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WPROWADZENIE

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

Szanowny Kliencie, 
nasze produkty zostały zaprojektowane i skonstruowane zgodnie z normatywami europejskimi dotyczącymi produktów budowlanych 
(EN13240 piecyki na drewno, EN14785 urządzenia na pellet, EN13229 kominki/wkłady kominkowe na drewno, EN 12815 kuchenki 
na drewno), z materiałów o wysokiej jakości i z dużym doświadczeniem w zakresie procesów transformacyjnych. Poza tym, nasze 
produkty są zgodne z zasadniczymi wymogami dyrektywy 2006/95/WE (Niskonapięciowa) i Dyrektywy 2004/108/WE (Kompatybilności 
Elektromagnetycznej). 
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 własności na innego właściciela. W przypadku utraty należy poprosić o kopię w lokalnym centrum serwisowym 
lub pobrać ją bezpośrednio ze strony internetowej firmy.
Wszystkie lokalne przepisy, w tym te, które odnoszą się do norm krajowych i europejskich, muszą być przestrzegane w czasie instalacji 
urządzenia.
We Włoszech, należy odnieść się do D.M. 37/08 dla instalacji na biomasę niższych niż 35KW i każdy wykwalifikowany technik, ze stosownymi 
uprawnieniami, musi wystawić certyfikat zgodności dla zainstalowanej instalacji. (Za instalację uważa się Piecyk+Komin+Wlot 
powietrza).

PRZEGLĄDY 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 POSŁUGIWANIA SIĘ NIĄ
• 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 informacje dodatkowe dotyczące omawianej kwestii. 

SYMBOLE STOSOWANE W INSTRUKCJI

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

INFORMACJE:
nieprzestrzeganie zalecenia posiada negatywny wpływ na użytkowanie produktu.

SEKWENCJE OPERACYJNE:
sekwencja przycisków do naciśnięcia, aby otrzymać dostęp do menu i wykonać regulacje.

RĘCZNY
zaznajomić się z niniejszą instrukcją lub stosownymi instrukcjami.
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1-OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCYJNE

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

• Instalacja, podłączenie elektryczne, sprawdzenie działania oraz 
konserwacja muszą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany 
i wykwalifikowany personel.

• Należy zainstalować produkt zgodnie z obowiązującymi prawami 
lokalnymi, krajowymi oraz przepisami obowiązującymi w danej 
miejscowości, regionie lub stanie.

• Używać wyłącznie paliwa zalecanego przez producenta. Produkt nie może być 
używany jako piec do spalania odpadów.

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

• Nie wprowadzać do zbiornika paliw innych niż pellet 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 nie posiadające 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. Błędy lub nieprawidłowe ustawienia mogą 
stworzyć zagrożenie i/lub doprowadzić do nieprawidłowego działania. 

• Nie używać produktu jako drabiny lub struktury wspornikowej.
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Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

• Nie suszyć ubrań na produkcie. Ewentualne stojaki lub podobne muszą być 
trzymane w odpowiedniej odległości od produktu. Zagrożenie pożarem.

• Wszelka odpowiedzialność za nieprawidłową obsługę produktu całkowicie spada 
na użytkownika i zwalnia Producenta z wszelkiej odpowiedzialności cywilnej i 
karnej.

• Wszelkiego rodzaju ingerencje lub wymiany części na nieoryginalne, 
przeprowadzone bez upoważnienia, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia 
operatora i zwalniają spółkę z wszelkiej odpowiedzialności cywilnej i karnej.

• Większa część powierzchni produktu jest bardzo gorąca (drzwiczki, uchwyt, 
szkło, rury wylotowe dymu, itd.). Nie należy zatem dotykać tych części 
bez zastosowania odpowiedniej odzieży ochronnej lub stosownych 
środków, jak na przykład termiczne rękawice ochronne lub systemy 
uruchamiające chroniące przed gorącymi powierzchniami.

• Zabrania się włączania produktu z otwartymi drzwiczkami lub z 
uszkodzonym szkłem.

• 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 produkt.
• Kumulacja niespalonych pellet w piecu w wyniku „braku zapłonu” musi zostać 

usunięta przed kolejną próbą zapłonu. Przed ponownym włączeniem sprawdzić, 
czy piec jest czysty i dobrze umiejscowiony.

• Nie myć produktu wodą. Woda mogłaby przeniknąć wewnątrz jednostki i 
zniszczyć izolacje elektryczne, powodując porażenie prądem elektrycznym.

• Nie zatrzymywać się na dłuższy okres czasu przed działającym produktem. 
Nie nagrzewać nadmiernie pomieszczenia, w którym się przebywa i gdzie 
zainstalowano produkt. Może to uszkodzić warunki fizyczne 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.
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• W przypadku pożaru komina, zgasić urządzenie, odłączając je od sieci i nigdy 
nie otwierać drzwiczek. Następnie wezwać kompetentne władze.

• Magazynowanie produktu i jego wykończenia musi odbywać się w 
pomieszczeniach nieposiadających wilgoci i niewystawionych na działanie 
złych czynników atmosferycznych.

• Zaleca się nieusuwanie nóżek przygotowanych do wsporcia korpusu produktu na 
podłożu, w celu zagwarantowania poprawnej izolacji, zwłaszcza w przypadku 
podłoża z materiału łatwopalnego. 

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

• Czynności związane z konserwacją nadzwyczajną muszą być wykonywane 
tylko przez personel autoryzowany i wykwalifikowany.

• 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). 

• 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’

• Nieprawidłowe użycie lub niewłaściwa konserwacja produktu może doprowadzić 
do niebezpiecznych sytuacji.

• Zabrania się ręcznego załadowania opału do kosza paleniskowego. 
Nieprzestrzeganie tych wytycznych, może stworzyć niebezpieczne 
sytuacje.

• Zawsze konieczne jest usuwanie nagromadzonych niespalonych 
peletów z kosza paleniskowego spowodowanego niewłączaniem, 
opróżnieniem zbiornika lub wszelkimi innymi sytuacjami, które mogą 
spowodować taką sytuację, przed ponownym włączeniem produktu.
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Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

INFORMACJE:
W razie problemów należy zwrócić się do sprzedawcy lub personelu wykwalifikowanego  i autoryzowanego przez spółkę.

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

dobrze przewietrzyć pomieszczenie, w którym produkt jest zainstalowany.
• Sprawdzać i okresowo czyścić kanały odprowadzania dymu (złącze z kominem).
• 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 do innego użytkownika, upewnić się, że instrukcja jest zawsze do niego 
załączona.

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

WARUNKI GWARANCJI
Firma udziela gwarancji na produkt, z wyjątkiem części ulegających naturalnemu zużyciu, (wymienionych na następnej stronie), 
na okres 2 (dwóch) lat od daty nabycia potwierdzonej przez:
• potwierdzający dokument (faktura i/lub paragon) wskazujący nazwę sprzedawcy oraz datę, w której sprzedaż została dokonana.
• przesłanie wypełnionego certyfikatu gwarancyjnego w ciągu 8 dni od dnia nabycia produktu.

