
Dla własnego komfortu i bezpieczeństwa zalecamy,
aby dokładnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem eksploatacji.

Instrukcja obsługi i specyfikacja techniczna

ZPA / ZPP - Zestawy do Klimosz WALLY

Wyprodukowano w Polsce.

ZPA

ZPP

PL 01-07-2019

Ten zestaw do konwersji kotła na automatyczny został wyprodukowany zgodnie z najwyższymi normami jakościowymi oraz
ekologicznymi. Kupując to urządzenie przyczyniasz się do poprawy jakości powietrza oraz tworzenia lepszego jutra - bez smogu.

UŻYTKOWNIKU, PAMIĘTAJ O WSTĘPNEJ REGULACJI ORAZ ROCZNYM PRZEGLĄDZIE !
(dotyczy wyłącznie ZPP)



Ten zestaw został wyprodukowany zgodnie 

z  wymaganiami przepisów obowiązujących w  chwili 

jego produkcji w  Polsce i dlatego może być instalowany 

oraz eksploatowany wyłącznie na terenie Polski, 

w  instalacjach zgodnych z  wymaganiami odpowiednich 

dla polskiego rynku przepisów. W związku z różnicami w 

zakresie wymagań stawianych urządzeniom grzewczym 

w poszczególnych krajach, również krajach członkowskich 

Unii Europejskiej instalacja i  eksploatacja kotła w  wersji 

na rynek Polski w  jakimkolwiek kraju poza Polską jest 

niedozwolona jako nie gwarantująca całkowitego 

bezpieczeństwa użytkownikom, a złamanie tego zakazu 

jest równoznaczne ze zniesieniem wszelkich gwarancji 

producenta na bezawaryjne i  bezpieczne działanie 

produktu oraz jest równoznaczne ze zniesieniem wszelkich 

roszczeń gwarancyjnych wobec producenta. Firma Klimosz 

Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie kotły przystosowane 

odpowiednio i  certyfikowane do zróżnicowanych 

wymagań przepisów w różnych krajach, jeżeli są Państwo 

zainteresowani instalacją i  eksploatacją KLIMOSZ w kraju 

innym niż Polska prosimy o złożenie zamówienia na kocioł 

z podaniem kraju, w  którym kocioł będzie zainstalowany 

i eksploatowany.”
PAMIĘTAJ O WSTĘPNEJ REGULACJI !

dotyczy wyłącznie ZPP

• Wymagana jest maksymalnie do 30 dni po instalacji kotła do systemu, jeśli klient nie wykona 
wstępnej regulacji w terminie, to całkowity koszt pokrywa użytkownik (usługi oraz dojazdu).

• Firma Klimosz pokrywa koszt usługi wstępnej regulacji dokonywanej przez uprawnionego 
instalatora/serwisanta Klimosz.

• Użytkownik kotła ponosi wyłącznie koszt dojazdu uprawnionego instalatora/serwisanta 
Klimosz do niego. 

Czynności wykonywane podczas wstępnej regulacji i przeglądu rocznego: 
• Sprawdzenie poprawności montażu kotła do instalacji zgodnie z polskimi normami 

i warunkami gwarancyjnymi opisanymi w karcie gwarancyjnej.
• Sprawdzenie czy kotłownia wyposażona jest w instalacje nawiewno-wywiewną.
• Test regulatora – sprawdzenie poprawności podłączenia wyjść napięciowych i czujnikowych 

z regulatora kotła (montaż sterownika, Wi-Fi, pomp, siłowników i czujników nie podlegają 
wstępnej regulacji kotła i jest w pełni odpłatne przez klienta).

• Przeszkolenie z rozpalania kotła oraz poinstruowanie klienta z obsługi regulatora kotła + 
ustawienie odpowiednich parametrów na sterowniku.

• Przeszkolenie użytkownika jak usuwać usterki nie podlegające gwarancji (wymiana 
zawleczki, czyszczenie kotła i palnika).

• Montaż płyt szamotowych lub deflektora w kotle.

PAMIĘTAJ O ROCZNYM PRZEGLĄDZIE !
dotyczy wyłącznie ZPP

• Czas wykonania nie więcej niż 12 miesięcy od Wstępnej regulacji kotła.

• Jest w pełni odpłatny przez klienta 250zł netto + koszt dojazdu.

• Klient przed wezwaniem serwisanta zobowiązany jest we własnym zakresie wygasić kocioł 
min. 24h przed jego przyjazdem i opróżnić zasobnik z opału.

