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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 
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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 (od 0 do -9); jeśli to nie wystarczy, 

należy również zwiększyć procent pelletu (od 0 do +9), 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 (od 0 do +9); gdy to jest niewystarczające, należy również 

zmniejszyć procent pelletu (z 0 do -9), 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. 

 

 

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. 
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OPIS TYLNEGO PANELU STERUJĄCEGO 

 

1 „serial” dla serwisu producenta 2 „USB” dla serwisu producenta 

3 „seria” podłączenie pilota radiowego 4 Zielona lampka – praca piecyka 

5 Żółta lampka – komunikacja z pilotem 6 Czerwona lampka – alarm 

7 Niebieska lampka – aktualizacja  8 Przycisk ON / OFF 

9 Przycisk komunikacji z pilotem 10 Reset dla serwisu producenta 

 

OPIS PILOTA RADIOWEGO 

 

1 – przycisk zwiększenia wartości / nawigacja 

2 – przycisk zmniejszenia wartości / nawigacja 

3 – przycisk ON / OFF, kasowanie alarmu 

4 – wyświetlacz 

5 – wejście w menu / potwierdzenie 

6 – powrót  

 

 

W trybie „uśpienia” ekran urządzenia przenośnego jest zaciemnione, w razie potrzeby tylko włączone, zdalna 

komunikacja z urządzenie, aby zmniejszyć zużycie baterii. 

 

OPIS WYŚWIETLACZA 

 

1 – stan pracy pieca 

2 – aktualna temperatura pomieszczenia 

3 – aktualna temperatura płaszcza wodnego 

4 – moc grzewcza urządzenia 

*informację pokazywane na wyświetlaczu mogą być różne, w zależności od wybranej konfiguracji instalacji 
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KONFIGURACJA PILOTA RADIOWEGO 

Zdejmij pokrywę ochronną baterii z tył pilota, jak na rysunku A, i włóż 3 

baterie (typ AAA alkaliczne 1,5 V) w komorze na urządzenie przenośne, 

płacąc dbałość o polaryzację. Zamknij pokrywę ochronną baterie jak na 

rysunku B. 

Po wyczerpaniu baterii należy je zutylizować w dedykowanych centrach 

zbiórki. 

Aby chronić akumulator przed niekorzystnymi warunkami lub 

niewłaściwe użycie, pamiętaj, aby: 

- trzymać komendę z dala od źródeł ciepła, ryzyko wybuchowy; 

- wyjmij baterie w przypadku dłuższego nieużywania dowodzenia, ryzyko 

utleniania i wycieku cieczy; 

 

Urządzenie ręczne po pierwszym krótkim ekranie z logo producenta, wyświetla serię języki dostępne w menu. 

Wybierz język za pomocą klawiszy , które ty chcesz użyć jako standardu wyświetlania. Naciśnij klawisz  

potwierdzić i przejść do następnego ekranu. Aby działać poprawnie, urządzenie podręczne wymaga połączenia z 

płytką elektroniczną wewnątrz produkt. Z tego powodu wyświetlacz pokazuje pierwszy komunikat instalacyjny. 

 

W przypadku pierwszego użycia urządzenia podręcznego wybierz TAK za pomocą klawisze wyboru. Naciśnij klawisz 

„OK”, aby potwierdzić i przejdź do następnego ekranu. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć za pomocą 

pilota urządzenie na wyświetlaczu, zgodnie z rysunkiem poniżej. 

 

Zachowaj klucz zdalnej komunikacji płyta elektroniczna wciśnięta na kilka sekund, umieszczona z tyłu produktu, aby 

rozpocznij procedurę wyszukiwania jednostek. 
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Żółta, migająca dioda LED pod ikoną wskazuje tablica elektroniczna czeka odbierać sygnał z urządzenia przenośnego. 

Naciskając klawisz potwierdzenia na urządzeniu przenośnym, komponenty mogą się z nimi komunikować inne. Znak 

podziałki na wyświetlaczu, wraz z sygnał dźwiękowy wskazuje zdalne połączenie operacja zakończyła się pomyślnie. 

 

 

Jeśli baterie zostaną wymienione, niekoniecznie muszą postępować zgodnie z procedurą inicjalizacji urządzenie 

przenośne. W takim przypadku, gdy wyświetlacz wyświetla komunikat „PIERWSZA INSTALACJA?”, wybierz NIE i 

naciśnij przycisk potwierdzenia 

KONFIGURACJA TERMOSTATU POKOJOWEGO 

Jeśli chcesz zarządzać urządzeniem z innego pokój (w tym konkretnym pomieszczeniu zdalny ręczny urządzenie nie 

może się skomunikować), możesz podłączyć zewnętrzny termostat do produktu, aby umożliwić modulację spalania 

lub poprzez aktywację określonej funkcji umożliwiać włączanie i wyłączanie produktu. Jak w rysunek poniżej, podłącz 

zaciski termostatu do tablicy z zaciskami z tyłu produktu (w pobliżu panelu awaryjnego). 

