INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I OBS�UGI
PODAJNIKA PALIWA STA�EGO TYPU PPS
O MOCACH 17-300 KW

PPS – 150, PPS – 300

ul. Sza�asowizna 22, 42-530 D�browa Górnicza

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I OBS�UGI PODAJNIKA PALIWA STA�EGO TYPU PPS O MOCACH 17 – 300 KW
1. Produkowane warianty podajnika.
W zale�no�ci od mocy cieplnej kot�a nale�y wyszczególni� cztery podstawowe warianty podajnika paliwa, a mianowicie:
•PPS 17 KW
•PPS 25 KW
•PPS 50 KW
•PPS 75 KW
•PPS 100 KW
•PPS 150 KW
•PPS 300 KW
2. Zakres stosowania i w�asno�ci podajnika.
Podajniki paliwa sta�ego typu PPS s� przystosowane do pracy z okre�lonymi gatunkami paliwa. Nale�y �ci�le przestrzega� wytycznych dotycz�cych parametrów stosowanego paliwa pod rygorem utraty gwarancji na dostarczony osprz�t!
2.1. Wytyczne odno�nie stosowanego paliwa.
2.1.1. Górna granica uziarnienia paliwa
Maksymalny rozmiar ziaren w�gla jest ograniczony do 25 mm.
2.1.2. Koksuj�ce w�asno�ci w�gla.
Mog� by� stosowane w�gle o niewielkich lub �rednich zdolno�ciach koksowania, jak typ 31 lub typ 32 o zawarto�ci cz��ci lotnych
powy�ej 30%. Nie zaleca si� stosowa� w�gla typu 33 (koksuj�cych) i typu 34 (silnie koksuj�cych). Równie� stosowanie
innych paliw, takich jak koks, antracyt, brykiety czy w�giel brunatny jest zabronione bez konsultacji z producentem (podajniki musz�
mie� specjaln� konstrukcj�). Ka�dy zastosowany typ w�gla winien mie� granulacj� poni�ej 25 mm!
2.1.3. Maksymalna ilo�� mia�u w w�glu jest ograniczona do nast�puj�cych warto�ci:
Maksymalna ilo�� mia�u przechodz�ca przez sito 1/8” wynosi
•dla typu 31 (tylko dla sklasyfikowanych w�gli)
do 20%
•dla typu 32 (tylko dla sklasyfikowanych niekoksuj�cych w�gli) do 20%
do 10%
•pozosta�e typy - gatunki w�gli
2.1.4. Wilgotno�� max.
do 10% !!!
Jest to absolutnie wiod�cy parametr stosowanego paliwa. Bardzo trudne jest spalanie w�gla, kiedy zawiera on nadmiern� proporcj� mokrego mia�u. Je�eli w�giel ma zawarto�� wilgoci powy�ej 10% (do 15%) to procentowa zawarto�� mia�u nie powinna by� wy�sza ni� 15%.
UWAGA: W�gle zawieraj�ce ponad 30% mia�u i ponad 10% wilgoci absolutnie nie s� polecane.
2.1.5. Procentowa zawarto�� popio�u
do 15%
2.1.6. Temperatura stapiania si� popio�u (punkt p�yni�cia)
•dla typu 31 i cz��ci typu 32/1
nie mniej ni� 12000C
•dla cz��ci typu 32/2
nie mniej ni� 12500C
nie mniej ni� 13500C
•dla pozosta�ych grup
2.2. Ogólne zalecenia odno�nie wyboru typu i gatunku w�gla.
2.2.1. W�a�ciwy wybór typu i gatunku w�gla zapewnia:
•bezawaryjn� prac� podajnika i kot�a
•wy�sz� sprawno�� pracy retorty i oszcz�dno�� paliwa rz�du do 15% w porównaniu do paliwa gorszej jako�ci
•ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych zwi�zków chemicznych.
2.2.2. Zalecani producenci i gatunki w�gla:
•KWK „Kazimierz Juliusz”, adres - 41-215 Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1, tel. 032/368 10 51 typ 31-2
•ZG „Piekary” sp. z o.o., adres - 41-940 Piekary �l., ul. Gen. J. Zi�tka, tel. 032/287 10 51 typ 31-2
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3. Dane techniczne.
3.1. Wymiary podajników.
Wymiary poszczególnych podajników pokazuje tabela nr 1, któr� nale�y rozpatrywa� ��cznie z rysunkiem nr 1.
Tabela nr 1
Typ podajnika
Moc znamionowa kot�a (kW)
Zakres regulacji mocy (kW)
Typ motoreduktora
Wymiary (mm)
L mm
L1 mm
L2 mm
L3 mm
L4 mm
L5 mm
L6 mm
H mm
H1 mm
H2 mm
H3 mm
H4 mm
H5 mm
H6 mm
H7 mm
H8 mm