Poza tym, aby gwarancja zachowała ważność, zgodne z przepisami zainstalowanie i uruchomienie urządzenia musi być wykonane 
wyłącznie przez personel wykwalifikowany, który w przewidzianych przypadkach, będzie zobowiązany do wydania użytkownikowi 
oświadczenia dotyczącego zgodności instalacji i dobrego działania produktu.
Zaleca się wykonanie testowania funkcjonalnego produktu przed wykonaniem stosownych wykończeń (okładziny, malowanie ścian, itd..).
Instalacje niezgodne z obowiązującymi normami, a także niepoprawne używanie i brak konserwacji zalecanej przez producenta, 
powodują wygaśnięcie gwarancji produktu.
Gwarancja ma ważność pod warunkiem, że przestrzega się wskazań i ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi i konserwacji, która 
towarzyszy urządzeniu, tak aby zagwarantować jak najlepsze używanie.
Wymiana całego urządzenia lub naprawa jednego z komponentów nie wydłużają długości gwarancji, która się nie zmienia.
Pod pojęciem gwarancji rozumiana jest bezpłatna wymiana lub naprawa części, dla których stwierdzono występowanie wad 
fabrycznych.
Aby skorzystać z gwarancji, w przypadku pojawienia się wad, nabywca musi zachować certyfikat gwarancyjny i okazać go Centrum 
Serwisowemu wraz z dokumentem wydanym w momencie zakupu.
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WYŁĄCZENIA
Nie podlegają niniejszej gwarancji usterki i/lub szkody, które powstały w wyniku:
• Szkód spowodowanych transportem i/lub poruszaniem
• wszystkie części uszkodzone w wyniku zaniedbania lub nieostrożnej obsługi, błędnej konserwacji, niezgodnej z zaleceniami 

producenta instalacji (odnieść się do instrukcji obsługi dostarczonej wraz z urządzeniem)
• błędne dopasowanie wymiarów względem potrzeb lub wady instalacyjne, takie jak brak niezbędnych środków przystosowujących, 

gwarantujących wykonanie zgodnej z przepisami instalacji
• niepoprawne przegrzanie urządzenia, tzn. używanie paliw niezgodnych z rodzajem i ilością wskazaną w instrukcji 
• pogarszanie szkody wynikające z błędnych interwencji użytkownika, mających być środkiem zaradczym dla początkowej usterki
• pogarszanie szkód wynikające z niezaprzestania używania urządzenia przez użytkownika po pojawieniu się wady
• w obecności kotła ewentualne korozje, osady lub pęknięcia spowodowane prądami błądzącymi, kondensatem, agresywnością lub 

kwaśnością wody, niepoprawnie wykonanymi czynnościami usuwania osadów, brak wody, szlam i kamień 
• niewydajność kominów, kanałów wylotowych dymu lub części instalacji, od których zależy urządzenie
• szkody spowodowane manipulacjami urządzenia, czynnikami atmosferycznymi, katastrofami naturalnymi, wandalizmem, 

wstrząsem elektrycznym, pożarem, wadliwością instalacji elektrycznej i/lub hydraulicznej
• Nie wykonywanie corocznego czyszczenia pieca, przez autoryzowanego technika lub wykwalifikowany personel, powoduje 

unieważnienie gwarancji.
Gwarancja nie obejmuje również:
• części ulegających normalnemu zużyciu jak uszczelki, szkło, powłoki i siatki żeliwne, elementy lakierowane, chromowane lub 

ozłacane, uchwyty i kable elektryczne, lampy, kontrolki świetlne, pokrętła, wszystkie zdejmowane części z paleniska.
• Zmian chromatyczności części lakierowanych i ceramicznych/wężowych, a także dziur w ceramice, które są naturalnymi cechami tego 

materiału i używania produktu. 
• robót murarskich
• elementów instalacji (jeśli obecne) niedostarczonych przez producenta

Ewentualne interwencje techniczne na produkcie, mające na celu usunięcie powyższych wad i wynikających z nich szkód, muszą być więc 
uzgodnione z Centrum Serwisowym, które zastrzega sobie możliwość przyjęcia lub odmówienia interwencji, niewykonywanych poza 
tym w ramach gwarancji, lecz pomocy technicznej, udzielanej na uzgodnionych warunkach i według obowiązującej taryfy za pracę do 
wykonania.
Użytkownik obarczony jest również kosztami napraw wynikających z błędnych interwencji technicznych i manipulacji ze strony 
użytkownika lub z innych czynników szkodzących urządzeniu i niepowiązanych z oryginalnymi wadami.
Oprócz ograniczeń wynikających z praw i regulaminów, gwarancja nie obejmuje poza tym ograniczania zanieczyszczenia atmosferycznego 
i akustycznego.

Firma uchyla się od odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą bezpośrednio lub pośrednio wpływać na osoby, 
zwierzęta lub dobra, wynikające z nieprzestrzegania wskazań zawartych w instrukcji i dotyczące, zwłaszcza ostrzeżenia 
związane z instalacją, obsługi i konserwacji urządzenia.
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Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

CZĘŚCI ZAMIENNE
W przypadku wadliwego działania produktu należy udać się do sprzedawcy, który przekaże połączenie do serwisu. 
Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Sprzedawca lub centrum pomocy technicznej może przekazać wszystkie niezbędne 
wskazówki dotyczące części zamiennych.
Zaleca się nieczekanie na wymianę, aż komponent bardzo się zużyje; zaleca się okresowe kontrole konserwacyjne.

Firma uchyla się od odpowiedzialności w przypadku gdy produkt lub inne akcesoria używane są w niewłaściwy 
sposób lub modyfikowane bez upoważnienia.
W celu jakiejkolwiek wymiany, należy używać tylko oryginalnych części zamiennych.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO USUWANIA PRODUKTU.

Za demontaż i usuwanie produktu odpowiada właściciel, który powinien przestrzegać przepisów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska obowiązujących w jego kraju.
Po zakończeniu eksploatacji produkt nie może być usunięty 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 i pozwala na odzyskanie materiałów składowych, co stanowi istotną oszczędność energii i zasobów.

DLACZEGO SZCZELNY
Piece posiadające szczelną konstrukcję nie pobierają tlenu z otoczenia, całość powietrza pobierają z zewnątrz (o ile zostały przygotowane 
odpowiednie kanały). Dlatego też mogą być montowane 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 strumieni zimnego powietrza w otoczeniu, zmniejszających komfort cieplny oraz kompleksową wydajność pieca. 
Piec szczelny można montować również w obecności wentylacji wymuszonej lub w pomieszczeniach, w których może występować 
podciśnienie względem zewnętrza.
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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.