 

Po podłączeniu elektrycznym, aby umożliwić sterowanie jednostka rozpoznająca obecność t.ext, rozpoznanie funkcja 

musi być włączona w USTAWIENIACH menu (patrz akapit „WŁĄCZ TERMOSTAT ZEWNĘTRZNY”) 

Włączając funkcję umożliwiającą zewnętrzny termostat włączanie odczytu na urządzeniu przenośnym i zarządzanie 

temperaturą otoczenia jest zablokowane. W razie potrzeby urządzenie podręczne wyświetla TON, TOFF, jeśli 

zostanie osiągnięta temperatura ustawiona na T.ext. 

 

 

W przypadku nieprawidłowego działania zdalnej 

komunikacji między urządzeniem przenośnym a 

urządzeniem odbiornik lub jeśli baterie są 

rozładowane, skorzystaj z nagłego wypadku 

dostarczone kable, aby przywrócić komunikację 

między urządzeniami zdalnymi. 

 

 

 

 



Strona 13 z 28 
 

USTAWIENIE MOCY GRZEWCZEJ PIECA 

Naciśnięcie klawisza przewijania pozwala na ustawienie mocy do wyświetlenia, 

które można edytować za pomocą dwóch klawisze przewijania. Dokonuje się 

potwierdzenia każdej odmiany automatycznie w ciągu 3 sekund od edycji danych, 

lub naciskając klawisz potwierdzenia. Sygnał akustyczny potwierdza zmianę został 

zrobiony. 

USTAWIENIE ZADANEJ TEMPERATURY POMIESZCZENIA 

Naciskając GÓRNY klawisz przewijania pozwala wyświetlić ustawienie temperatury, 

które można edytować za pomocą dwóch klawiszy przewijania. Dokonuje się 

potwierdzenia każdej odmiany automatycznie w ciągu 3 sekund od edycji danych, 

lub naciskając klawisz potwierdzenia. Sygnał akustyczny potwierdza zmianę został 

zrobiony. Ustawienie temp w pozycji MAN spowoduje pracę ręczną urządzenia, a 

pomiar nie będzie miał wpływu na pracę piecyka. 

USTAWIENIE ZADANEJ TEMPERATURY PŁASZCZA WODNEGO  

Naciskając DOLNY klawisz przewijania pozwala wyświetlić ustawienie temperatury, 

które można edytować za pomocą dwóch klawiszy przewijania. Dokonuje się 

potwierdzenia każdej odmiany automatycznie w ciągu 3 sekund od edycji danych, 

lub naciskając klawisz potwierdzenia. Sygnał akustyczny potwierdza zmianę został 

zrobiony. 

 

OPIS ZNACZENIA SYMBOLI GRAFICZYCH 

 

 

 

 



Strona 14 z 28 
 

MENU UŻYTKOWNIKA 

Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij klawisz „OK” w trybie gotowości ekran, aby wyświetlić pozycje wyboru, jak na 

rysunku. 

Przewiń pozycje menu za pomocą klawiszy „strzałek góra / dół”. Potwierdź wybór za pomocą przycisku OK. Aby 

powrócić do poprzedniego elementu, naciśnij klawisz „powrotu”. 

 

Ustawienie zegara / daty 

 

 

Kalibracja sondy pomiaru temperatury 

 

Funkcja umożliwia kalibrację odczytu sondy: temperatury pomieszczenia (pilot), sondy zasobnika cwu / bufora 
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Przykład: termostat odniesienia wyświetla 21 ° C i urządzenie podręczne wyświetla 

19 ° C. Ustaw +2 dla urządzenia przenośnego, aby wyświetlało wartość 21 ° C. 

 

 

Funkcja Comfort 

 

Włączenie funkcji powoduje przejście pracy pieca z trybu ręcznego na 

automatyczny. Piec sam uruchomi się jeśli temperatura pomieszczenia lub płaszcza 

wodnego spadnie poniżej zadanej (minus ustawiona histereza i opóźnienie 

czasowe) i sam wyłączy jeśli temperatura przekroczy zadaną (plus ustawiona 

histereza i opóźnienie czasowe). 

 

Funkcja działa zarówno w stosunku do pomiaru temperatury pomieszczenia (pilot), 

jak również temperatury płaszcza wodnego.  

