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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 (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. 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

Włączanie i wyłącznie pieca 

Aby włączyć piecyk naciśnij i przytrzymaj przycisk P3 przez kilka sekund. Kiedy piec jest uruchomiony na wyświetlaczu pokaże się 

komunikat START a Lampka LED ON/OFF zapala się.  

Ładowanie pelletu do paleniska 

Po około minucie rozpocznie się faza ładowania pelletu. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat LADOWANIE PELLET a lampka LED 

ON/OFF będzie szybko migać.  

Ogień 

Kiedy temperatura spalin osiągnie zadaną wartość, piec przełącza się tryb ON a na wyświetlaczy pojawia się słowo OGIEN, lampka 

LED On/OFF miga.  

Faza Pracy 

Kiedy temperatura spalin osiągnie zadaną wartość piec przechodzi w fazę pracy. Na wyświetlaczu pojawia się słowo PRACA a 

lampa LED ON/OFF świeci.  

W tej fazie, po upłynięciu czasu ustawionego w PR03, piec wyczyści grill paleniska, zapalarka wciąż będzie działać a na 

wyświetlaczu pojawi się komunikat CZYSZCZENIE PALENISKA 

Ustawianie mocy pracy pieca 

W czasie normalnego trybu pracy piecyka, przy użyciu przycisku P2 możliwe jest zmienianie ustawiń mocy na jakiej pracuje 

urządzenie. Aby podwyższyć moc pracy należy nacisnąć przycisk P2 ponownie, aby zmniejszyć moc pracy piecyka należy nacisnąć 

przycisk P1. Wartość ustawionej mocy pojawia się na wyświetlaczu. Aby wyjść z menu ustawienia mocy odczekaj 5 sekund bez 

naciskania przycisku lub naciśnij przycisk P3.  

Ustawianie temperatury pomieszczenia 

Aby zmienić zadaną temperaturę pomieszczenia należy nacisnąć przycisk P1. Na wyświetlaczu pojawi się obecnie zadana 

temperatura pomieszczenia. Przy użyciu przycisków P2 (zwiększanie) i P1 (zmniejszanie) ustaw wybraną temperaturę zadana dla 

pomieszczenia. Aby wyjść z menu ustawienia mocy odczekaj 5 sekund bez naciskania przycisku lub naciśnij przycisk P3. 

Tryb Modulacji Pracy 

Kiedy w pomieszczeniu zostanie osiągnięta zadana przez użytkownika temperatura, piecyk automatycznie zmoduluje moc pracy 

do minimum. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat MODULACJA PRACY. Kiedy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 

zadanej, piecyk automatycznie powróci do trybu pracy i będzie działał na poprzednio ustawionej w trybie pracy mocy.  

Tryb STAND-BY 

Jeżeli funkcja Stand- by jest włączona piecyk automatycznie się wyłączy po spełnieniu poniższych warunków.  

W pomieszczeniu zostaje  przekroczona zadana temperatura o ustawioną deltę temperatur. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat 

Stand By a obok pojawi się odliczanie minut jakie pozostały do przejścia w tryb STAND BY.  

Kiedy minie ustawiony czas na wyświetlaczu pojawi się komunikat o wychładzaniu się piecyka. W tym trybie zapalarka jest 

wyłączona a lampka LED ON/OFF będzie migać.  

Kiedy temperatura spalin ustabilizuje się na ustawionym poziomie piec przełącza się tryb STAND BY a na wyświetlaczu pojawia się 

komunikat ECO-STOP. Podawanie pelletu jest zatrzymane, wymiennik jest wyłączony.  

Kiedy temperatura pomieszczenia spadnie poniżej delty zadanej temperatury piecyk automatycznie uruchomi się ponownie.  

Wyłączanie 

Aby wyłączyć piecyk należy nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk P3. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Finalne 

czyszczenie”. Podawanie pelletu zostanie zatrzymane a lampka LED ON/OFF zacznie migać.  

Kiedy czyszczenie zostanie zakończone na wyświetlaczu pojawi się komunikat OFF  

 

 

 



 

MENU UŻYTKOWNIKA 

Aby wejść w MENU naciśnij i przytrzymaj przycisk P1. Jest ono zorganizowane poprzez ustrukturyzowanie go w kilka poziomów i 

ustawień.  

