 niewłaściwej instalacji; 
 niezgodnej z instrukcją konserwacji; 
 niezgodnej z instrukcją eksploatacji 
 zastosowania innego bezpiecznika sprzęgła przeciążeniowego niż w 

pkt. 9.2. niniejszej instrukcji 
6. Wszelkie naprawy i zmiany w konstrukcji podajnika mogą wykonywać tylko 

uprawnione firmy instalacyjno - serwisowe po wcześniejszym ustaleniu z 
producentem podajnika. 

7. Wszelkie samowolne zmiany w konstrukcji podajnika anulują umowę gwarancyjną. 
8. Płyta promiennikowa (deflektor) oraz materiały uszczelniające podajnik, uszkodzone 

na skutek niewłaściwej obsługi , eksploatacji, konserwacji lub stosowania złej jakości 
paliwa nie są objęte gwarancją. 

9. Gwarancją nie są objęte przypadki losowych uszkodzeń (powódź, pożar, 
wyładowania atmosferyczne) 

10. Karta gwarancyjna bez daty, wpisów, podpisów, pieczątek i nr fabrycznych jest 
nieważna. 

11. Koszty nieuzasadnionej reklamacji pokrywa reklamujący. 
12. Załatwienie reklamacji powinno być potwierdzone protokołem. 
13. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie na 

podstawie karty gwarancyjnej podpisanej przez uprawnionego instalatora, który 
uruchomił urządzenie. 

 
UWAGA!! 
Przestrzeganie powyższej instrukcji gwarantuje, że podajnik będzie przez wiele lat 
niezawodnie funkcjonować. Informacja o wszelkich wadach fabrycznych musi być 
przekazana zaraz po ich wykryciu i zawsze w formie pisemnej . W przypadku nie 

dostosowania się do powyższych zasad, naprawa nie będzie uznana jako gwarancyjna. 
Producent ma prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych podajnika w 
ramach modernizacji wyrobu, które to zmiany nie muszą być uwzględnione w niniejszej 
instrukcji. 
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 Wykaz części zamiennych Podajnika Żeliwnego 14.
 

L.p. Nazwa 

1 Korpus palnika żeliwnego 

2 Czujnik temperatury rury podawczej 

4 Sterownik 

5 Wentylator 

6 Kabel zasilający pompy 

7 Talerz palnika żeliwny 

10 Ślimak podajnika żeliwny 

11 Bezpiecznik sprzęgła przeciążeniowego 

12 Stopka podajnika 
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 Karta gwarancyjna 15.
 

KARTA GWARANCYJNA 

Zestawu retortowego 
 

Nr fabryczny …...........................................                                     

 

….............................................                                                 ........…........................................... 

   Data produkcji kotła            pieczątka i podpis PRODUCENTA   

      M-c – rok 

 

…...........................................                                                    …................................................ 

Data sprzedaży (wypełnia sprzedawca)           pieczątka i podpis sprzedawcy 

 

Warunkiem uznania reklamacji jest montaż podajnika przez uprawnionego instalatora wykonany 

po uprzednio przeprowadzonej ekspertyzie i pozytywnej ocenie przewodu kominowego. 

 

Wypełnia instalator 

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

od daty montażu - na zgodne z DTR prawidłowe i szczelne podłączenie podajnika do 

wymiennika ciepła. 

 

 

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

                 data montażu            pieczątka podpis 

 
 

Data 

naprawy 

Zakres naprawy Czytelny podpis 
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PRODUCENT: 
MANUFACTURER: 
 

PRZEDSIĘBIORSTWO  WDROŻEŃ  TECHNIKI  KOTŁOWEJ  

„TERMO – TECH” Sp. z o.o. 
 ul. Odlewnicza 1 

26 – 220 Stąporków,   Poland 
 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
DECLARATION OF CONFORMITY 

 
 

 

 
PRODUKT: 
 
PRODUCT: 

 
ZESTAW RETORTOWY DRAGON PLUS  
 
ZESTAW RETORTOWY DRAGON PLUS  
 

 
Niniejszym deklarujemy, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia i środowiska i jest zgodny z następującymi dokumentami 
normatywnymi: 

Present we declare that the article realizes requirements concerning work safeties and uses and 
protections of the life, healths and environments and is conforming with following normative 

documents: 
 

 
Dyrektywa:         98/106/EWG, 2004/108/WE, 2006/95/WE, 2001/95/WE 
Direktive:            98/106/EWG, 2004/108/WE, 2006/95/WE, 2001/95/WE 

 
  
Norma:               PN-EN 303-5 
Standard:           PN-EN 303-5 
 

     
 
 
 
 
 
 
    Stąporków  2015-04-01                                                                   EDMUND IDKOWIAK  
                                                                                                       
                                                                                                                       Prezes 
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