Czynności wykonywane podczas rocznego przeglądu kotła peletowego:
• Test regulatora
• Jeśli trzeba korekta ustawień parametrów sterownika
• Sprawdzenie poprawności odczytów poszczególnych czujników w kotle
• Sprawdzenie czystości i czułości czujnika foto
• Sprawdzenie ogólnego stanu czystości palnika w szczególności komory powietrznej pod 

rusztem
• Sprawdzenie stanu czystości trójnika w palniku (czy nie ma nagaru w środku gdzie pracuje 

ślimak palnika)
• Sprawdzenie połączenia ślimaka podajnika z motoreduktorem (czy nie poluzowała się śruba)
• Sprawdzenie poprawności działania układu czyszczenia automatycznego rusztu

Instrukcja likwidacji po upływie czasu jego żywotności: 

Ze względu na to, że elementy kotła składają się z różnych 

materiałów, można je oddawać do punktu skupu surowców 

wtórnych, zapewniającego odpowiednią utylizację stali, 

tworzyw sztucznych, itp.

PAMIĘTAJ O WYSŁANIU KARTY GWARANCYJNEJ !

Szanowni użytkownicy, Dla Państwa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania urządzenia 
grzewczego, prosimy o  odesłanie na poniższy adres do korespondencji: PRAWIDŁOWO 
WYPEŁNIONEJ i  UZUPEŁNIONEJ O WSZYSTKIE WPISY I  PIECZĄTKI Karty Gwarancyjnej. (Karta 
gwarancyjna znajdujące się na końcu niniejszej instrukcji obsługi).

ADRES DO KORESPONDENCJI:

VCS Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 6
43-250 Pawłowice

woj. Śląskie
tel. 032 474 39 00

DANE DO FAKTURY:

VCS Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 83

44-240 Żory
NIP: 651-16-14 - 976

tel. 032 474 39 00



















































Miejsce na kod kreskowy kotła

Karta Gwarancyjna i Poświadczenie o jakości i kompletności kotła

Niniejszy odcinek karty gwarancyjnej jest przeznaczony dla Klienta, prosimy o zachowanie go w domu.

Imię i nazwisko

Ulica oraz numer domu/lokalu

Kod pocztowy oraz miejscowość

Numer telefonu

Adres e-mail

Szanowni Państwo, prosimy o wypełnienie poniższej karty gwarancyjnej wyraźnie oraz DRUKOWANYMI literami.

Serwisant zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Gwarancji może odstąpić 
od uruchomienia zestawu, co powinno być odnotowane jako uwaga w  Karcie 
Gwarancyjnej. Niewypełniona Karta Gwarancyjna i Protokół Uruchomienia, bez 
kompletu pieczątek i podpisów jest nieważna. Bezwzględnie należy zmierzyć oraz 
wpisać do tabeli obok temperaturę spalin oraz ciąg kominowy. Wartość ta wymagana 
będzie jedynie w przypadku zgłoszenia reklamacji lub wątpliwości dotyczących 
prawidłowej eksploatacji kotła.

Zmierzona 
temperatura 

spalin [oC]

Zmierzona 
wartość ciągu 

kominowego [Pa]

Prosimy o zmierzenie oraz wpisanie temp. spalin oraz ciągu kominowego :

Oświadczenie Klienta:
Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że zostałem przeszkolony z zakresu obsługi kotła i jakości wykonanej instalacji grzewczej. Poświadczam znajomość treści instrukcji 
obsługi kotła oraz podanych w niej zaleceń dot. prawidłowej eksploatacji kotła oraz budowy i pracy instalacji grzewczej oraz jednocześnie zgadzam na zasady ochrony danych 
osobowych opisanych poniżej:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Klimosz Sp. z o. o., ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice, NIP: 651-16-11-021, REGON 278060251 oraz VCS Sp. z o. o., ul. Rybnicka 83, 44-240 Żory, NIP: 651-
161-49-76, REGON: 278114350.      2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej kotła.      3. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie: wyłącznie 
danych podanych w formularzu karty serwisowej takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.      4. Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, przez formularz 
umieszczony powyżej.     5. Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieli nasi Pracownicy czyli osoby, które upoważniliśmy do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem przyznanych 
im praw i zleconych zadań.     6. W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz do wniesienia 
sprzeciwu związanego ze szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Twoje dane są przetwarzane do 
czasu realizacji zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane.     7. Twoje dane są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.     8. Wszelkie 
pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych można kierować na adres: o chronadanych@klimosz.pl    

Użytkownik swoim podpisem potwierdza, że: podczas regulacji kotła przeprowadzonej przez firmę serwisową kocioł nie wykazał żadnej wady, otrzymał Instrukcję Obsługi i Instalacji 
Kotła, Specyfikację Techniczną z wypełnioną Kartą Gwarancyjną i Poświadczeniem o jakości i kompletności kotła oraz że, został przeszkolony i rozumie zasady eksploatacji i obsługi 
kotła oraz zasady zgłaszania ewentualnych reklamacji.