Menu M-1 Ustawianie Zegara 

Ustaw czas i datę. Płyta główna jest wyposażona w litowa baterię zapewniająca autonomię pracy zegara na 3 do 5 lat. Aby wejść  

w menu ustawień ogólnych należy nacisnąć przycisk P1 i przytrzymać przez 2 sekundy. Przy pomocy przycisków P1/P2 przejdź do 

M1, na wyświetlaczu pojawi sie komunikat M1 ustaw zegar. Wybierz odpowiedni dzień przy pomocy przycisków P1/P2 i potwierdź 

przyciskiem P3. W ten sam sposób można zmieniać godzinę, minuty, miesiąc i rok.  

Manu M2- Ustaw CHRONO 

W M2 Ustaw chorono mamy możliwość włączyć lub wyłączyć funkcję Chrono. Aby włączyć naciśnij przycisk P3 a następnie włącz 

lub wyłącz przy pomocy przycisków P1/P2. Wybór potwierdź przyciskiem P3.  

Pod-Menu M2-2 Program dzienny 

Wybierz pod-menu M2-2 i przy pomocy przycisku P3 przewiń wszystkie możliwości chrono. Możliwe jest ustawienie dwóch, 

jednocześnie działających programów. Start 1/Stop1 i Start2/ Stop2. Programy te będą zróżnicowane pod względem godzin 

uruchomienia i wyłączenia się piecyka w danym dniu. Zmian dokonujemy przewijając przyciskami P1 i P2 i potwierdzamy dokonane 

zmiany przyciskiem P3.  

 

Pod-Menu M2-3 Program tygodniowy 

 

Pod-menu M2-3 jest używane aby włączyć i wyłaczyć programator tygodniowy. W tym programatorze dostępne są 4 niezależne 

programy dla funkcji tygodniowej. Poprzez ustawienie OFF w polu godzin dla wybranego programu urządzenie będzie ignorowało 

dany program- dany program nie będzie aktywny.  

Poziom Menu Wybór Funkcja Wartości

M2-2-01 Chrono włącza dzienne chrono on/off

M2-2-02 Start-Prog-1 godzina rozpalenia Off/ 00:00-23:50

M2-2-03 Stop-Prog-1 godzina wylączenia Off/ 00:00-23:50

M2-2-04 Start-Prog-2 godzina rozpalenia Off/ 00:00-23:50

M2-2-05 Stop-Prog-2 godzina wylączenia Off/ 00:00-23:50

Program dzienny



 

 

Pod-Menu M2-4 Program weekendowy 

Pod-menu M2-4 jest używane aby włączyć i wyłaczyć programator weekendowy. W tym programatorze dostępne są 2 niezależne 

programy dla funkcji weekendowej. Poprzez ustawienie OFF w polu godzin dla wybranego programu urządzenie będzie ignorowało 

dany program- dany program nie będzie aktywny.  

 

Menu M5- język 

Tego menu używamy do wyboru jeżyka interfejsu urządzenia. Naciśnij przycisk P2 aby przewinąć na następny dostępny język. 

Potwierdź wybór przyciskiem P3.  

Menu M6- Stand By 

W tym menu możemy włączyć lub wyłaczyć funkcję Stand By.  Wartość z On na Off i odwrótnie zmieniamy przy pomocy przycisków 

P1 i P2. Wybór potwierdzamy przyciskiem P3.   