PELLET
Pellet otrzymuje się z granulowania trocin podczas obróbki wysuszonego drewna naturalnego (nielakierowanego) Spoistość materiału 
gwarantowana jest przez ligninę, która zawarta jest w drewnie, i która umożliwia produkcję pellet bez używania kleju lub spoiw.
Rynek oferuje różne typy pellet 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 5 do 30 mm. Pellet 
dobrej jakości ma gęstość zawierającą się w przedziale od 600 do ponad 750 kg/mc z zawartością wody stanowiącą od 5% do 8% jego 
ciężaru.
Poza tym, że jest on paliwem ekologicznym, ponieważ maksymalnie wykorzystuje się resztki drewna, otrzymując czystsze spalanie 
względem paliw kopalnych, pelet prezentuje 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 pellet jest równe 4,9 kW/kg. Aby zagwarantować dobre spalanie, należy przechowywać pellet w miejscu nie posiadającym 
wilgoci i z dala od brudu. Pellet zazwyczaj dostarczany jest w workach 15kg, dlatego też jego magazynowanie jest bardzo praktyczne.

Dobrej jakości pellet gwarantuje 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 pelet dostępnych obecnie na rynku europejskim gwarantują, że 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:

• zdolność cieplna: 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: ≤ 40 mm.
• Zawartość: 100% drewno nie obrabiane i bez żadnego dodatku substancji wiążących (wartość procentowa kory maks 5%).
• Opakowanie: worki wykonane z ekologicznego surowca, biodegradowalnego.

Firma zaleca używanie dla swoich produktów certyfikowanego materiału opałowego (ENPlus, DINplus, Ö-Norm 
M7135).
Używanie pellet niskiej jakości lub niezgodnej z powyższymi wskazaniami, negatywnie wpływa na działanie 
urządzenia i może spowodować wygaśnięcie gwarancji i odpowiedzialności za produkt.

WOREK Z PALIWEM 15 KG
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WSTĘP
Pozycja do montażu musi zostać wybrana w zależności od otoczenia, wylotu, kanału spalinowego. Sprawdzić w siedzibie władz lokalnych 
czy obowiązują bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące wlotu powietrza utleniającego, instalacji odprowadzania dymu posiadającej 
kanał wylotowy dymu i komin. Firma producencka uchyla się od odpowiedzialności w przypadku instalacji niezgodnych z obowiązującymi 
przepisami, niepoprawnego lokalnego punktu wymiany powietrza, niezgodnego z normami podłączenia elektrycznego i niewłaściwej 
obsługi urządzenia. Instalacja musi zostać wykonana przez wykwalifikowanego technika, który wyda nabywcy deklaracje zgodności 
instalacji i przejmie odpowiedzialność za instalację definitywną, a więc za dobre działanie produktu. 
Musi upewnić się zwłaszcza o tym, że:
• przygotowano odpowiedni wlot powietrza i wylot dymu, zgodne z typologią zainstalowanego produktu
• inne piece lub zainstalowane urządzenia nie powodują podciśnienia w pomieszczeniu, gdzie zainstalowano produkt (tylko dla 

urządzeń stagnacyjnych dozwolone jest 15 Pa podciśnienia w otoczeniu)
• przy włączonym produkcie nie występuje powrót dymu do otoczenia
• wydalanie dymu odbywa się w całkowitym bezpieczeństwie (odpowiednio dopasowane wymiary, uszczelnienie dymu, zachowane 

odległości materiałów łatwopalnych..).

Zaleca się sprawdzenie na tabliczce kanału wylotowego dymu danych dotyczących odległości bezpieczeństwa, jakich 
należy przestrzegać w obecności materiałów palnych i typologii materiału izolacyjnego jakiego należy użyć. Te zalecenia 
muszą być zawsze rygorystycznie przestrzegane, w celu uniknięcia ciężkich obrażeń dla zdrowia osób i dla zachowania 
integralności miejsca zamieszkania. Instalacja urządzenia musi gwarantować łatwy dostęp dla czyszczenia urządzenia, rur 
wylotowych dymu i kanału odprowadzania dymu. Zabrania się instalowania pieca w pomieszczeniach z zagrożeniem pożaru. 
Instalacja w kawalerkach, sypialniach i łazienkach jest dozwolona tylko w przypadku urządzeń stagnacyjnych lub 
zamkniętych, wyposażonych w stosowny kanał odprowadzania powietrza spalinowego bezpośrednio na zewnątrz. 
Zachowywać zawsze odległość i stosowne zabezpieczenia, aby uniknąć kontaktu produktu z wodą. 
W przypadku zainstalowania większej ilości sprzętu, należy odpowiednio dostosować wielkość wlotu powietrza z zewnątrz.

ODLEGŁOŚCI MINIMALNE
Zaleca się zainstalowanie pieca odseparowanego od ewentualnych murów i/lub mebli, z minimalnym obiegiem powietrza, aby 
zagwarantować wydajne napowietrzenie urządzenia i dobrą dystrybucję ciepła w otoczeniu. Należy uwzględnić odległości od 
przedmiotów łatwopalnych lub wrażliwych na ciepło (kanapy, meble, okładziny drewniane itp.). Odległość od materiałów łatwopalnych 
z przodu powinna być równa co najmniej wartości podanej w tabeli danych technicznych produktu.
W przypadku występowania przedmiotów uważanych za szczególnie delikatne jak meble, zasłony, kanapy, zwiększyć stosownie odległość 
pieca.

W przypadku podłoża drewnianego, zaleca się zamontowanie płaszczyzny chroniącej podłoże i przestrzeganie 
obowiązujących norm.

Ściany niełatwopalne Ściany łatwopalne

CURVE COMFORT AIR A = 10 cm
B = 15 cm

A = 12 cm
B = 20 cm

Jeśli podłoże wykonano z materiału palnego, zaleca się używanie materiału ognioodpornego jako ochrony (stal, szkło...), aby zabezpieczał 
także część przednią od ewentualnego upadania spalonych odpadów podczas operacji czyszczenia.
Urządzenie musi być zainstalowane na podłożu o odpowiedniej nośności.
Jeżeli istniejąca konstrukcja nie jest wystarczająca, należy odpowiednio przystosować podłoże (np. płytą do dystrybucji ciężaru). 
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WSTĘP
Niniejszy rozdział Kanał Odprowadzania Dymu został sporządzony zgodnie z wytycznymi normatyw Europejskich (EN13384 - EN1443 - 
EN1856 - EN1457).
Zawarte są w nim wskazówki dotyczące dobrego i poprawnego wykonania kanału odprowadzania dymu, ale nie można nimi zastąpić 
obowiązujących przepisów, z którymi musi być zaznajomiony wykwalifikowany budowniczy. Zasięgnąć informacji u władz lokalnych, czy 
istnieją rygorystyczne wymogi dotyczące wlotu powietrza, instalacji odprowadzania spalin, kanału dymowego oraz komina.
Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej ze złym funkcjonowaniem pieca, jeżeli wynika to z użycia nieprawidłowo 
wymiarowanego kanału dymowego, który nie jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