PPS 17
17
15-19

PPS 25
25
20-28
SK1SI50/1SI31F-IEC56-SEMKG-56-4C1T

PPS 50
50
30-50

820
240
240
290/250
210
210
150
60
200
190
260
250
190
140
220
300

1030
280
240
320
240
210
150
60
300
250
280
270
190
140
220
200

1110/1130
320
240
320
240/270
210
150
60
300
265
290
280
190
140
220
200

PPS 75
PPS 100
75
100
50-80
100-150
SK1SI50/1SI31F-IEC63-SEMKG-63-4C2T
1360
400
240
480
340
210
150
60
300
310
290
280
190
140
220
200

1460
500
240
510
380
210
150
60
340
360
360
350
190
140
220
240

Wymiary ko�nierza przy��czeniowego i rozstaw otworów na tym ko�nierzu pokazuje tabela nr 2, któr� nale�y rozpatrywa� ��cznie
z rysunkiem nr 2.
Tabela nr 2
Wymiar/Moc
L mm
L1 mm
L2 mm
L3 mm
L4 mm
H mm
H1 mm
H2 mm
H3 mm
H4 mm
d1 d2 mm
d3

25 kW
250
180
68
85
x
330
350
35
45
70
13
M6

50 kW
310
180
68
85
x
330
350
35
45
70
13
M6

75 kW
360
230
95
125
335
335
360
75
70
40
13
M6

100-150 kW
410
385
90
120
385
380
405
80
90
50
13
M6

3.2. Dane techniczne motoreduktorów.
Dane techniczne obrazuje tabela nr 3.
Tabela nr 3
SK1SI50/1SI31F-JEC56SEMKG-56-4C1T

SK1SI50/1SI31F-JEC56SEMKG-56-4C1T

SEMKG56-4C2/75/
CFRD30/50F

Zastosowanie do
podajnika o mocy

17 kW

25 kW i 50 kW

25 kW i 50 kW

75 kW

100 kW

Zasilanie elektr.
Moc silnika kW
Redukcja, i

230 / 400 V, 50 Hz
0,09
2400

230 V, 50 Hz
0,09
1250

230 V, 50 Hz
0,09
1200

230 V, 50 Hz
0,18
900

230 V, 50 Hz
0,18
450

Pr�dko�� obrotowa
wyj�ciowa obr/min

0,57

1,1

1,2

1,5

2,9

Stopie� ochrony, klasa
izolacji,, rodzaj pracy

IP 55, F, S1

IP 54, F, S1

IP 54, F, S1

IP 54, F, S1

IP 54, F, S1

Stosowany olej
Zabezpieczenie

ISO GV680
termiczne

ISO GV680
termiczne

ISO GV680
termiczne

ISO GV680
termiczne

ISO GV680
termiczne

Typ motoreduktora

SK1SI50/1SI31F-IEC63SEMKG-63-4C2T

SK1SI50/1SI31F-IEC63SEMKG-63-4C2T
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3.3. Dane techniczne wentylatorów.
Dla poszczególnych typów podajników zaleca si� zastosowanie nast�puj�cych typów wentylatorów nadmuchu:
•moc podajnika 17 kW - zalecany typ wentylatora WBS 6A lub WBS 7 (producent „KONWEKTOR” Lipno )
•moc podajnika 25 kW - zalecany typ wentylatora WBS 6A lub WBS 7 (producent „KONWEKTOR” Lipno )
•moc podajnika 50 kW - zalecany typ wentylatora WBS 6A (producent „KONWEKTOR” Lipno)
•moc podajnika 75 kW - zalecany typ wentylatora WBS 6 (producent „KONWEKTOR” Lipno)
•moc podajnika 100 kW - zalecany typ wentylatora WBS-2 (producent „KONWEKTOR” Lipno), HORNET 102 (producent „FOSTER”)
UWAGA:
1. Rozmieszczenie i wielko�� otworów na p�ycie g�ównej jest zgodne z wymiarami ko�nierzy przy��czeniowych wy�ej podanych
wentylatorów.
2. Wszystkie wentylatory powinny by� wyposa�one w przys�ony umo�liwiaj�ce regulowanie strumienia powietrza.
4. Opis podajnika.
4.1. Konstrukcja motoreduktora i �limaka
Motoreduktor z silnikiem elektrycznym o parametrach zgodnych z danymi z tabeli nr 3. Zewn�trzne cz��ci reduktora (obudowy), jak
równie� obudowa silnika, wykonane s� z aluminium. Reduktory nape�niane s� fabrycznie olejem syntetycznym, który nie wymaga
wymiany przez ca�y czas eksploatacji. Reduktor po��czony jest z podajnikiem �limakowym za po�rednictwem sprz�g�a, w którym
rol� mechanizmu zabezpieczaj�cego przed uszkodzeniem w razie zablokowania �limaka pe�ni klin zabezpieczaj�cy. �limak s�u�y do