Podpis Klienta

Firma Instalacyjna (pieczątka, podpis, data) Wstępna regulacja (pieczątka, podpis, data)

Data produkcji zestawu Kontrola techniczna (podpis)



Uwagi stwierdzone przez Serwisanta podczas wstępnej regulacji zestawu :

Przeprowadzona czynność Podpis, data, pieczątka
autoryzowanego serwisu

Dodatek do Karty Gwarancyjnej dla klienta :



Miejsce na kod kreskowy zestawu

Karta Gwarancyjna i Poświadczenie o jakości i kompletności zestawu

Przeznaczone dla firmy VCS Sp. z o.o. (proszę wyciąć i odesłać na podany poniżej adres):

VCS Sp. z o.o. (adres do korespondencji)
ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice
tel. 32 474 39 00, e-mail: serwis@klimosz.pl

Imię i nazwisko

Ulica oraz numer domu/lokalu

Kod pocztowy oraz miejscowość

Numer telefonu

Adres e-mail

Szanowni Państwo, prosimy o wypełnienie poniższej karty gwarancyjnej wyraźnie oraz DRUKOWANYMI literami.

Serwisant zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Gwarancji może odstąpić 
od uruchomienia zestawu, co powinno być odnotowane jako uwaga w Karcie 
Gwarancyjnej. Niewypełniona Karta Gwarancyjna i Protokół Uruchomienia, bez 
kompletu pieczątek i podpisów jest nieważna. Bezwzględnie należy zmierzyć 
oraz wpisać do tabeli obok temperaturę spalin oraz ciąg kominowy. Wartość ta 
wymagana będzie jedynie w przypadku zgłoszenia reklamacji lub wątpliwości 
dotyczących prawidłowej eksploatacji kotła.

Zmierzona 
temperatura 

spalin [oC]

Zmierzona 
wartość ciągu 

kominowego [Pa]

Prosimy o zmierzenie oraz wpisanie temp. spalin oraz ciągu kominowego :

Oświadczenie Klienta:
Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że zostałem przeszkolony z zakresu obsługi kotła i jakości wykonanej instalacji grzewczej. Poświadczam znajomość treści 
instrukcji obsługi kotła oraz podanych w niej zaleceń dot. prawidłowej eksploatacji kotła oraz budowy i pracy instalacji grzewczej oraz jednocześnie zgadzam na 
zasady ochrony danych osobowych opisanych poniżej:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Klimosz Sp. z o. o., ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice, NIP: 651-16-11-021, REGON 278060251 oraz VCS Sp. z o. o., ul. Rybnicka 83, 44-240 
Żory, NIP: 651-161-49-76, REGON: 278114350.      2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej kotła.      3. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe 
w zakresie: wyłącznie danych podanych w formularzu karty serwisowej takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.      4. Twoje dane osobowe pozyskujemy 
bezpośrednio od Ciebie, przez formularz umieszczony powyżej.     5. Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieli nasi Pracownicy czyli osoby, które upoważniliśmy do przetwarzania danych 
osobowych w związku z wykonywaniem przyznanych im praw i zleconych zadań.     6. W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do żądania dostępu do Twoich 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz do wniesienia sprzeciwu związanego ze szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych, na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Twoje dane są przetwarzane do czasu realizacji zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane.     7. Twoje dane są chronione zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.     8. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych można kierować na adres: 
o chronadanych@klimosz.pl    

Użytkownik swoim podpisem potwierdza, że: podczas regulacji kotła przeprowadzonej przez firmę serwisową kocioł nie wykazał żadnej wady, otrzymał Instrukcję Obsługi 
i Instalacji Kotła, Specyfikację Techniczną z wypełnioną Kartą Gwarancyjną i Poświadczeniem o jakości i kompletności kotła oraz że, został przeszkolony i rozumie zasady 
eksploatacji i obsługi kotła oraz zasady zgłaszania ewentualnych reklamacji.

