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Opis urządzenia
Sterownik SK-01 jest urządzeniem sterującym pracą zasypowego kotła C.O. Proces 
ten jest realizowany poprzez sterowanie dmuchawą oraz pompą C.O.
Rysunek 1 przedstawia panel sterownika SK-01.

Podstawowe funkcje sterownika:
• utrzymywanie ustawionej temperatury na kotle, poprzez sterowanie 

dmuchawą
• sterowanie pompą obiegową centralnego ogrzewania
• sterowanie przedmuchami kotła (zapobiega wygaśnięciu kotła  po osiągnięciu 

temperatury zadanej oraz usuwa niebezpieczne gazy powstałe w procesie 
spalania z paleniska)

• regulacja mocy dmuchawy
• możliwość łatwego wyłączania wentylatora na czas dokładania
• programowalny łagodny start dmuchawy
• możliwość ustawiania temperatury załączania pompy obiegowej centralnego 

ogrzewania
• możliwość ustawienia temperatury wyłączania dmuchawy
• zabezpieczenie przed zagotowaniem wody w kotle – alarm temperaturowy  

Zasada działania
Sterownik  włączy dmuchawę,  jeżeli  aktualna  temperatura  na kotle  jest  niższa niż 
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temperatura  zadana –  dmuchawa  pracuje  do  momentu,  aż  kocioł  osiągnie 
temperaturę  zadaną.  Po  osiągnięciu  tej  temperatury  kocioł  przechodzi  w  tryb 
podtrzymania tzn. dmuchawa włącza się tylko na przedmuchy, według parametrów 
czas przedmuchu i przerwa przedmuchu.
Jeśli  temperatura  na  kotle  będzie  niższa  niż  35°C  (temperatura  wyłączania 
dmuchawy), sterownik uznaje, że w kotle skończył się opał i nie ma potrzeby, aby 
dmuchawa dalej pracowała. W celu szybszego rozpalenia w kotle (jeśli temperatura 
na  piecu  jest  niższa  niż   35°C),  należy nacisnąć  przycisk  X,  sterownik  przejdzie 
wtedy w tryb pracy ręcznej i dmuchawa zacznie pracować – zapali się wtedy dioda 
„praca  ręczna”.  Po  przekroczeniu  temperatury  35°C  sterownik  automatycznie 
przejdzie  do  trybu  pracy  –  zgaśnie  dioda  „praca  ręczna”  –  dmuchawa  będzie 
pracować do momentu uzyskania temperatury zadanej.
Pompa  obiegowa  centralnego  ogrzewania  włącza  się  powyżej  35°C (temperatury 
załączania pompy).  Poniżej   35°C temperatura  na  piecu  jest  zbyt  niska  i  nie  ma 
potrzeby, aby pompa obiegowa pracowała.

Dokładanie do kotła
W  celu  dołożenia  opału  do  kotła,  należy  przed  otwarciem  drzwiczek  paleniska 
nacisnąć  przycisk  X  –  sterownik  przejdzie  wtedy  w  tryb  dokładania.  W  trybie 
dokładania  mruga  dioda „praca ręczna” i  na  pewno w tym trybie  nie  włączy się 
dmuchawa. Po dołożeniu opału należy ponownie nacisnąć przycisk X – sterownik 
wyjdzie  wtedy  z  trybu  dokładania  –  przestanie  mrugać  dioda  „praca  ręczna”  i 
dmuchawa będzie pracować normalnie.

Zalecenia instalacyjne
Uwaga:  przed  podłączeniem przewodów zasilających pompę,  dmuchawę oraz 
przed wymianą bezpieczników należy upewnić się, że sterownik nie jest podpięty 
do sieci – wtyczka zasilająca musi być wyjęta z gniazda.

• Instalowanie sterownika należy powierzyć osobie uprawnionej.
• Sterownik musi być podłączony do gniazdka z uziemieniem.
• Kable nie mogą być narażone na działanie wysokich temperatur (więcej niż 

80°C) – należy upewnić się, że kable nie stykają się z elementami grzejnymi 
kotła.

• Sterownik musi być zainstalowany w miejscu uniemożliwiającym jego 
podgrzanie do temperatury większej niż  40°C.

• Sterownik nie może być narażony na zalanie wodą oraz na skropliny pary 
wodnej (np. wskutek gwałtownych zmian temperatury otoczenia).