KANAŁ DYMOWY
Kanał dymowy lub komin jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego na paliwo stałe z wymuszonym 
ciągiem, gdyż nowoczesne urządzenia grzewcze charakteryzują się wysoką wydajnością z chłodniejszymi spalinami oraz słabszym 
ciągiem; istotne jest zatem, aby kanał dymowy spełniał wszystkie normy budowlane i aby zawsze był utrzymany w idealnym stanie. Kanał 
dymowy, który obsługuje urządzenie na pelet/drewno musi być co najmniej kategorii T400 (lub wyższej, jeśli urządzenie tego wymaga) 
oraz odporny na pożar sadzy. Dym musi być odprowadzony przez pojedynczy kanał dymowy, wykonany z izolowanych rur stalowych (A) 
lub przez istniejący kanał dymowy, który jest zgodny z przewidzianym przeznaczeniem (B). 
Prosty kanał z cementu musi być odpowiednio intubowany. W obu przypadkach należy zapewnić otwór inspekcyjny (AT) lub drzwi (AP) 
- RYS.1.
Zabrania się podłączania więcej niż jednego urządzenia na drewno/pelet (*) lub innego rodzaju (osłony wentylacyjne... ) do tego samego 
kanału dymowego.

(*) chyba, że jest to dozwolone przez przepisy krajowe (jak np.: w Niemczech), gdy po zapewnieniu odpowiednich warunków możliwe 
jest podłączenie więcej niż jednego urządzenia do tego samego przewodu dymowego; w każdym razie należy rygorystycznie przestrzegać 
wymagań produktu/montażu określonych w odpowiednich przepisach/uregulowaniach prawnych danego kraju.

RYSUNEK 1 - KANAŁ DYMOWY
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Należy zwrócić się do wykwalifikowanego technika, w celu zweryfikowania sprawności kanału dymowego.
Kanał dymowy musi być uszczelniony, uniemożliwiając wydostawanie się dymów, posiadać przebieg pionowy bez zwężeń, być wykonany 
z materiałów nieprzepuszczających dymy, kondensat, izolowanych termicznie i  będących w stanie przetrwać normalne naprężenia 
mechaniczne w czasie (zaleca się kominy A/316 lub materiał ognioodporny o podwójnej komorze izolacyjnej o okrągłym przekroju). 
Musi być zewnętrznie izolowana, w celu zapobiegania zjawisku kondensacji oraz zredukowania efektu schładzania dymów. Musi być 
oddalona od materiałów palnych lub łatwopalnych ze szczeliną powietrzną lub materiałami izolacyjnymi: sprawdzić odległość określoną 
przez Producenta komina według EN1443. Otwór komina musi znajdować się w tym samym pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane 
urządzenie lub co najwyżej w pomieszczeniu sąsiednim oraz posiadać poniżej komorę zbiorczą sadzy i kondensatu, dostępną poprzez 
metalowe, uszczelnione drzwiczki.

DACH PŁASKI

DACH15°

DACH 30°

A = 0,50 m
B = ODLEGŁOŚĆ > 2 m
C = ODLEGŁOŚĆ < 2 m
D = 0,50 m
E = OBJĘTOŚĆ TECHNICZNA

A = MIN. 1,00 m
B = ODLEGŁOŚĆ > 1,85 m
C = ODLEGŁOŚĆ < 1,85 m
D = 0,50 m POZA PEŁNYM
E = 0,50 m
F = STREFA REFLUKSU

A = MIN. 1,30 m
B = ODLEGŁOŚĆ > 1,50 m
C = ODLEGŁOŚĆ < 1,50 m
D = 0,50 m POZA PEŁNYM
E = 0,80 m
F = STREFA REFLUKSU

RYSUNEK 2

RYSUNEK 3

RYSUNEK 4
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DACH 60°                                                                                                              DACH 45°

WYMIAROWANIE
Spadek ciśnienia (ciąg) kanału dymowego zależy również od jego wysokości. Sprawdzić spadek ciśnienia w odniesieniu do wartości 
wskazanych w charakterystyce technicznej. Minimalna wysokość komina wynosi 3,5 m.

Wewnętrzny przekrój kanału dymowego może być okrągły (najlepsza opcja), kwadratowy lub prostokątny (stosunek pomiędzy 
wewnętrznymi stronami musi wynosić ≤ 1,5) z bokami połączonymi przy minimalnym promieniu 20 mm. Wymiar przekroju musi 
wynosić min. Ø100mm.

Przekroje/długości kominów podane w tabeli z danymi technicznymi stanowią informacje pomocnicze przy prawidłowej instalacji. 
Ewentualne konfiguracje odbiegające od podanych muszą mieć prawidłowo dobrane parametry, zgodnie z ogólną metodą obliczeniową 
normy UNI EN 13384-1 lub przy zastosowaniu innych, sprawdzonych metod.

Poniżej obecne są niektóre przykłady kanałów dymowych dostępnych na rynku:

Komin stalowy AISI 316 z 
podwójną komorą izolowaną 
z włókna ceramicznego lub 
równoważnego, odpornego na 
temperatury do 400°C.

Ogniotrwały komin z 
podwójnie izolowaną komorą 
i zewnętrzną okładziną 
z konglomeratu betonu 
komórkowego z materiałem 
porowatym, jak np. glina. 

Tradycyjny kwadratowy 
przekrój komina z gliny, 
z izolacyjnymi pustymi 
wkładami.

Unikać kominów z 
wewnętrznym przekrojem 
prostokątnym, gdzie stosunek 
pomiędzy dłuższym i krótszym 
bokiem jest większy od 1,5 (np. 
20x40 lub 15x30).

ZNAKOMITY DOBRY ŚREDNI SŁABY

A = MIN. 2,60 m
B = ODLEGŁOŚĆ > 1,20 m
C = ODLEGŁOŚĆ < 1,20 m
D = 0,50 m POZA PEŁNYM
E = 2,10 m
F = STREFA REFLUKSU

A = MIN. 2,00 m
B = ODLEGŁOŚĆ > 1,30 m
C = ODLEGŁOŚĆ < 1,30 m
D = 0,50 m POZA PEŁNYM
E = 1,50 m
F = STREFA REFLUKSU

RYSUNEK 5 RYSUNEK 6
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KONSERWACJA
Kanał dymowy musi być zawsze czysty, ponieważ osad niespalonych olejów lub sadzy zmniejsza jego przekrój redukując ciąg, wpływając 
negatywnie na sprawność funkcjonowania pieca, a przy dużym nagromadzeniu osadów istnieje ryzyko powstania pożaru. Komin 
oraz kanał dymowy muszą być czyszczone i sprawdzane przez wykwalifikowanego kominiarza co najmniej raz w roku. Po wykonanej 
konserwacji należy poprosić o pisemne oświadczenie, stwierdzające iż urządzenie jest bezpieczne.
Brak czyszczenia systemu zagraża bezpieczeństwu.

