
Przed podjęciem decyzji o zakupie naszego produktu warto się zapoznać z tymi warunkami, sprawdźić sytuację i oceńić, 
czy spełnia się wymagań dotyczących instalacji.

Wszystkie odchylenia późniejsze w działaniu powodują:
• wysoki koszt obsługi awaryjnej
• znaczne skrócenie żywotności kotła
• słabe spalanie peletów
• zwiększone zużycie granulatu

W razie jakichkolwiek pytań, drobnych zmian w wymiarach pomieszczenia, wentylacji lub odprowadzenia spalin, 
prosimy o kontakt z obsługą klienta lub naszą osobą techniczną: + 381 31 783 927.

Jeżeli te warunki są spełnione, zapewnia się ekonomiczne, bezpieczne i długoterminowe użytkowanie naszego produktu.

1. Minimalna odległość boków kotła od ścian
• po lewej stronie: 65cm
• po prawej stronie: 50cm
• z tyłu: 40cm
• z przodu: 100cm
• wysokość pomieszczenia: 200cm

Oznacza to, że minimalne wymiary pomieszczenia wynoszą w zasadzie 1,5m x 2m, wysokość 2m.

Jest to niezbędne dla technika serwisowego do wykonania corocznego przeglądu lub szybkiej naprawy awarii kotła, a 
także do utrzymania kotła i przewodów spalin bez przeszkód.

W przeciwnym razie znaleźlibyśmy się w sytuacji, w której nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić żadnej interwencji.

2. Aby zapewnić poprawne działanie, kocioł musi być zainstalowany w wentylowanym 
pomieszczeniu
Wymagany jest również otwór wentylacyjny do odpowietrzania brudnego
powietrza (kurz z pelet i popiołów) w górnej części pomieszczenia, 20-30cm
poniżej sufitu, minimalny rozmiar 150cm².

Ze względu na możliwość zatkania kotła spowodowanego nieregularną
konserwacją przewodów kominowych i kominów może się zjawić stężenie
dymu w pomieszczeniu, dlatego bardzo ważne jest, aby istniał również otwór
wentylacyjny do usuwania brudnego powietrza.

Firma Kepo produkuje rury o średnicy 120mm z ozdobnymi rozetami i
wykończeniami z siatki, które można zainstalować jako otwór wentylacyjny.

Otwory te muszą być tak skonstruowane, aby w żadnym momencie nie
mogła wystąpić żadna przeszkoda.



3. Do odprowadzania spalin należy stosować wyłącznie rury spalinowe ø80 lub ø100 z 
gumkami silikonowymi
Maksymalne ilości przewodów kominowych do podłączenia kotła do komina wynoszą:

• Element T - 1 sztuka
• Proste rury 1000mm lub 500mm - maksymalnie 3m
• Kolano 90 ° - 1 sztuka

W przypadku zastosowania dwóch kolanek 90° długość rury może wynosić maksymalnie 2m. Rury spalinowe 
zainstalowane poziomo nie powinne być dłuższe niż 1m, z obowiązkowym spadkiem do kotła 3-5%.

Pod koniec instalacji rur spalinowych do kotłów na pelet należy zapewnić izolowany komin lub swobodny przepływ 
gazów na zewnątrz z odpowiednimi wykończeniami.

4. Izolowany komin, do którego podłączony jest kocioł, należy zawsze oczyścić przed 
uruchomieniem
Producent nie ponosi odpowiedzalności za awarie spowodowane brakiem konserwacji komina. Minimalny okres 
czyszczenia komina wynosi raz w roku. Jeśli komin jest większy, odstęp ten jest przedłużany w razie potrzeby. Małe 
kominy o kwadratowym kształcie zakłócają prawidłowe działanie kotła. Żaden inny odbiorca (inne kotły, piece, lub inne 
grzejniki) nie powinien być podłączony do komina łączącego się z kotłem.

W przypadku konieczności podłączenia dwóch kotłów do jednego systemu spalinowego, przewód spalinowy musi być 
szczelnie zamknięty w nieużywanym kotle, z obowiązkową zgodą usługodawcy na prawidłowe zainstalowanie systemu 
spalinowego. W przeciwnym razie nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie lub uszkodzenia kotła.

Minimalna wysokość izolowanego komina zewnętrznego wynosi 3 m od przyłącza spalin ø80 lub ø100.

5. Napięcie zasilania musi być stabilne przy 230 V ± 5% max
W przypadku niespełnienia tego warunku, okresowego spadku lub udaru napięcia producent nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie spowodowane przez kocioł.

6. Prawidłowe ustawienie kotła
Po montażu kocioł należy wypoziomować, przechylając nóżki. Minimalna odległość
kotła od materiałów niepalnych i łatwopalnych musi wynosić 50cm (najlepiej
większa) i 100cm od materiałów łatwopalnych!

Jeżeli rury spalinowe przechodzą przez materiały łatwopalne, takie jak drewniana
ściana, należy wykonać odpowiednią izolację przewodu kominowego.

Jeżeli kocioł jest zainstalowany na podłodze z materiału palnego, konieczne jest
wykonanie stojaka, który jest z materiału niepalnego, którego wymiary są większe
niż wymiary kotła (co najmniej 20cm od tyłu i boków i co najmniej 40cm od
przodu kotła).

Zalecone jest, aby wszystkie materiały łatwopalne (meble, zasłony, dywan)
znajdowały się w odległości co najmniej 100cm od bezpośredniego promieniowania cieplnego.

Jeżeli którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, kocioł nie może zostać uruchomiony! 
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