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PROCES SPALANIA  

Spalanie jest reakcją chemiczną, w której dwa czynniki, zwane paliwem i czynnikiem palnym, są łączone i wytwarzają energię 

cieplną (ciepło) i wytwarzanie nowych substancji (dym). 

Aby zrozumieć wyrażenie opisane powyżej, musimy wziąć pod uwagę diagram zwany "trójkątem spalania", w którym znajdują się 

trzy elementy niezbędne do przeprowadzenia reakcji spalania. Te trzy elementy to: 

• paliwo (Pellet) 

• czynnik palny (tlen w powietrzu) 

• źródło zapłonu (ciepło) 

Reakcja między paliwem a środkiem palnym nie jest spontaniczna, ale ma miejsce w wyniku zewnętrznego źródła zapłonu. Źródło 

zapłonu może być reprezentowane przez źródło ciepła lub iskrę. Źródło zapłonu reprezentuje energię aktywacji niezbędną dla 

cząsteczki odczynnika, aby rozpocząć reakcję. Przy wyłączonym piecu energia ta musi być dostarczana na zewnątrz (elektryczna 



 

rezystancja zapłonu). Później energia uwalniana przez rzeczywistą reakcję umożliwia samo-podtrzymanie (żar i wysoka 

temperatura w komorze spalania). 

Paliwo i czynnik spalania muszą być w odpowiednich proporcjach, aby nastąpiło spalanie, ograniczone przez tak zwany "zakres 

palności". 

Poniżej znajdują się trzy PRZYKŁADY spalania: 

NIEPRAWIDŁOWE spalanie, popraw ustawienie powietrze/pellet poprzez 

zmniejszenie procentowej ilości powietrza; jeśli to nie wystarczy, należy również 

zwiększyć procent pelletu, aby osiągnąć stan pokazany na rysunku nr 3. 

Jeśli zmiany ustawień nie doprowadzą pieca do właściwych warunków spalania 

pokazanych na rysunku 3, należy natychmiast skontaktować się z serwisem.  

 

 

NIEPRAWIDŁOWE spalanie, "miękki" płomień w stylu "spalania drewna z dużą ilością 

niespalonego peletu w piecyku. Najpierw sprawdź zamknięcie szuflady na popiół i 

drzwi paleniska. 

Po drugie, popraw ustawienia Pellet / powietrze, zwiększając procent powietrza; gdy 

to jest niewystarczające, należy również zmniejszyć procent pelletu, aby osiągnąć stan 

pokazany na rysunku nr 3. 

Jeśli zmiany ustawień nie doprowadzą pieca do właściwych warunków spalania 

pokazanych na rysunku 3, należy natychmiast skontaktować się z serwisem. 

 

PRAWIDŁOWE spalanie, płomień w kolorze żółtym / białym z minimalną ilością 

pelletu w palenisku. Idealne spalanie, które nie wymaga żadnych modyfikacji. 

Rysunek 3 pokazuje płomień wytwarzany przez piec z maksymalną mocą roboczą o 

wartości 5. 

 

 

 

Paliwo: pellet drzewny 

Pellet musi być certyfikowany normą DinPlus o średnicy 6mm, długości 3-4 cm i wilgotności niższej niż 10%.  

Aby chronić środowisko naturalne i urządzenie nie spalaj w urządzeniu plastiku, malowanego drewna, węgla! W urządzeniu 

można spalać tylko pellet drzewny. Każde inne paliwo spowoduje uszkodzenie urządzenia, które nie jest objęte gwarancją. 

 

Urządzenia bezpieczeństwa 

Piec jest wyposażony w wyrafinowane systemy bezpieczeństwa, które chronią przed uszkodzeniem w piecu i / lub w środowisku 

domowym. W razie awarii natychmiastowo zostaje przerwane podawanie pelletu i piec wygasza się przechodząc w tryb 

awaryjny. Wyświetlacz pokaże odpowiedni alarm. Alarmy omówione są w dedykowanym rozdziale. 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

ZARZĄDZANIE PRACĄ URZĄDZENIA 

Produktem można zarządzać za pomocą: 

-panel sterujący z wyświetlaczem – wyposażenie standardowe 

-aplikacja na telefon/komputer, za pomocą wbudowanego modułu wifi – darmowa aplikacja SmartEK63 

Poradnik instalacji aplikacji: https://ek-63.com/en/tutorial-videos-smartek63-app/ 

-pilot radiowy – wyposażenie opcjonalne 

-zewnętrzny termostat pokojowy – wyposażenie opcjonalne 

 

Na produkcie znajduje się złącze (dostępne w tylnej części, przy odłączonym 

zasilaniu i tylko dla zatwierdzonych techników) do podłączenia sond i 

termostatów. 