KOMIN
Komin jest podstawowym elementem, zapewniającym prawidłowe działanie urządzenia grzewczego: zalecany jest komin odporny 
na wiatr (A), patrz Rysunek 7. Powierzchnia otworu usuwania dymów musi być co najmniej dwa razy większa niż przekrój kanału 

dymowego oraz umieszczona w 
sposób umożliwiający odprowadzanie 
dymów nawet przy silnym 
wietrze. Komin musi zapobiegać 
przedostawaniu się do wnętrza 
deszczu, śniegu lub ewentualnych 
zwierząt. Wysokość odpływu do 
atmosfery musi znajdować się poza 
strefą zwrotu, utworzoną poprzez 
kształt dachu lub jakiekolwiek 
przeszkody znajdujące się w pobliżu 
wylotu (patrz rys. 2-3-4-5-6).

KOMPONENTY KOMINA

 LEGENDA:
(1) KOMIN
(2) DROGA PRZEPŁYWU
(3) PRZEWÓD DYMOWY
(4) IZOLACJA TERMICZNA
(5) ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
(6) ZŁĄCZE KOMINA
(7) KANAŁ DYMOWY
(8) GENERATOR CIEPŁA
(9) DRZWICZKI INSPEKCYJNE

RYSUNEK 7

RYSUNEK 8
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DOPROWADZANIE POWIETRZA Z ZEWNĄTRZ
Należy obowiązkowo zapewnić odpowiedni dopływ powietrza z zewnątrz, który umożliwia dopływ powietrza spalania, niezbędnego 
dla prawidłowego funkcjonowania produktu. Przepływ powietrza pomiędzy obszarem zewnętrznym a pomieszczeniem instalacji może 
wystąpić bezpośrednio, poprzez otwór w ścianie zewnętrznej pomieszczenia (patrz Rys.9 a odnośnie preferowanego rozwiązania) lub 
pośrednio, poprzez pobór powietrza z pomieszczeń przylegających i komunikujących się w sposób stały z pomieszczeniem instalacji (patrz 
Rys. 9 b). Jako pomieszczenia przylegające należy wykluczyć sypialnie, łazienki, garaże oraz pomieszczenia, w których istnieje zagrożenie 
pożarem. Podczas instalacji należy sprawdzić minimalne odstępy, wymagane w celu umożliwienia poboru powietrza z zewnątrz. Należy 
uwzględnić obecność drzwi i okien, które mogą zakłócać prawidłowy przepływ powietrza do pieca (patrz schemat poniżej).
Wlot powietrza musi posiadać minimalną powierzchnię całkowitą netto równą 80 cm2: niniejsza powierzchnia powinna zostać 
odpowiednio zwiększona, jeżeli w pomieszczeniu obecne są inne, aktywne generatory (na przykład: wentylator elektryczny do ekstrakcji 
zużytego powietrza, okap kuchenny, inne piece itp.), które mogą spowodować spadek ciśnienia w otoczeniu. Konieczne jest sprawdzenie, 
z wszystkimi urządzeniami włączonymi, czy spadek ciśnienia pomiędzy pomieszczeniem a otoczeniem zewnętrznym nie przekracza 
wartości 4 Pa. W przypadku konieczności należy zwiększyć przekrój wlotu powietrza, który musi zostać wykonany na wysokości bliskiej 
podłogi i zawsze chroniony zewnętrzną siatką zabezpieczającą przed ptakami oraz w sposób uniemożliwiający zablokowanie przez 
jakikolwiek obiekt.

Możliwe jest podłączenie powietrza koniecznego 
do spalania bezpośrednio do wlotu powietrza 
z zewnątrz, z wykorzystaniem rury średnicy 
równej co najmniej Ø50mm, o maksymalnej 
długości wynoszącej 3 metry; każde kolanko rury 
jest równoważne jednemu metrowi bieżącemu. 
Odnośnie przyłącza rury patrz tylna część pieca. 
W odniesieniu do pieców zainstalowanych w 
mieszkaniach jednopokojowych, sypialniach i 
łazienkach (gdzie dozwolone), wymagane jest 
podłączenie powietrza do spalania z zewnątrz. 
W szczególności, w przypadku pieców szczelnych, 
konieczne jest, aby niniejsze podłączenie zostało 
wykonane w sposób szczelny, aby nie obniżać 
charakterystyki całkowitego uszczelnienia 
systemu.

RYSUNEK 9 A - BEZPOŚREDNIO Z ZEWNĄTRZ

RYSUNEK 10

RYSUNEK 9 B - POŚREDNIO Z SĄSIEDNIEGO POMIESZCZENIA
A=WLOT POWIETRZA
B=POMIESZCZENIE DO WENTYLACJI
C=POWIĘKSZENIE SZCZELINY POD DRZWIAMI
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ODLEGŁOŚĆ (metry) Wlot powietrza musi być oddalony od:

1,5 m DÓŁ Drzwi, okna, wyloty dymów, szczeliny, ....

1,5 m POZIOM Drzwi, okna, wyloty dymów, szczeliny, ....

0,3 m GÓRA Drzwi, okna, wyloty dymów, szczeliny, ....

1,5 m W ODDALENIU od wylotu dymów

PODŁĄCZENIE DO KANAŁU DYMOWEGO
Połączenie pomiędzy urządzeniem i kanałem dymowym musi być wykonane za pomocą kanału dymowego, zgodnie z normą EN 1856-2. 
Odcinek łączący musi posiadać maksymalną długość równą 4 m w poziomie, z maksymalnym nachyleniem 3% oraz z maksymalną liczbą 
3 kolanek 90° (dostępne dla kontroli - nie licząc złącza T na wylocie urządzenia).
Średnica kanału dymowego musi być równa lub większa od kanału wylotu urządzenia (Ø 80 mm). 