transportu w�gla z zasobnika do dolnej cz��ci retorty.
4.2. Konstrukcja retorty.
Retorta z odpowiednio umieszczonymi dyszami powietrza pierwotnego stanowi jeden monolityczny w�ze�. Dysze retorty, przez
które doprowadzane jest powietrze pierwotne, wykonane s� z �eliwa szarego.
4.3. Deflektor.
Wysoko�� zawieszenia deflektora jest ustalona przez producenta kot�a. Zazwyczaj deflektor ustalony jest w po�o�eniu:
•dla retorty 17 kW i 25 kW min
15 cm
•dla retorty 50 kW min
15 cm
•dla retorty 75 kW min
20 cm
•dla retorty 100 kW min
20 cm
powy�ej górnej kraw�dzi retorty.
Deflektor powinien by� zawieszony na pr�cie �aroodpornym Ø 10.
Funkcje deflektora s� nast�puj�ce:
•utrzymywanie p�omienia w retorcie
•rozbicie p�omienia na p�aszcz wymiennika.
4.3.1.
UWAGA: Stosowanie w�gli koksuj�cych doprowadza do szybkiego zu�ycia deflektora oraz innych cz��ci �eliwnych
podajnika.
5. Instalacja podajnika w kotle i rozruch.
5.1. Monta� podajnika.
Instalacj� podajnika w kotle mo�e wykona� wy��cznie grupa instalacyjna upowa�niona do monta�u lub remontu urz�dze� i instalacji energetycznych. Wykonywanie monta�u podajnika przez nieupowa�nione osoby mo�e by� przyczyn� utraty praw gwarancyjnych.
Podczas monta�u nale�y szczególn� uwag� zwróci� na nast�puj�ce sprawy:
5.1.1. Wa� �limaka nale�y dok�adnie wypoziomowa�.
5.1.2. Wszelkie po��czenia �rubowe nale�y skontrolowa� i dobrze dokr�ci�, by nie poluzowa�y si� w czasie eksploatacji.
5.1.3. W�a�ciwie pod��czy� silnik elektryczny i sprawdzi� przed monta�em zasobnika na w�giel, czy zosta� w�a�ciwie
wybrany kierunek obrotów �limaka.
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5.1.4. Podczas monta�u podajnika doszczelni� p�yt� paleniska z komor� powietrzn� silikonem �aroodpornym o wytrzyma�o�ci
temperaturowej 1500 0C w miejscu pokazanym na fot. 1 (strona 12).
5.1.5. Monta� oraz wymiana bezpiecznika sprz�g�a przeci��eniowego.
Bezpiecznikiem sprz�g�a przeci��eniowego ograniczaj�cego wielko�� momentu obrotowego do 125 Nm jest handlowa zawleczka
stalowa ocynkowana.
Materia� zawleczki: �ruba M5 (jako�� 5.8)
Do motoreduktora do��czone s� 2 sztuki zawleczek fot. 2 (strona 12).
5.2. Czynno�ci rozruchowe podajnika.
UWAGA: Rozruch zerowy kot�a mo�e przeprowadzi� tylko serwis legitymuj�cy si� odpowiednimi uprawnieniami i
pod warunkiem dokonania szczegó�owego wpisu do karty gwarancyjnej kot�a. Dopuszcza si� odst�pstwo od tej regu�y
za obopóln� zgod� wyra�on� na pi�mie.
5.2.1. Sprawdzenie podawania w�gla przez podajnik korzystaj�c z nastawienia sterownika na uruchomienie kot�a, a� do momentu nape�nienia retorty.
5.2.2. Sprawdzenie do�wiadczalne czy podawana ilo�� w�gla odpowiada mocy cieplnej kot�a.
5.2.3. Sprawdzenie dzia�ania pulpitu sterowniczego – ustawienie w�a�ciwego czasu podawania paliwa (t1) i czasu dopalania
paliwa (t2), kiedy podajnik jest wy��czony. W�a�ciwe dobranie tych wielko�ci pozwala na ekonomiczne spalanie w�gla w retorcie.
5.2.4. Zaznajomienie u�ytkownika z obs�ug�.
5.2.5. Potwierdzenie rozruchu zerowego wpisem do karty gwarancyjnej kot�a.
UWAGA:
A) Wskazane jest ustawienie podczas rozruchu zerowego wspó�czynnika nadmiaru powietrza by unikn�� nieekonomicznej pracy instalacji i przedwczesnego zu�ycia elementów podajnika takich jak dysze �eliwne, ko�cówka