PIN 1 i 2 – sonda temperatury pomieszczenia / termostat pokojowy 

W przypadku podłączenia termostatu pokojowe wymagana jest zmiana ustawień 

serwisowych. 

 

 

 

 

Dostępne tryby pracy urządzenia: 

-automatyczny – zarządzanie przez temperaturę otoczenia 

-ręczny – zarządzanie przez moc grzewczą urządzenia i nadmuch powietrza 

-programator – godziny włączenia i wyłączenia urządzenia w wybranych dniach tygodnia 

 

Funkcja Stand-By 

-dostępna tylko w trybie automatycznym. Funkcja włączona „ON” powoduje automatyczne i samoczynne włączenie i 

wyłączenie urządzenia. Funkcja wyłączona „OFF” powoduje, że urządzenie będzie pracowało bez przerwy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ek-63.com/en/tutorial-videos-smartek63-app/


 

PANEL STERUJĄCY 

 

 

DOSTĘPNE STEROWANIE: 

 

Włączanie/wyłączanie produktu 

Ustaw temperaturę pokojową. Ustaw (automatycznie) lub moc (ręcznie) 

Ustaw poziom wentylacji spośród 3 możliwych 

Ustaw funkcję łatwego timera, która umożliwia opóźnione włączanie i 

wyłączanie 

Aktywuj/dezaktywuj program chronografu. - tygodniowy programator 

czasowy 

Włączyć/wyłączyć automatyczny tryb pracy 

Włącz/wyłącz funkcję czuwania (Klimat komfortowy), która automatycznie 

wyłącza produkt, gdy temp. zestaw został osiągnięty 

Włącz/wyłącz funkcję relaks, która umożliwia pracę produktu w konwekcji 

naturalnej 

Wyświetl/zresetuj alarm 

Wyświetl stan połączenia WiFi produktu 

 

 

Przycisk włączenie / wyłączenia, kasowanie alarmu 

Przycisk - Funkcja późnego wyłączenia / Aktywacja programatora tygodniowego 

Przycisk – Zmniejszenie wartości / Funkcja trybu automatycznego - ręcznego 

Przycisk – Zwiększenie wartości / Funkcja Stand-By 

Przycisk - Funkcja pracy wentylatora ciepłego powietrza / Funkcja Relax 

 

 

Panel sterujący po kilku sekundach wygasza się. Aby go podświetlić należy nacisnąć dowolny przycisk. 

 

 



 

Włączenie urządzenia – należy przytrzymać przez 3 sek. przycisk włączenia. Na wyświetlaczy pojawi się napis „ON”. 

Faza uruchomienie może trwać do 15 minut.  

Faza pracy – na wyświetlaczy będzie widoczna temperatura otoczenia lub status termostatu pokojowego „t.on” lub 

„t.off”.  

Wyłączenie urządzenia – należy przytrzymać przez 3 sek. przycisk wyłączenia. Na wyświetlaczy pojawi się napis 

„OFF”. Faza wygaszania może trwać do 20 minut. 

 

USTAWIENIE TEMPERATURY POMIESZCZENIA 

Tryb automatyczny bez termostatu pokojowego 

Możliwość ustawienia temperatury pomieszczenia 

 

 

Tryb automatyczny z termostatem pokojowym 

Brak możliwości ustawienia temperatury pomieszczenia lub mocy grzewczej urządzenia 

 

 



 

Tryb ręczny 

Możliwość ustawienia mocy grzewczej urządzenia 

 

 

USTAWIENIA WENTYLATORA CIEPŁEGO POWIETRZA 

 

 

 

Wentylator frontowy – siła 

nadmuchu: Lo (niski), St (średni), Hi 

(wysoki) 

Wentylator dystrybucji powietrza – 

siła nadmuchu: Lo (niski), St 

(średni), Hi (wysoki), OFF 

(wyłączony) 

 

 

Zmiana ustawienia: 

Naciśnij przycisk nadmuchu 

(wentylator) następnie przyciskami 

PLUS / MINUS wymierz poziom pracy 

wentylatora.  

 

Aby przejść do zarządzania 

wentylatorem dystrybucyjnym, naciśnij 

ponownie przycisk nadmuchu. 

 

Wentylator frontowy można wyłączyć 

całkowicie tylko za pomocą funkcji 

Relax. 