• Przepalenie bezpieczników wskutek nieprawidłowego podłączenia 
przewodów pompy obiegowej centralnego ogrzewania nie stanowi podstaw 
do naprawy gwarancyjnej.

• Czujnik temperatury należy zamontować w studzience pomiarowej kotła, lub 
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jeśli kocioł nie jest wyposażony w studzienkę pomiarową, czujnik należy 
przymocować opaską na rurze zasilającej centralnego ogrzewania (zasilanie) 
owijając dodatkowo izolacją cieplną.

• Czujnik należy zamontować „na sucho” - nie zalewamy olejem itp. 
• Okresowo należy sprawdzać stan techniczny przewodów.
• Wyładowania atmosferyczne mogą uszkodzić urządzenia elektryczne, dlatego 

jeśli kocioł jest wygaszony, należy wyłączyć sterownik poprzez wyciągnięcie 
z gniazda wtyczki sieciowej.

Schemat podłączenia
Rysunek 2 przedstawia przykładowy schemat instalacji centralnego ogrzewania. Na 
rysunku  zaznaczono  sposób  podłączenia  sterownika  SK-01.  Przed  podłączeniem 
przewodów  pompy  oraz  dmuchawy  należy  upewnić  się,  że  wtyczka  zasilająca 
sterownika jest wyjęta z gniazdka.
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Podłączenie dmuchawy
Uwaga: Przed  podłączeniem  przewodów  dmuchawy,  należy  upewnić  się,  że 
wtyczka zasilająca sterownika jest wyjęta z gniazdka sieciowego (230V).
Podłączenie  dmuchawy polega na połączeniu wtyczki   od sterownika z gniazdem 
dmuchawy. Na rysunku 3 pokazano wtyk od sterownika oraz gniazdo dmuchawy.

Podłączanie pompy C.O.
Uwaga:  Przed  podłączeniem przewodów pompy  C.O.,  należy  się  upewnić,  że 
wtyczka zasilająca sterownika jest wyjęta z gniazdka sieciowego (230V).
Przewody pompy C.O. należy połączyć zgodnie z oznaczeniem:

• żółto-zielony – przewód ochronny PE (obudowa pompy)
• niebieski – N neutralny (zasilanie pompy)
• brązowy – L  faza (zasilanie pompy)

Uwaga: Nieprawidłowe podłączenie przewodów może spowodować uszkodzenie 
sterownika lub pompy c. o.
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Parametry techniczne
• Zasilanie: ~230V/50Hz
• Zakres mierzonych temperatur: od 0°C -do 85°C
• Alarm temperaturowy: 85°C
• Wkładka bezpiecznikowa: 2x1,6A (5x20mm)
• Temperatura otoczenia: od 0°C do 40°C
• Obciążenia wyjścia dmuchawy (~230V): max.100W
• Obciążenie wyjścia pompy C.O. (~230V): max 100W

Menu użytkownika
Do ustawiana parametrów pracy sterownika służą cztery przyciski po prawej stronie 
panelu  („góra,  „dół”,  „OK”  oraz  „X”).  W  centralnej  części  umieszczony  jest 
wyświetlacz,  który  w  trakcie  normalniej  pracy  sterownika  pokazuje  aktualną 
temperaturę kotła. W momencie ustawiania parametrów sterownika na wyświetlaczu 
pokazywana  jest  aktualna  wartość  ustawianego  parametru  (wyświetlacz  wtedy 
mruga).  Po  lewej  stronie  panelu  umieszczone  są  3  diody,  sygnalizujące  który 
parametr jest aktualnie ustawiany (dioda „moc dmuchawy”, dioda „czas przedmuchu” 
oraz dioda „przerwa przedmuchu). Naciskając przycisk  „OK” zmieniamy aktualnie 
ustawiany  parametr.  Przyciskiem  „X”  wracamy  do  normalnej  pracy  sterownika 
(pokazywanie aktualnej temperatury).
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Uwaga: Temperaturę zadaną ustawiamy „wprost” - to znaczy naciskamy przycisk 
„góra” lub „dół” w momencie, kiedy sterownik pokazuje aktualną temperaturę (nie 
świeci się żadna z wyżej wymienionych diod). Wyświetlacz zaczyna wtedy mrugać i 
pokazywana jest temperatura zadana.
Poniżej  wyświetlacza znajdują się 3 diody sygnalizujące pracę sterownika – są to 
diody: „nadmuch”, „pompa C.O.” oraz „praca ręczna”
W prawej  części  panela  znajduje  się  przełącznik  włącz/wyłącz  (0-1)  służący  do 
włączania i wyłączania sterownika.