 

Zarządzanie frontowym nadmuchem powietrza (jeśli występuje) 

 

Jeśli naturalna konwekcja ogrzewania powietrza nie jest wystarczająca istnieje 

możliwość włączenia wentylatora ciepłego powietrza. Siłę wydmuchu można 

ręcznie regulować lub ustawić w trybie PS, wtedy wentylator będzie pracował 

zgodnie z ustawioną mocą grzewczą pieca. 

 

Programator czasu pracy 

 

Programator posiada możliwość ustawienia czterech programów czasowych pracy 

piecyka. Aby piec działał w trybie programatora, należy go aktywować (zaznaczyć 

ENABLE CHRONO) 

 

 

 

Każdy z programów pozwala na ustawienie godziny włączenia pieca ON, godziny wyłączenia OFF, ustawienia mocy 

grzewczej, ustawienia zadanej temperatury pomieszczenia oraz siły nadmuchu wentylatora powietrza (jeśli 

występuje). 
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Należy pamiętać, aby ustawione programy nie „nakładały” się na siebie nawzajem godzinami pracy oraz żeby każdy z 

nich zawierał się w ciągu jednej doby (tzn. pierwsze uruchomienie pieca od godziny 00.15 a ostatnie wyłączenie pieca 

do godziny 23.45) 

Ładowanie pelletu 

 

Funkcja ma zastosowanie jeśli ślimak podajnika pelletu jest pusty np. podczas 

pierwszego uruchomienia pieca lub po alarmie „brak pelletu” kiedy rzeczywiście 

fizycznie zabrakło pelletu w zasobniku. Ładowaniu pelletu trwa 210 sekund i 

komunikowane jest poprzez odliczanie pozostałego czasu do końca. 

 

Ustawienia pellet / powietrze 

 

Umożliwia zmianę ze skutkiem natychmiastowym ilość granulatu załadowanego do 

pieca i ilość powietrza wchodzącego do produktu, testowana i sprawdzane za 

pomocą peletów z certyfikatem DIN PLUS. Jeśli użyjesz inne granulki lub 

niecertyfikowane granulki, spalanie może wymagać dostosowania. Normalnie 

zmiana jest wykonywana na procent EKSTRAKCJI w celu poprawy spalania; jeśli 

dostosowanie tlenu jest nie wydajne, może być konieczna zmiana procent 

spadających PELLETÓW. 

 

Podgląd stanu pracy pieca 

 

Ta funkcja pozwala sprawdzić najważniejsze parametry działają 

poprawnie na urządzenie. Dwa ekrany są przedstawione poniżej 

które pokazują listę rzeczywistych danych produktu, przydatne 

w przypadku usługi wsparcia podczas faz kontroli. 
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Zewnętrzny termostat 

 

Funkcja umożliwia włączenie / wyłączenie dodatkowego (opcja) termostatu pokojowego podłączonego do 

urządzenia. Po aktywacji funkcji pracą pieca zarządza zewnętrzny termostat. 

 

Jeśli w piecu została również aktywowana funkcja Comfort na wyświetlaczy będzie sygnalizowana praca lub 

wyłączenie pieca jak poniżej: 

 

Wybór języka menu 

 

 

Funkcja przeciw zamarzeniowa 

 

Ta funkcja zapewnia temperaturę spalin pozostaje wyższa niż kondensacja temperatura. Funkcja powoduje niewielki 

wzrost granulki zużycie w celu rozwiązania tego stanu. Przyczyny kondensacji mogą być związane z instalacja, ale 

przede wszystkim do wydajności pelletu i jego rozmiar. 

Wybór trybu pracy – SEZON LATO / ZIMA 

 

W trybie zimowym, piecyk ogrzewa zarówno instalację centralnego ogrzewania, jak i 

produkcję ciepłej wody użytkowej (jeśli dodatkowa płyta sterująca została 

zainstalowana). W trybie letnim, piecyk ogrzewa tylko zasobnik cwu. 
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Funkcja pracy nocnej 

 

Funkcja pozwala na wyłączenie pracy automatycznego czyszczenia płomiennic 

płaszcza wodnego w celu uniknięcia hałasu w nocy. Włączona funkcja działa w 

godzinach od 22.00 do 8.00 dnia następnego.  

 

ALARMY 

 

Brak zasilania elektrycznego 
Wyłącz i włącz zasilanie w piecyka 
przełącznikiem w tyłu obudowy. 

 

Brak pelletu w zasobniku. 
Wymagana regulacja procesu 
rozpalenia. 
Uszkodzona zapalarka pieca. 