 

 

 



 

Funkcja Relax 

Funkcja powoduje wyłączenie nadmuchu wentylatorów ciepłego powietrza i ogrzewanie pomieszczenia za pomocą konwekcji 

naturalnej – cicha praca. Piecyk obniża automatycznie moc grzewczą do minimum. Włączenie funkcji jest sygnalizowane 

podświetleniem symbolu  

 

Funkcja Stand-By 

Gdy funkcja Stand-by jest aktywna w trybie automatycznym, po osiągnięciu żądanej temperatury produkt wyłącza się i włącza 

ponownie, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej żądanej. Gdy funkcja Stand-by nie jest aktywna, produkt pracuje z 

minimalną mocą po osiągnięciu żądanej temperatury. Funkcja jest aktywowana przyciskiem „+”, a jej aktywacja widoczna jest 

podświetleniem ikony  

  

Funkcja EASY-TIMER 

Funkcja opóźnionego włączenia lub wyłączenia urządzenia. Funkcja może być uruchomione tylko kiedy programator nie jest 

aktywny. 

 



 

Funkcja PROGRAMATORA 

Funkcja umożliwia zaprogramowanie czasu pracy urządzenia: godzinę włączenia / wyłączenia, temperaturę pomieszczenia lub 

moc grzewczą. Dostępne są maksymalnie dwa włączenia i wyłączenia urządzenia, każdego dnia tygodnia. Programator nie może 

zostać aktywowany z podłączonym termostatem pokojowym. Ustawienia programatora dostępne są tylko przez aplikację 

SmartEK63.  

Włączenie / wyłączenie funkcji programatora widoczne jest podświetleniem ikony „zegara” 

 

 

ALARMY 

Każda potencjalnie niebezpieczna sytuacja pojawiająca się podczas pracy urządzenia powoduje jest awaryjne wyłączenia. Na 

wyświetlaczu pojawia się napis AL. oraz numer alarmu. Skasowanie alarmu z wyświetlacza następuje po przyciśnięciu i 

przytrzymaniu przycisku włączenia. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić przyczynę alarmu, usunąć 

przyczynę, sprzątnąć palenisko urządzenia i dopiero uruchomić ponownie. W wypadku powtarzającego się alarmu, należy 

skontaktować się z serwisem. 

 

Alarm – brak prądu 

 

 

Ostrzeżenie – serwis 
 

Ostrzeżenie - czyszczenie 

(nie powoduje awaryjnego zatrzymania pracy urządzenia).  
Po przepracowaniu około 2000 godzin wewnętrzny licznik 
urządzenia sygnalizuje konieczność wykonania przeglądu 
serwisowego przez wykwalifikowanego technika. 
 

(nie powoduje awaryjnego zatrzymania pracy urządzenia) 
Występuje kiedy urządzenie wykrywa nadmierne 
zabrudzenie. Możliwe jest występowanie nietypowego 
płomienia w palenisku. Należy przeprowadzić czyszczenie 
użytkownika. 

  
 

 

 



 

ALARMY 

Numer alarmu Możliwa przyczyna Czynności do wykonania 

AL.02 Brak odczytu właściwych obrotów wentylatora 

spalin 

Skontaktuj się z serwisem 

AL.03 Za niska temperatura spalin Sprawdź czy w zasobniku jest pellet 

Skontaktuj się z serwisem 

AL.04 Błąd rozpalenia Jeśli płomień się nie pojawił: 

-sprawdź czystość urządzenia i instalacji kominowej 

-sprawdź czy w zasobniku jest pellet 

Jeśli płomień się pojawił i problem się powtarza – 

skontaktuj się z serwisem 

AL.06 Uszkodzona sonda spalin Skontaktuj się z serwisem 

AL.07 Wyłączenie zbyt wysokiej temperatury spalin Sprawdź czystość urządzenia i instalacji kominowej 

Sprawdź jakość pelletu 

Skontaktuj się z serwisem 

AL.08 Wyłączenie z powodu przegrzania urządzenia Sprawdź czystość urządzenia i instalacji kominowej 

Sprawdź jakość pelletu 

Skontaktuj się z serwisem 

AL.09 Wyłączenie w powodu uszkodzonego lub 

zablokowanego silnika pelletu 

Skontaktuj się z serwisem 

AL.10 Wyłączenie z powodu przegrzania płyty głównej Skontaktuj się z serwisem 

AL.11 Wyłączenie z powodu ciągu wstecznego Sprawdź czystość urządzenia i instalacji kominowej 

Skontaktuj się z serwisem 

AL.12 Uszkodzony czujnik temperatury pomieszczenia Skontaktuj się z serwisem 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