Przełącznik „włącz/wyłącz” (0-1)   -  służy do włączania  i  wyłączania 
sterownika.  Kiedy  przełącznik  jest  ustawiony  na  0  sterownik  jest 
wyłączony.  Kiedy  przełącznik  jest  ustawiony  na  1  sterownik  jest 
włączony.

Przycisk „góra” - służy do zwiększania wartości aktualnie ustawianego 
parametru sterownika.

Przycisk „dół” - służy do zmniejszania wartości aktualnie ustawianego 
parametru.

Przycisk  „OK”  -  służy  do  zatwierdzania  aktualnie  ustawianego 
parametru, oraz do potwierdzenia ustawień.

Przycisk  „X”  -  naciśnięcie  tego  przycisku  powoduje  powrót  do 
pokazywania  aktualnej  temperatury  (uwaga:  ustawienie  parametru 
zostają zachowane). 

Przycisk „X” ma jeszcze dodatkowe funkcje: 
• Naciśnięcie przycisku „X” jeśli  temperatura na kotle jest niższa niż  35°C 

(temperatura wyłączania wentylatora) powoduje wejście w tryb pracy ręcznej 
– zapala się dioda „praca ręczna”.

• Naciśnięcie przycisku „X” jeśli temperatura na kotle jest wyższa niż  35°C 
(temperatura wyłączania wentylatora” powoduje wejście w tryb dokładania – 
mruga dioda „praca ręczna”. 

• Jeśli podczas włączania sterownika przytrzymamy przycisk „X” przez ok. 8s. 
(do momentu pojawienia się na wyświetlaczy napisu SE) wejdziemy w tryb 
serwisowy.
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Dioda  „moc  dmuchawy”  -  świeci  się  podczas  ustawiania 
parametru moc dmuchawy.

Dioda  „czas  przedmuchu”  -  świeci  się  podczas  ustawiania 
parametru czas przedmuchu.

Dioda „przerwa przedmuchu” - świeci się podczas ustawiania 
parametru przerwa przedmuchu.

Dioda „nadmuch” - sygnalizuje załączanie dmuchawy tzn. dioda świeci się 
kiedy dmuchawa pracuje.

Dioda „pompa C.O.” - sygnalizuje pracę pompy C.O. - świeci się kiedy 
pompa C.O. pracuje.

Dioda „praca ręczna” - świeci się jeśli sterownik jest w trybie pracy pracy 
ręcznej  (rozpalanie,  poniżej  35°C),  mruga  jeśli  sterownik  jest  w trybie 
dokładania. 

Uwaga: Diody ustawień parametrów oraz diody sygnalizujące pracę sterownika w 
trybie  serwisowym  mają  inne  znaczenie  niż  opisano  powyżej.  Opis  funkcji 
serwisowych znajduję w w dalszej części niniejszej instrukcji.

Temperatura zadana
Parametr ten określa jaka temperatura ma się utrzymywać na kotle.  Jeśli  aktualna 
temperatura  jest  niższa  od  temperatury  zadanej dmuchawa  cały czas  pracuje.  Po 
przekroczeniu  temperatury zadanej dmuchawa włącza się  tylko na przedmuchy – 
według ustawień przerwy przedmuchu i czasu przedmuchu.
Temperaturę  zadaną ustawiamy  przyciskami  „góra”  i  „dół”  -  po  naciśnięciu 
przycisku  „góra”  lub  „dół”  wyświetlacz  zaczyna  mrugać  i  pokazywana  jest 
temperatura  zadana.  Za  pomocą  przycisków  „góra”  i  „dół”  ustawiamy  żądaną 
temperaturę zadaną i potwierdzamy przyciskiem „OK” lub „X”
Zakres ustawień: od 30°C do 85°C, ustawienie fabryczne: 55°C.