TYP INSTALACJI KANAŁ DYMOWY

Minimalna długość pionowa: 1,5 m

Długość maksymalna 
(z 1 kolankiem 90° inspekcyjnym)

6,5 m

Długość maksymalna 
(z 3 kolankami 90° inspekcyjnymi)

4,5 m

Maksymalna ilość kolanek 90° inspekcyjnych 3

Odcinki poziome
Minimalne nachylenie 3%

4 m

Należy stosować kanały o przekroju  80 mm lub 100 mm, w zależności od rodzaju instalacji, z uszczelkami silikonowymi lub podobnymi 
urządzeniami uszczelniającymi, odpornymi na wysokie temperatury, jakie urządzenie osiąga w trakcie pracy (min. T200 klasa P1). Zakaz 
stosowania elastycznych rur metalowych z cementu włóknistego lub aluminium. Do wykonywania połączeń pod kątem 
zalecamy stosowanie złączek T z korkiem rewizyjnym, który ułatwia okresowe czyszczenie przewodów. Zawsze po czyszczeniu należy 
się upewnić, że korki rewizyjne zostały hermetycznie zamknięte, a ich uszczelki są w dobrym stanie.
Zabrania się podłączania więcej niż jednego urządzenia do tego samego kanału dymowego bądź odprowadzania z okapów znajdujących 
się poniżej. Zabrania się bezpośredniego odprowadzania produktów spalania, zarówno w kierunku obszarów zamkniętych jak i na 
zewnątrz. 
Przewód dymowy musi być zainstalowany w minimalnej odległości 400 mm od elementów łatwopalnych lub wrażliwych na wysokie 
temperatury.
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2-INSTALACJA

PRZYKŁADY PRAWIDŁOWEJ INSTALACJI

1. Instalacja kanału dymowego Ø120 mm z otworem dla 
przejścia rury, 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 znaczników 
danych kanału dymowego, w szczególności bezpiecznych 
odległości minimalnych od materiałów palnych.
Owe zasady stosuje się również w odniesieniu do 
otworów wykonanych w ścianach.
2. Stary kanał dymowy, min. rura Ø100 mm 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 
minimum Ø100mm: całość solidnie przymocowana do 
ściany. Z kominem odpornym na wiatr. Patrz rys.7 typ A.
4. System kanałów za pomocą połączeń T, które 
umożliwiają łatwy dostęp podczas czyszczenia, bez 
konieczności demontażu rur.

RYSUNEK 11

U = IZOLACJA
V = EWENTUALNA REDUKCJA OD 100 DO 80 MM
I = KOREK INSPEKCYJNY
S  = DRZWICZKI INSPEKCYJNE
P = WLOT POWIETRZA
T = POŁĄCZENIE TEOWE Z KORKIEM INSPEKCYJNYM

A = MINIMUM 40 MM
B = MAKSIMUM 4 M
C = MINIMUM 3°
D = MINIMUM 400 MM
E = ŚREDNICA OTWORU 
F = PATRZ RYS.2-3-4-5-6
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3-RYSUNKI I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

RYSUNKI I WŁAŚCIWOŚCI

WYMIARY PIECA CURVE COMFORT AIR
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3-RYSUNKI I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA CURVE COMFORT AIR 
Moc użytkowa nominalna 8,1 kW (6966 kcal/h) 
Minimalna moc użytkowa 2,3 kW (1978 kcal/h)
Max wydajność 90,9%
Min. wydajność 92,6%
Maksymalna temperatura dymu na wylocie 188 °C
Minimalna temperatura dymu na wylocie 89 °C
Cząstki stałe / OGC / Nox (13%O2) 17 mg/Nm3 - 1 mg/Nm3 - 142 mg/Nm3
CO w 13% O2  Min i Max 0,002 – 0,043%
CO2 Min i Max 6,4% - 14,0%
Zalecany ciąg przy mocy maksymalnej*** 0,10 mbar - 10 Pa***
Dozwolony ciąg minimalny przy mocy minimalnej 0,05 mbar - 5 Pa
Masa dymu 4,3 g/sek
Pojemność zbiornika 32 litry
Rodzaju paliwa pelety Pelety o średnicy 6-8 mm frakcja 3-40 mm
Godzinowe zużycie pelet Min ~ 0,5 kg/h* - Max ~ 1,8 kg/h*
Autonomia Min ~ 40 h* - Max ~ 11 h*
Nagrzewana objętość m3 174/40 – 199/35 – 232/30 **
Wlot powietrza przy spalaniu Ø 50 mm
Wylot dymów Ø 80 mm
Wlot powietrza 80 cm2

Znamionowa moc elektryczna (EN 60335-1) 81 W (Max 380 W)
Napięcie i częstotliwość zasilania 230 Volt / 50 Hz
Masa netto 170 kg
Masa z opakowaniem 180 kg
Odległość od materiału palnego (tył\bok\spód): 120/200/0 mm
Odległość od materiału palnego (sufit\przód): 800/1000 mm

 * Dane mogą ulegać zmianom w zależności od typu używanych pelet.
 ** Nagrzewana objętość, w zależności od wymaganej mocy na m3 (odpowiednio 40-35-30 Kcal/h 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)
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4-ODPAKOWANIE

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

OPAKOWANIE Z KORPUSEM PIECA CURVE OPAKOWANIE Z CERAMICZNĄ OBUDOWĄ PIECA CURVE

PRZYGOTOWANIE I ROZPAKOWYWANIE
Opakowanie składa się z kartonu do recyklingu według norm RESY, drewnianej palety. Wszystkie materiały opakowaniowe mogą być 
ponownie wykorzystane do podobnych zastosowań lub ostatecznie usunięte jako odpady komunalne stałe, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Po zdjęciu opakowania należy sprawdzić integralność produktu.

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 dostarczane są w dwóch opakowaniach. W jednym znajduje się korpus pieca, a w drugim ceramiczna obudowa.
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.
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4-ODPAKOWANIE

ZDJĘCIE UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

Aby zdjąć piec z palety, należy wyjąć dwie śruby „u” i zsunąć płytę „s” z nogi pieca. Występują cztery uchwyty „s”.
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4-ODPAKOWANIE

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

Ustawić piec i przystąpić do podłączenia kanału dymowego. Za pomocą 4 nóżek (J) wypoziomować w taki sposób, 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-MONTAŻ OBUDOWY

PIEC BEZ POWŁOKI

W chwili dostawy piec Curve nie ma ceramicznej obudowy, zgodnie z poniższym rysunkiem. Uchwyty montażowe są przymocowane 
częściowo do korpusu, częściowo do elementów ceramicznych (patrz dalsze objaśnienia).
Wyjąć elementy ceramiczne z opakowania (rysunek poniżej) i przygotować je do montażu. Elementy ceramiczne należy umocować na 
korpusie, zgodnie ze wskazówkami podanymi na 
kolejnych stronach.

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

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

POZ. OPIS Nr.