�limaka (przy zbyt du�ym nadmiarze powietrza – p�ytki p�omie�). Szczegó�y zwi�zane z regulacj� zawiera instrukcja
obs�ugi danego kot�a).
B) Nastawione przy zastosowaniu analizatora spalin parametry kontrolowa� bior�c pod uwag� zmienne parametry
dostarczanego w�gla. Regulowa� prac� kot�a zgodnie z instrukcj� obs�ugi kot�a.
5.3. Eksploatacja podajnika.
Podczas eksploatacji podajnika nale�y zwraca� uwag� na nast�puj�ce sprawy.
5.3.1. Ilo�� powietrza dostarczanego przez wentylator nadmuchu powinna by� dostosowana do intensywno�ci spalania w�gla w
retorcie.
5.3.2. Nale�y przede wszystkim kontrolowa� stan i obraz ognia w palenisku:
•Czerwony dymi�cy ogie� wskazuje na to, �e dop�yw powietrza jest zbyt ma�y
•Jasny bia�y ogie� wskazuje na to, �e dop�yw powietrza jest zbyt du�y
•Poprawny ogie� jest wtedy, kiedy obserwujemy czysty, intensywnie �ó�ty p�omie�
5.3.3. Korekty nienormalnych stanów pracy paleniska.
5.3.3.1. P�ytki ogie�.
Objawy - bardzo p�ytki ogie� w retorcie z bia�ym, wybitnie jasno�ó�tym p�omieniem, klinkier przy dyszach, niskie odczyty CO2
na mierniku. Przyczyna - procentowe nastawienie strumienia w�gla za niskie w stosunku do ustawienia nadmuchu powietrza.
Dzia�anie zapobiegawcze - zwi�kszy� strumie� w�gla, ewentualnie zmniejszy� pierwotny strumie� powietrza przez zd�awienie
nadmuchu.
5.3.3.2. G��bokie �o�e.
Objawy - bardzo g��bokie �o�e - licz�c od podstawy, pewna ilo�� g��boko zalegaj�cego klinkieru. Przyczyna - nadmierne podawnie
w�gla w stosunku do nastawionego powietrza, ewentualnie niedostateczne czyszczenie okresowe paleniska
Dzia�ania zapobiegawcze:
•zmniejszy� nastaw� zasilania w�glem o 5 - 10 % usun�� klinkier i wypoziomowa� podstaw� ognia do pal�cego si� w�gla
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•je�eli korekta nie skutkuje powróci� do starych nastaw
•przy powtórzeniu si� sytuacji powi�kszy� nadmuch, to jest zwi�kszy� pierwotny strumie� powietrza
UWAGA: Nastawy korygowa� nie wi�cej ni� 5% - 10% jednorazowo by nie rozregulowa� prawid�owych nastawie�.
5.3.3.3. Otwarty ogie�, lecz niespalone cz�stki w�gla.
Objawy - dobry „otwarty” ogie�, ale wysoko�� �o�a pal�cego si� w�gla raczej niewielka, niskie wskazania CO2 na mierniku,
klinkier z ma�ymi czerwonymi w�gielkami (wtr�ceniami).
Przyczyna - zbyt cz�ste czyszczenie stokera
Dzia�ania zapobiegawcze zmniejszy� cz�stotliwo�� czyszczenia, aby umo�liwi� utworzenie si� wi�kszej obj�to�ci pal�cego si�
w�gla i wzrost wysoko�ci �o�a spalania (20-30cm).
6. Instrukcja obs�ugi podajnika dla u�ytkownika.
6.1. Obs�uga cotygodniowa
6.2.1. Otwiera� drzwiczki ogniowe i sprawdza� stan p�omienia. Nale�y pos�ugiwa� si� wskazówkami zawartymi w rozdziale 5.3.
„Eksploatacja podajnika.” w celu rozpoznania stanów nienormalnych.
6.2.2. Usuwa� co jaki� czas �u�el je�eli pojawia si� obficie w palenisku kot�a, pami�taj�c o wcze�niej podanych wskazówkach i o
konieczno�ci w�a�ciwej regulacji proporcji masy w�gla i nadmuchu powietrza. W przypadku permanentnego pojawiania si� �u�la
sprawdzi�, czy typ w�gla jest zgodny z zalecan� charakterystyk�.
6.2.3. Sprawdzi� poziom w�gla w bunkrze.