Moc dmuchawy
Parametr  określa  z  jaką  mocą  pracuje  dmuchawa.  Przy ustawieniu  10  dmuchawa 
pracuje z maksymalną mocą – im mniejsza wartość parametru  moc dmuchawy tym 
mniejsza moc dmuchawy.
Moc dmuchawy ustawiamy naciskając przycisk „OK” - zapali się wtedy dioda „moc 
dmuchawy”,  wyświetlacz  zacznie  mrugać  i  pokazywana  jest  aktualna  moc 
dmuchawy. Za pomocą przycisków „góra” i „dół” ustawiamy żądaną moc dmuchawy 
i potwierdzamy przyciskiem „OK” lub „X”
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Czas przedmuchu
Parametr określa na ile sekund włącza się dmuchawa w trybie podtrzymania tzn. po 
osiągnięciu temperatury zadanej.
Czas  przedmuchu ustawiamy  dwukrotnie  naciskając  przycisk  „OK”  -  zapali  się 
wtedy dioda  „czas  przedmuchu”,  wyświetlacz  zacznie  mrugać  i  pokazywana  jest 
aktualny czas przedmuchu. Za pomocą przycisków „góra” i „dół” ustawiamy żądany 
czas przedmuchu i potwierdzamy przyciskiem „X” lub „OK”

Przerwa przedmuchu
Parametr określa co ile minut włącza się dmuchawa w trybie podtrzymania tzn. po 
osiągnięciu temperatury zadanej.
Przerwę przedmuchu ustawiamy trzykrotnie naciskając przycisk „OK” - zapali się 
wtedy dioda „przerwa przedmuchu”, wyświetlacz zacznie mrugać i pokazywana jest 
aktualna  przerwa przedmuchu.  Za  pomocą  przycisków „góra”  i  „dół”  ustawiamy 
żądaną przerwę przedmuchu i potwierdzamy przyciskiem „X” lub „OK”
Uwaga: błędne nastawianie parametrów  czas przedmuchu i  przerwa przedmuchu 
może spowodować nieprawidłową pracę kotła.  Zbyt  długa  przerwa przedmuchu i 
zbyt  krótki  czas  przedmuchu może  spowodować  zgaśnięcie.  Z  kolei  zbyt  krótka 
przerwa  przedmuchu i  zbyt  długi  czas  przedmuchu może  powodować 
niekontrolowany wzrost temperatury kotła powyżej temperatury zadanej.

Menu serwisowe
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Aby wejść w menu serwisowe należy wyłączyć sterownik za pomocą przełącznika 
„włącz/wyłącz” (0-1), a następnie trzymając przycisk X włączyć sterownik, cały czas 
trzymając  wciśnięty  przycisk  X  przez  około  8  sekund  aż  do  pojawienia  się  na  
wyświetlaczu napisu SE – oznaczającego tryb SErwisowy.
Aby wyjść z trybu serwisowego należy wyłączyć a następnie włączyć sterownik. 
Rysunek 6 przedstawia funkcję diod w menu serwisowym tzn. jaka dioda świeci się 
podczas ustawiania każdego parametru.

Histereza
Parametr określa różnicę pomiędzy temperaturą włączania i wyłączania dmuchawy 
oraz  pompy.  Na  przykład  jeśli  temperatura  załączania  pompy wynosi  35°C  a 
histereza wynosi 2°C, wtedy pompa załączy się przy temperaturze 35°C ale wyłączy 
poniżej temperatury 33°C (35°C – 2°C = 33°C).
Histerezę ustawiamy  w  menu  serwisowym  –  po  wejściu  w  menu  serwisowe 
naciskamy przycisk  OK –  zapali  się  wtedy dioda  „moc  dmuchawy”  wyświetlacz 
zacznie mrugać i pokazywana jest aktualna histereza. Za pomocą przycisków „góra” i 
„dół” ustawiamy żądaną histerezę i potwierdzamy przyciskiem „OK” lub „X”