A-E-H DOLNE PŁYTY CERAMICZNE 3

B-C-F-I GÓRNA PŁYTA CERAMICZNA 4

D-G PŁYTA CERAMICZNA BOCZNA 
CENTRALNA

2

L PŁYTA TYLNA DOLNA 1

k ŚRUBY DO MOCOWANIA PŁYT 
CERAMICZNYCH (nieuwzględnione 
na rysunku obok) 

40

M WZORNIK DO MOCOWANIA PŁYT 
CERAMICZNYCH 

1
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5-MONTAŻ OBUDOWY

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

DEMONTAŻ GÓRNEJ PŁYTY
Pokrywa górna przymocowana jest centralnie do korpusu pieca za pomocą dwóch śrub „u”. Podnieść klapę z boku zbiornika (półokrąg 
tylny) i odkręcić obie śruby „u”. W części przedniej natomiast pokrywa górna opiera się na korpusie pieca, na dwóch elementach gumowych 
„a”. Pokrywę górną umieścić w bezpiecznym miejscu do momentu jej przymocowania do ceramicznej obudowy.
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5-MONTAŻ OBUDOWY

MONTAŻ PRZEDNIEJ DOLNEJ PŁYTY 
Aby zamontować obudowę ceramiczną, należy wykonać poniższe czynności:
• • otworzyć drzwiczki ozdobne „N” oraz drzwiczki paleniska „O” (patrz wskazówki na użytek otwierania),
• • z korpusu zdemontować ramę „T1”, odkręcając śrubę „w”; podnieść ramę „T1” w taki sposób, aby dwa zaczepy „x” wysunęły się z 

otworów „y”, znajdujących się na korpusie pieca,
• • następnie chwycić płytę ceramiczną typu „A” i umocować do ramy „T1” za pomocą dołączonych do płyt ceramicznych czterech śrub 

„k”.
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5-MONTAŻ OBUDOWY

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

• chwycić zmontowany zespół ramy „T1” i płyty ceramicznej „A”; zamontować całość na korpusie poprzez wsunięcie zaczepów „x” w 
otwory konstrukcji „y”. Dokręcić do korpusu śrubą „w”.
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5-MONTAŻ OBUDOWY

MONTAŻ PRZEDNIEJ GÓRNEJ PŁYTY
Procedura montażu jest podobna do wcześniejszej:
• • z korpusu zdemontować ramę „T2”, wykręcając dwie śruby „w” z części górnej i śrubę „z” z dolnej,
• • do korpusu „T2” przymocowana jest za pomocą dwóch śrub osłona elementu ceramicznego „s”,
• • aby przymocować ceramiczną płytę „B”, wykręcić dwie śruby. Wykonać czynności wg. instrukcji, wykorzystując śruby dołączone do 

płyty ceramicznej.
Uwaga! Aby ustawić górną płytę ceramiczną, posłużyć się dołączonym wzornikiem „M” (patrz wyjaśnienia na 
kolejnych stronach).
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5-MONTAŻ OBUDOWY

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

•  chwycić płytę ceramiczną typu „B” i przymocować do ramy „T2” za pomocą dołączonych do płyt ceramicznych czterech śrub „k”,

• chwycić zmontowany zespół ramy „T2” i płyty ceramicznej „B”; zamontować całość na korpusie, wkręcając dwie śruby „w” w części 
górnej i śrubę „z” w dolnej (do umocowania pod spodem płyty ceramicznej)
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5-MONTAŻ OBUDOWY

W JAKI SPOSÓB POSŁUGIWAĆ SIĘ WZORNIKIEM DO MOCOWANIA PŁYTY CERAMICZNEJ PRZEDNIEJ GÓRNEJ
Po zdemontowaniu ramy „T2” z korpusu pieca zgodnie ze wskazówkami podanymi w powyższym paragrafie użyć wzornika „M” do 
ustawienia płyty ceramicznej. Płytę umocować w górnej części ramy „T2” za pomocą dołączonych śrub.
Przymocować w wyżej opisany sposób płytę ceramiczną „B” do ramy „T2” – tak, aby górna część płyty przylegała do wzornika „M”. 
Zamontować płytę ceramiczną „B” i usunąć wzornik „M”, który zostanie wykorzystany do mocowania pozostałych płyt.
Mocować płyty ceramiczne do korpusu pieca, zgodnie ze wskazówkami.

ELEMENTY DO REGULACJI PŁYT CERAMICZNYCH

Rama płyt ceramicznych wyposażona jest w kilka elementów „P” 
do przymocowywania płyt na stałe, które pozwala zapobiegać 
drganiom podczas pracy pieca.
Zamontować płyty ceramiczne zgodnie z podaną procedurą. Jeżeli 
płyta nie przylega do ramy, wypchnąć na zewnątrz elementy „P” 
w taki sposób, aby zetknęły się z płytą ceramiczną. Zapewni to 
stabilizację płyty.
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5-MONTAŻ OBUDOWY

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

MONTAŻ PŁYTY BOCZNEJ
Uwaga! Na ramie przewidziane zostały podłużne otwory, co umożliwia minimalną regulację płyt ceramicznych. 
Klientowi udostępniany jest wzornik do ustawiania płyt ceramicznych, począwszy od góry. 

Postępować w następujący sposób:
• • z korpusu zdemontować ramę „T3”, odkręcając dwie śruby „w”,
• • podnieść ramę „T3” w taki sposób, aby otwory „y” na ramie zsunęły się z zaczepów „x” na korpusie.
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5-MONTAŻ OBUDOWY

• chwycić płytę ceramiczną typu „C” i umieścić na ramie; posługując się dołączonym wzornikiem, dokręcić do ramy „T3”,
• zmontować ramę „T3” z pierwszą płytą ceramiczną „C” i sprawdzić, czy jest wyrównana z przednią płytą ceramiczną „B”; w przeciwnym 

przypadku wykonać ponowną regulację,
• następnie umocować płytę ceramiczną typu „D” i „E”, używając za każdym razem wzornika do ustawiania,
• umocować płyty ceramiczne „D” i „E” za pomocą dołączonych śrub „k”,
• ponownie ustawić ramę na korpusie pieca; w razie konieczności wyregulować płyty ceramiczne „D” i „E”,
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5-MONTAŻ OBUDOWY

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

• po zamontowaniu płyt ceramicznych na ramie, przymocować ją do korpusu,
• nasunąć w dolnej części otwory w ramie płyt ceramicznych na zaczepy na korpusie; dokręcić w górnej części za pomocą dwóch śrub 

„w”.
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5-MONTAŻ OBUDOWY

Wykonać te same czynności również w odniesieniu do płyty po lewej stronie pieca:
• zdemontować ramę „T4” z pieca,
• umocować płyty ceramiczne „F”, „G” i „H” z uwzględnieniem regulacji, aby wyrównać ich położenie względem pozostałych, 

zamontowanych wcześniej płyt.

• 
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5-MONTAŻ OBUDOWY

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

SPOSÓB KORZYSTANIA Z WZORNIKA DO MOCOWANIA BOCZNEJ PŁYTY CERAMICZNEJ (procedura jest taka sama 
dla płyty prawej i lewej).

Uwaga! Posługując się wzornikiem „M”, ustawić pierwszą płytę ceramiczną u góry.