Podpis Klienta

Firma Instalacyjna (pieczątka, podpis, data) Wstępna regulacja (pieczątka, podpis, data)

Data produkcji kotła Kontrola techniczna (podpis)



Uwagi stwierdzone przez Serwisanta podczas wstępnej regulacji kotła :

KARTA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA KOTŁA PELETOWEGO KLIMOSZ

model
kotła

numer seryjny 
kotła

1. Rodzaj instalacji grzewczej:

Układ otwarty (zgodność z PN-91/B-02413) TAK NIE
Układ zamknięty (zgodność z PN-91/B-02414) TAK NIE
Zabezpieczenie temperatury powrotu kotła ? (podać jakie zastosowano) 

2. Test działania urządzeń (należy wejść w Menu, Test regulatora lub Praca ręczna):

Zgodność odczytu czujników temperatury z rzeczywistością

Kierunek pracy ślimaka (prawidłowy kierunek - prawy) PRAWY LEWY
Otwieranie się anemostatu wentylatora pod wpływem siły nadmuchu

Kierunek otwierania i zamykania siłownika zaworu mieszającego

Umiejscowienie czujnika temperatury powrotu na rurze powrotnej do kotła

Umiejsc. czujnika temperatury C.O. - czujnik podłączyć tylko w instalacjach wyposażonych w zawór mieszający 
sterowany siłownikiem

Odległość między zasobnikiem a ścianą kotłowni

3. Po sprawdzeniu powyższych , należy przejść do poniższych czynności:

Montaż płyt ceramicznych (szamotowych) lub deflektora

Regulacja parametrów sterownika kotła

4. Użytkownik kotła potwierdza swoim podpisem, że został przeszkolony w zakresie:

Obsługi regulatora kotła, regulacji procesu spalania na palenisku, rozpalania oraz wygaszania palnika

Informacji zawartych w Krótkim Poradniku Użytkowania Kotła

Ustawiania pracy wentylatora

Czyszczenia wymiennika kotła, czyszczenia palnika

Wymaganej jakości paliwa

Poprawnego reagowania na stany awaryjne kotla oraz sposobach zgłaszania ewentualnych reklamacji i kontaktu 
z Serwisem Klimosz

Data, pieczątka oraz podpis Autoryzowanego serwisanta Klimosz Podpis Klienta



Miejsce na kod kreskowy zestawu

DOTYCZY TYLKO ZPP: Karta kontrolna czynności przy obowiązkowym corocznym przeglądzie kotła peletowego Klimosz
PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU ROCZNEGO

Przeznaczone dla firmy VCS Sp. z o.o. (proszę wyciąć i odesłać na podany poniżej adres):

VCS Sp. z o.o. (adres do korespondencji)
ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice
tel. 32 474 39 00, e-mail: serwis@klimosz.pl

1. Sprawdzenie poprawności wykonania instalacji zgodnie 
      z DTR kotła oraz PN

Zabezpieczenie kotła w układzie otwartym ( rura wzbiorcza, 
zawory itp. )

Zabezpieczenie kotła w układzie zamkniętym (zawór bezpiec-
zeństwa, odcinający, zwrotny, zbiornik przeponowy, itp.)

Przekroje rur przyłączeniowych

Średnica i umiejscowienie zaworu czterodrogowego

2. Sprawdzenie poprawności działania

Regulator kotła (test regulatora.: praca podajnika i wentylatora

Regulator kotła (test regulatora.: pompy, siłownik)

Regulator kotła (test regulatora.: czujniki (odczyt i umiejscow-
ienie)

3. Demontaż ślimaka wraz z motoreduktorem

 Wyjęcie ślimaka z palnika

 Wyjęcie ślimaka z motoreduktora układu podającego w razie 
potrzeby

4. Mieszacz powietrza

Otwierania się klapki wewnątrz wentylatora pod wpływem siły 
nadmuchu

Podczas okresowego przeglądu kotła należy przeprowadzić następujące czynności opisane poniżej i potwierdzić znakiem       ich wykonanie:

5. Kontrola szczelności gazowej kotła, w razie potrzeby wymienić

Uszczelka drzwi

Uszczelka czopucha

Układ awaryjnego gaszenia (zawór termostatyczny STS)

6. W razie potrzeby wyczyszczenie wymiennika kotła
    (UWAGA! dodatkowo odpłatne przez klienta)

7. Sprawdzenie drożności rury między kotłem a kominem

8. Rozpalenie kotła oraz regulacja mocy palnika

9. Pomiar temperatury spalin oraz ciągu kominowego

10. Wpis do karty gwarancyjnej

11. Użytkownik kotła ma obowiązek odesłania protokołu z przeglądu 
kotła w terminie do 14 dni od daty wykonania przeglądu, w przypad-
ku nie odesłania w/w protokołu gwarancja na kocioł traci ważność. 
Kartę można odesłać pocztą elektroniczną na serwis@klimosz.pl.

Data, pieczątka oraz podpis Autoryzowanego serwisanta Klimosz Podpis Klienta