UWAGA: Je�li operator ma jakiekolwiek uwagi co do pracy podajnika powinien skontaktowa� si� z firm� PANCERPOL w D�browie Górniczej, ul. Sza�asowizna 22, tel. (032) 261 04 15
6.2. Obs�uga comiesi�czna
Wykona� czynno�ci obs�ugi cotygodniowej a ponadto:
6.2.1. Sprawdzi� nagromadzenie si� pozosta�o�ci �u�la w retorcie, ewentualnie wygasi� kocio� i wyczy�ci� retort�.
6.2.2. Sprawdzi� czy w bunkrze w�glowym i rurze os�onowej podajnika w�gla nie wyst�pi�a akumulacja py�u w�glowego lub
innych odpadów i usun�� je.
6.2.3. Sprawdza� stan dysz powietrza i czy otwory wylotowe powietrza s� dro�ne.
UWAGA: Czynno�ci poz. 6.2.1 do poz. 6.2.2 nale�y równie� wykona� bezwzgl�dnie po zako�czeniu sezonu grzewczego lub w przypadku podgrzewania CWU jeden raz w roku.
6.3. Obs�uga co 6 miesi�cy.
6.3.1. Konieczne jest wykonanie konserwacji podajnika po zako�czeniu ka�dego sezonu grzewczego lub w przypadku ogrzewania
CWU, jeden raz w roku (warunek gwarancji).
6.3.2. Raz na kwarta� uruchamia� �limak na okres 15 minut. Dzi�ki temu unika si� zablokowania �limaka wewn�trz rury.
6.3.3. Wyczy�ci� rur� z resztek w�gla, opró�ni� zasobnik, wyczy�ci� retort�, odkr�ci� dolny dekiel, usun�� popió� fot. 3 (strona
12).
6.3.4. Zdemontowa� motoreduktor wraz ze “�limakiem” (poprzez odkr�cenie czterech �rub M8), oddzieli� motoreduktor od “�limaka” (wyci�gaj�c zawleczk� bezpiecze�stwa), przesmarowa� smarem sta�ym do �o�ysk trzpie�
“�limaka” oraz wewn�trzn� tulej� motoreduktora, aby zapobiec zatarciu si� obydwu elementów (motoreduktora
wraz ze “�limakiem”).
7. Konserwacja podajnika.
Podajnik zosta� tak skonstruowany, �e nie wymaga kosztownej konserwacji. Od czasu do czasu nale�y oczy�ci� podajnik z kurzu lub
resztek w�gla czy popio�u. Regularnie czy�ci� obudow� silnika. Poniewa� reduktory wype�nione s� olejem syntetycznym przeznaczonym na ca�y okres eksploatacji, w zasadzie nie wymagaj� �adnej szczególnej konserwacji oprócz czyszczenia zewn�trznego. Do
czyszczenie nie nale�y u�ywa� �adnych rozpuszczalników, gdy� mog� one uszkodzi� pier�cienie uszczelniaj�ce i uszczelki. Konserwacja silnika zgodnie z Dokumentacj� Techniczno Ruchow� na silnik.
8. Instrukcja likwidacji podajnika po up�ywie jego �ywotno�ci.
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Likwidacj� poszczególnych cz��ci kot�a, do których produkcji u�ywane s� metale, nale�y przeprowadzi� za po�rednictwem uprawnionych firm zapewniaj�cych skup materia�ów wtórnych.
9. Awarie i sposoby ich naprawy.
Mo�liwe awarie i sposoby ich usuni�cia obrazuje tabela nr 4.
10. Przepisy normalizacyjne.
1. Podajniki w�gla typu PPS 17 – 300 kW, jako urz�dzenia przeznaczone do celów technologicznych nie podlegaj� obowi�zkowi
certyfikacji (Zarz�dzenie Dyrektora PCBA z dnia 28-03-1997).
2. Producent dostarcza deklaracj� zgodno�ci wyrobu z normami zharmonizowanymi zgodnie z Ustaw� z dnia 29.08.2003 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodno�ci oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1652 z 30.09.2003 r).
3. Silnik nap�dzaj�cy podajnik posiada za�wiadczenie o jakosci 2.1. uprawniaj�cy do oznaczania go znakiem bezpiecze�stwa B.
Tabela nr 4. Anazliza problemów poprawnej pracy podajnika w�gla.
Nazwa usterki
Nie za��cza si� Brak
podajnik w�gla zasilania lub
wy��czony
do retorty
sterownik
kot�a