Poziom Menu Wybór Funkcja Wartości

M2-3-01 Chrono włącza tygodniowe chronoon/off

M2-3-02 Start-Prog-1 godzina rozpalenia Off/ 00:00-23:50

M2-3-03 Stop-Prog-1 godzina wylączenia Off/ 00:00-23:50

M2-3-04 Poniedziałek Dzień startu on/off

M2-3-05 Wtorek Dzień startu on/off

M2-3-06 Środa Dzień startu on/off

M2-3-07 Czwartek Dzień startu on/off

M2-3-08 Piątek Dzień startu on/off

M2-3-09 Sobota Dzień startu on/off

M2-3-10 Niedziela Dzień startu on/off

M2-3-11 Start-Prog-2 godzina rozpalenia Off/ 00:00-23:50

M2-3-12 Stop-Prog-2 godzina wylączenia Off/ 00:00-23:50

M2-3-13 Poniedziałek Dzień startu on/off

M2-3-14 Wtorek Dzień startu on/off

M2-3-15 Środa Dzień startu on/off

M2-3-16 Czwartek Dzień startu on/off

M2-3-17 Piątek Dzień startu on/off

M2-3-18 Sobota Dzień startu on/off

M2-3-19 Niedziela Dzień startu on/off

M2-3-20 Start-Prog-3 godzina rozpalenia Off/ 00:00-23:50

M2-3-21 Stop-Prog-3 godzina wylączenia Off/ 00:00-23:50

M2-3-22 Poniedziałek Dzień startu on/off

M2-3-23 Wtorek Dzień startu on/off

M2-3-24 Środa Dzień startu on/off

M2-3-25 Czwartek Dzień startu on/off

M2-3-26 Piątek Dzień startu on/off

M2-3-27 Sobota Dzień startu on/off

M2-3-28 Niedziela Dzień startu on/off

M2-3-29 Start-Prog-4 godzina rozpalenia Off/ 00:00-23:50

M2-3-30 Stop-Prog-4 godzina wylączenia Off/ 00:00-23:50

M2-3-31 Poniedziałek Dzień startu on/off

M2-3-32 Wtorek Dzień startu on/off

M2-3-33 Środa Dzień startu on/off

M2-3-34 Czwartek Dzień startu on/off

M2-3-35 Piątek Dzień startu on/off

M2-3-36 Sobota Dzień startu on/off

M2-3-37 Niedziela Dzień startu on/off

Program tygodniowy

Poziom Menu Wybór Funkcja Wartości

M2-4-01 Chrono włącza tygodniowe chronoon/off

M2-4-02 Start-Prog-1 godzina rozpalenia Off/ 00:00-23:50

M2-4-03 Stop-Prog-1 godzina wylączenia Off/ 00:00-23:50

M2-4-04 Start-Prog-2 godzina rozpalenia Off/ 00:00-23:50

M2-4-05 Stop-Prog-2 godzina wylączenia Off/ 00:00-23:50

Program tygodniowy



 

Menu M7 - Pierwsze ładowanie 

Ta funkcja dostępna jest tylko kiedy piecyk jest wyłączony i jest używana w celu napełnienia ślimaka podającego pellet do paleniska 

przed pierwszym rozpaleniem.  

Menu M8- Status pieca 

Kiedy jesteś w Menu7 naciśnij przycisk P3 aby sprawdzić obecny status pieca i możliwe zmienne dla każdego statusu.  

Menu M9- Kalibracja- TYLKO DLA AUTORYZOWANEGO TECHNIKA  

Po wprowadzeniu hasła możliwe są zmiany w parametrach pracy pieca.  

Manu Ma- Typ pelletu 

W tym menu przy pomocy przycisków P1 i P2 możemy zmieniać procent podawania pelletu. Maksymalna wartość to +9 a 

minimalna -9. Każda zmiana zwiększa/ zmniejsza załadunek pelletu o 3%. Dokonuj zmian tylko jeżeli jest to absolutnie potrzebne. 

Przypadkowe zmiany w tym parametrze mogą bardzo uszkodzić piec a te uszkodzenia nie będą objęte gwarancją.  

Manu Mb – wyjście 

 

Ostrzeżenia operacyjne 

• Wyłączyć piec w przypadku wadliwego działania lub nieprawidłowego działania za pomocą przycisku P3. 

• Nie umieszczaj pelletu ręcznie w piecu, niebezpieczeństwo pożaru. 

• Nagromadzenie niespalonego peletu w piecu po awarii rozruchowej musi zostać usunięte przed przystąpieniem do nowego 

rozpalenia- zagrożenie pożarowe. 

• Nie umieszczaj paliw innych niż pellet drzewny w zbiorniku, zagrożenie pożarowe i może spowodować awarię pieca, która nie 

będzie objęta gwarancją.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