Po zdemontowaniu ramy „T3” z korpusu pieca, zgodnie ze wskazówkami podanymi w powyższym paragrafie, posłużyć się wzornikiem „M” 
do ustawiania płyty ceramicznej. Płytę umocować w górnej części ramy „T3” za pomocą dołączonych śrub.
Przymocować w wyżej opisany sposób płytę ceramiczną „C” do korpusu „T3” w taki sposób, aby górna część płyty ceramicznej przylegała do 
wzornika „M”. Usunąć wzornik „M” z części górnej i oprzeć pod płytą ceramiczną „C”. Oprzeć w położeniu przylegającym do wzornika płytę 
ceramiczną „D” i umocować. Ponownie usunąć wzornik „M” i umieścić pod płytą ceramiczną „D”, aby umocować w podobny sposób płytę 
ceramiczną „E”. Usunąć wzornik „M”, aby wykorzystać go do mocowania następnych płyt ceramicznych.
Mocować płyty ceramiczne do korpusu pieca, zgodnie ze wskazówkami.
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5-MONTAŻ OBUDOWY

MONTAŻ TYLNEJ PŁYTY
• Zdemontować ramę „T5” z korpusu, odkręcając w górnej części dwie śruby „w”, a w dolnej dwie śruby „x”,
• podnieść ramę „T5” na korpusie pieca i usunąć,

UWAGA: demontowanie panelu „O” nie jest konieczne, aby usunąć ramę „T5”. Na panelu „O” znajdują się dwa otwory, 
umożliwiające odkręcenie dwóch śrub „x” w celu zsunięcia ramy „T5”.
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5-MONTAŻ OBUDOWY

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

• chwycić płytę ceramiczną typu „I” i przymocować do ramy „T5” za pomocą czterech śrub „k” (potraktować ją jako punkt referencyjny 
do zamocowania wzornika),

• następnie przymocować płytę ceramiczną typu „L”, używając za każdym razem wzornika do ustawiania,
• przymocować płytę ceramiczną „L” do ramy „T5” za pomocą czterech śrub „k”,
• dokonać próby przymocowania ramy z płytami ceramicznymi na korpusie, aby sprawdzić jej wyrównanie z pozostałymi płytami; w 

razie konieczności wyregulować,
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5-MONTAŻ OBUDOWY

• po dokonaniu kontroli przymocować ramę „T5” z płytami ceramicznymi na korpusie, dokręcając dwiema śrubami „x” część dolną płyty 
i dwiema śrubami „w” część górną.
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5-MONTAŻ OBUDOWY
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W JAKI SPOSÓB POSŁUGIWAĆ SIĘ WZORNIKIEM DO MOCOWANIA PŁYTY CERAMICZNEJ TYLNEJ

Uwaga! Posługując się wzornikiem „M”, ustawić pierwszą płytę ceramiczną u góry.

Po zdemontowaniu ramy „T5” z korpusu pieca zgodnie ze wskazówkami podanymi w powyższym paragrafie posłużyć się wzornikiem „M” 
do ustawiania płyty ceramicznej. Płytę przymocować za pomocą dołączonych, umocowanych na wzorniku śrub w górnej części ramy „T5”.
Przymocować w wyżej opisany sposób płytę ceramiczną „I” do ramy „T5”, tak aby górna część płyty stykała się z wzornikiem „M”.
Usunąć wzornik „M” z części górnej i oprzeć pod płytą ceramiczną „I”. Oprzeć w położeniu przylegającym do wzornika płytę ceramiczną „L” i 
umocować. Usunąć wzornik „M”, aby wykorzystać go do mocowania następnych płyt ceramicznych. Mocować płyty ceramiczne do korpusu 
pieca, zgodnie ze wskazówkami.



Z

E

F

E

F

P

Z

38

6-OTWIERANIE DRZWICZEK

Piec Curve wyposażony jest w dwie pary drzwiczek. Aby otworzyć drzwiczki ozdobne „E”, wsunąć pogrzebacz „Z” w odpowiedni zaczep na 
drzwiach. Aby otworzyć drzwiczki paleniska „F”, wsunąć pogrzebacz „Z” w otwór na uchwycie „P” i pociągnąć do siebie.

Uwaga! Drzwiczki otwierać po wyłączeniu i schłodzeniu pieca.

DRZWICZKI OZDOBNE „E”

DRZWICZKI PALENISKA „F”
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7-ZDEJMOWANIE CZĘŚCI TYLNEJ W RAZIE KONSERWACJI
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TYLNA PŁYTA
W przypadku konieczności ingerencji w którykolwiek komponent pieca, płytę tylną „O” można zdemontować w następujący sposób:
• odkręcić dwie śruby „s” w sposób umożliwiający demontaż elementu „P”,
• odkręcić cztery śruby „v”,
• można teraz zdemontować płytę „O” z korpusu pieca (również po zamontowaniu pieca, z podłączonym przewodem dymowym).
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8-POŁĄCZENIE Z DODATKOWYMI URZĄDZENIAMI

INSTALACJA MODEMU “M”/INTERFEJSU WEB-WIFI “N” 
Do zainstalowania modemu “M” lub interfejsu Web-Wi-Fi “N”, należy wykorzystać otwory na tylnej części produktu i przestrzegać 
instrukcji podanych na wybranym produkcie. Podczas montażu należy zerwać prowizoryczne łączenia elementów mocujących. Zapewni 
to dokładne przyleganie modemu lub modułu łączności z internetem do korpusu pieca.
W Play Store dla Smartphone’ów i Tabletów Android oraz w Itunes dla iOS znajdziecie APP “MCZ WIFI”.

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. 5 na płytce 
elektronicznej).

Uwaga!
Z gniazda USB powinie korzystać 
wyspecjalizowany personel techniczny.
Ryzyko uszkodzenia produktu.
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8-POŁĄCZENIE Z DODATKOWYMI URZĄDZENIAMI
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System kanałowy Comfort air
W piecach Comfort Air przewidziano możliwość kanałowego rozprowadzenia powietrza do innych pomieszczeń poprzez podłączenie 
dodatkowych przewodów rurowych do tylnego króćca, montowanego w standardzie.

Jeżeli nie jest planowane wykonanie systemu kanałowego rozprowadzenia powietrza, ciepłe powietrze można wyprowadzić z tyłu przez 
króciec.
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9-ZAŁADUNEK PELLET

ZAŁADUNEK PELETÓW
Paliwo ładowane jest w górnej części pieca po uniesieniu tylnej klapy w górnej pokrywie „S” oraz klapy do załadunku pelletu „T”. Aby 
otworzyć klapę „T”, wsunąć pogrzebacz w odpowiedni otwór „f”.
Powoli wsypywać pellet, aż do jego osadzenia na dnie zbiornika.

W przypadku ładowania peletów do włączonego pieca, drzwiczki zbiornika należy otworzyć przy użyciu specjalnego 
uchwytu ochronnego z wyposażenia pieca.
odczas napełniania należy zwrócić uwagę, aby worek z peletami nie dotykał gorących powierzchni. 
Nigdy nie wolno zdejmować kratki zabezpieczającej w zbiorniku. 
PNie 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.
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