Zadzia�a�
bezpiecznik
motoreduktora

Zadzia�a�
przeka�nik
przeci��enia

Lista prawdopodobnych przyczyn do analizy

Podajnik �limakowy pusty
(bez w�gla)

Zadzia�a�
bezpiecznik
motoreduktora

Zadzia�a�
przeka�nik
przeci��enia

Zadzia�a�
wy��cznik
termiczny
silnika

�ci�ty klin
zabezpieczaj�cy
sprz�g�o
motoreduktora

Roz��czone
sprz�g�o
�limaka z
motoredukto-rem

Nie obraca
si� �limak podajnika w�gla
do retorty
ale pracuje
motoreduktor

�ci�ty klin
zabezpieczaj�-cy
sprz�g�o
motoreduktora

Roz��czone
sprz�g�o
�limaka z
motoredukto- rem

Cz�ste �cinanie
klina zabezpieczaj�cego
�limak

Skrzywiony
ko�nierz rury
lub poluzowane �ruby
mocuj�ce

Brak w�gla
w bunkrze
lub w�giel
zawiesi� si�
nad podajnikiem

Nie
oczyszczony
�limak przed
zako�czeniem
eksploatacji
kot�a
Z�e wycentrowanie
wspornika
motoreduktora
wzgl�dem
�limaka

Dymienie z
zasobnika

Zatkane
otwory
doprowadzaj�ce
powietrze
doszczelniaj�ce w
kolumnie
retorty
Nieprawid�owa
regulacja
spalania

Nadpalony
koniec �limaka
w retorcie

�rodki zapobie- Sprawdzi�
gawcze
zasilanie i
wy��cznik
g�ówny
tablicy
sterowania

Wspornik
motoredukto-ra
niestabilnie
przytwierdzony do
pod�o�a

Zresetuj
lub wymie�
w razie
potrzeby

Zresetuj
przeka�nik
przeci��eniowy

Sprawd�
wy��cznik
zlokalizuj
przyczyn�
jego zadzia�ania

Sprawd� poziom w�gla
w bunkrze
i nad
otworami do
pobierania
w�gla

Sprawd�
wymie�
w razie
potrzeby

Wymie�
wk�adk�
sprz�g�a
i z��cz
sprz�g�o
ponownie

Wymontuj
�limak,
oczy��,
zawiadom
producenta

Oczy�ci�
retort�,
udro�ni�
otwory

Sprawd�
osiowo��
monta�u i
wycentruj

Popraw i
zapewnij
trwa�e
zamocowanie
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Foto 1.