Sprawdź ilość pelletu w zasobniku i czystość 
paleniska. 

 

Brak pelletu z zasobniku. 
Podajnik pelletu nie działa. 

Sprawdź ilość pelletu w zasobniku. 
Wypróbuj zmiany ustawień pellet/powietrze 

 

Palenisko lub kanały spalinowe pieca / 
komin są zbyt zabrudzone. 
Wentylator ciepłego powietrza nie 
działa 

Wypróbuj zmiany ustawień pellet/powietrze 

 

Zbyt niska wartość odczytu obrotu 
wentylatora spalin 

Skontaktuj się z serwisem 

 

Brak zasilania elektrycznego do 
wentylatora spalin 
Zablokowany wentylator spalin 

Skontaktuj się z serwisem 

 

Zbyt niska wartość odczytu silnika 
podawania pelletu 

Skontaktuj się z serwisem 

 

Licznik obrotów silnika podawania 
pelletu odłączony / uszkodzony 
Brak zasilania elektrycznego do silnika 
podawania pelletu 

Skontaktuj się z serwisem 
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Zablokowany podajnik pelletu Wyczyść zasobnik na pellet i ślimak pelletu 

 

Za niskie napięcie silnika podawania 
pelletu lub jego brak  

Skontaktuj się z serwisem 

 

Brak właściwego ciśnienie w komorze 
paleniska 

Zamknij poprawnie drzwi paleniska, zasobnik 
pelletu, popielnik 
Sprawdź drożność doprowadzenia powietrza z 
zewnątrz 

 

Niewłaściwa pozycja paleniska lub 
otwarte drzwi paleniska 

Sprawdź zamknięcie drzwi. Wyłącz piec z 
zasilnia na 30 sekund 

 

Zablokowany komin 
Czujnik ciśnienia w palenisku 
uszkodzony 

Wyczyść komin i odprowadzenie spalin 

 

Za wysoka temperatura zasobnika na 
pellet 

Wyczyść palenisko, komin, zasobnik na pellet 
Skasuj alarm – czujnik z tyły pieca 

 

Drzwi paleniska albo popielnik źle 
zamknięte 

Zamknij poprawnie drzwi 

 

Otwarty zasobnik na pellet Zamknij zasobnik na pellet 

 

Brak odczytu z sondy temperatury 
spalin / ognia 

Skontaktuj się z serwisem 
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Za wysoka temperatura ognia Spróbuj zmiany ustawień pellet/powietrze 

 

Spadek napięcia przekazywanego z 
płyty głównej do silnika pelletu 

Sprawdź sieć elektryczną w domu 

 

Brak zasilania elektrycznego do silnika 
pelletu 

Skontaktuj się z serwisem 

 

Wentylator spalin nie pracuje Skontaktuj się z serwisem 

 

Przekroczony dopuszczalny limit 
automatycznego czyszczenia paleniska 

Wyczyść palenisko i popielnik 

 

Jeśli któryś z alarmów powtarza się i nie daje się usunąć, skontaktuj się  z serwisem. 
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Schemat elektryczny 
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INSTRUKCJA MONTAŻU MODUŁU WI-FI NAVEL  

 
Wymagania systemu operacyjnego: 

IOS: wersja 10 i nowsze 

ANDROID: wersja 8 i nowsze 

Wymagana instalacja aplikacji Nobis-Fi (darmowa) 
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Korzystanie z aplikacji wymaga założenia konta, wyrażenia wymaganych zgód oraz podania danych użytkownika oraz 

urządzenia. 

   

Potwierdzeniem rejestracji jest wpisanie kodu aktywacyjnego otrzymanego na podany wcześniej adres e-mail. 

  

 

 

Konfiguracja modułu wi-fi z urządzeniem 
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Aby zarejestrować urządzenie oraz moduł należy podać poniższe dane: 

-numer seryjny urządzenia 

-adres MAC modułu wi-fi 

-kod aktywujący „REG code” 
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Konfiguracja modułu w domową siecią wi-fi 

  

 

 

Należy połączyć się z modułem wifi. Połączenie bez dostępu do Internetu. 
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Następnie z listy wyszukanych dostępnych sieci wifi, wybieramy sieć domową i wprowadzamy hasło. 

Po ustanowieniu połączenia należy zamknąć przeglądarkę i wyłączyć wifi w telefonie. 

   

 

Zamknąć aplikację i otworzyć ją ponownie. 

  

Pozostała funkcjonalność aplikacji zależy od oprogramowania oraz zainstalowanego urządzenia. 

Status połączenia można sprawdzić na pilocie urządzenia: 

 

 