Foto 2.

Foto 3.
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KARTA GWARANCYJNA
Podajnik
Numer podajnika
Data produkcji
Data sprzeda�y
Piecz�tka sprzedawcy

Data naprawy

Zakres naprawy

Podpis

Podpis osoby dokonuj�cej monta�u do urz�dzenia

Podpis i piecz�tka osoby dokonuj�cej pod��czenia do instalacji elektrycznej
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Warunki gwarancji i odpowiedzialno�ci za wady wyrobu
1. Gwarancja na podajnik trwa 24 miesi�ce od dnia pierwszego uruchomienia, dokonanego przez uprawnionego instalatora, ale
nie d�u�ej ni� 32 miesi�ce od daty produkcji.
2. Serwis gwarancyjny zapewnia firma PANCERPOL, zg�oszenia uruchomienia podajnika dokonuje firma
instalacyjna, która dokona�a jego monta�u i uruchomienia. Gwarancja nie obejmuje �rub, nakr�tek,
sznura oraz deflektora nad paleniskiem. S� to elementy naturalnie zu�ywaj�ce si� i ich wymiana jest
p�atna.
3. Obj�te gwarancj� s� podajniki zainstalowane zgodnie z niniejsz� instrukcj� i obowi�zuj�cymi przepisami.
4. Gwarancja obejmuje napraw� lub wymian� cz��ci podajnika uznanej za wadliw�.
5. Nie podlegaj� naprawom gwarancyjnym uszkodzenia i niezgodno�ci w pracy podajnika powsta�e na skutek:
•niew�a�ciwego transportu (w tym transportu bezpo�rednio do kot�owni);
•niew�a�ciwej instalacji;
•niezgodnej z instrukcj� konserwacji;
•niezgodnej z instrukcj� eksploatacji;
•zastosowanie innego bezpiecznika sprz�g�a przeci��eniowego ni� w pkt. 5.1.5 Instrukcji eksploatacji i obs�ugi podajnika paliwa
sta�ego typu PPS.
6. Wszelkie naprawy i zmiany w konstrukcji podajnika mog� wykonywa� tylko uprawnione firmy instalacyjno-serwisowe.
7. Wszelkie samowolne zmiany w konstrukcji podajnika anuluj� umow� gwarancyjn�.
8. Materia�y uszczelniaj�ce podajnik, uszkodzone na skutek niew�a�ciwej obs�ugi, eksploatacji, konserwacji lub stosowania z�ej
jako�ci paliwa, nie s� obj�te gwarancj�.
9. Karta gwarancyjna bez daty, wpisów, podpisów, piecz�tek i nr fabrycznych jest niewa�na.
10. Uprawnienia z tytu�u udzielonej gwarancji mog� by� realizowane jedynie na podstawie karty gwarancyjnej podpisanej przez
uprawnionego instalatora, który uruchomi� urz�dzenie.

UWAGA: Przestrzeganie powy�szej instrukcji gwarantuje, �e podajnik b�dzie przez wiele lat niezawodnie funkcjonowa�. Informacja o wszelkich wadach fabrycznych musi by� przekazana zaraz po ich wykryciu i zawsze w formie
pisemnej. W przypadku nie dostosowania si� powy�szych zasad, naprawa nie b�dzie uznana jako gwarancyjna.
Producent ma prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych podajnika w ramach modernizacji wyrobu, które to zmiany nie musz� by� uwzgl�dnione w niniejszej Instrukcji.

UWAGA: Wymagane jest u�ywanie suchego opa�u. Opa� powienien by� sk�adowany w warunkach umo�liwiaj�cych jego przeschni�cie. Zwi�zki chemiczne zawarte w w�glu w po��czeniu z wod� i temperatur� s� podstawow�
przyczyn� zniszczenia „�limaka” w podajniku. „�limak” zniszczony na wskutek u�ywania mokrego opa�u lub niestosowania si� do pkt 6 niniejszej DTR – nie podlega gwarancji.
UWAGA: Celem zabepieczenia uk�adu podaj�cego przed zapaleniem si� opa�u w zasobniku konieczne jest zastosowanie sterownika kot�a wyposa�onego w opcj� wspó�pracy z czujnikiem temperatury rury podajnika.
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