Maksymalny czas dokładania
Parametr określa ile minut może trwać dokładnie do kotła (w trybie dokładania nie 
działa dmuchawa). Na przykład: jeśli ktoś w celu dołożenia opału naciśnie przycisk X 
–  przejdzie  w  tryb  dokładania,  i  po  dodaniu  opału  zapomni  ponownie  nacisnąć 
przycisk X, wtedy w kotle mogłoby zgasnąć dlatego sterownik po tylu minutach, ile 
wynosi  maksymalny czas dokładania sam zakończy tryb dokładania i przejdzie do 
normalnego  trybu  pracy.  Przed  automatycznym  zakończeniem  trybu  dokładania 
sterownik ostrzega sygnałem dźwiękowym.
Maksymalny czas dokładania ustawiamy w menu serwisowym – po wejściu w menu 
serwisowe  naciskamy  dwukrotnie  przycisk  OK  –  zapali  się  wtedy  dioda  „czas 
przedmuchu” wyświetlacz zacznie mrugać i pokazywany jest aktualny maksymalny 
czas  dokładania.  Za  pomocą  przycisków  „góra”  i  „dół”  ustawiamy  żądany 
maksymalny czas dokładania i potwierdzamy przyciskiem „X” lub „OK”
Uwaga: – jeśli maksymalny czas dokładania ustawimy na 0, wtedy funkcja ta będzie 
wyłączona  –  to  znaczy  sterownik  nie  będzie  sam wychodził  z  trybu  dokładania 
(możliwe jest wtedy, że zgaśnie w kotle jeśli zapomnimy ponownie nacisnąć przycisk 
X po dołożeniu opału). Fabrycznie parametr maksymalny czas dokładania ustawiony 
jest na 0 czyli funkcja jest wyłączona.

Moc startu dmuchawy
Parametr określa przy jakiej mocy dmuchawa startuje. Na przykład jeśli  moc startu 
dmuchawy ustawimy na 1 a  moc dmuchawy ustawimy na 10 wtedy dmuchawa za 
każdym razem będzie startowała od małej mocy i płynnie będzie się rozpędzać do 10. 
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Możliwe jest również ustawienie  mocy startu dmuchawy większej od mocy pracy 
dmuchawy – wtedy dmuchawa będzie startowała z dużą mocą i płynnie zwalniać do 
ustawionej mocy.
Moc  startu  dmuchawy ustawiamy  w  menu  serwisowym  –  po  wejściu  w  menu 
serwisowe naciskamy trzykrotnie  przycisk OK – zapali  się wtedy dioda „przerwa 
przedmuchu” wyświetlacz zacznie mrugać i  pokazywana jest  aktualna  moc startu 
dmuchawy.  Za pomocą  przycisków „góra” i  „dół”  ustawiamy żądaną  moc startu 
dmuchawy i potwierdzamy przyciskiem „OK” lub „X”
Uwaga: –  jeśli  moc  startu  dmuchawy ustawimy  na  0,  wtedy funkcja  ta  będzie 
wyłączona, oznacza to, że dmuchawa będzie startować i pracować na takiej samej  
mocy  określonej  parametrem  moc  dmuchawy.  Fabrycznie  parametr  moc  startu  
dmuchawy ustawiona jest na 0 czyli funkcja jest wyłączona.

Temperatura wyłączania dmuchawy
Parametr określa temperaturę, poniżej której sterownik uznaje, że w kotle skończył  
się opał i dalsza praca dmuchawy nie jest potrzebna ponieważ i tak nie podniesie to 
temperatury.
Temperaturę wyłączania dmuchawy ustawiamy w menu serwisowym – po wejściu w 
menu  serwisowe  naciskamy czterokrotnie  przycisk  OK –  zapali  się  wtedy dioda 
„dmuchawa” wyświetlacz zacznie mrugać i pokazywana jest aktualna  temperatura 
wyłączania  dmuchawy.  Za  pomocą  przycisków „góra”  i  „dół”  ustawiamy żądaną 
temperaturę wyłączania dmuchawy i potwierdzamy przyciskiem „X” lub „OK”. 

Temperatura załączania pompy
Parametr określa, przy jakiej temperaturze załącza się pompa obiegowa centralnego 
ogrzewania, poniżej tej wartości pompa obiegowa nie pracuje.
Temperaturę  załączania pompy ustawiamy w menu serwisowym – po wejściu w 
menu  serwisowe  naciskamy pięciokrotnie  przycisk  OK –  zapali  się  wtedy dioda 
„pompka”  wyświetlacz  zacznie  mrugać  i  pokazywana  jest  aktualna  temperatura 
załączania  pompy.  Za  pomocą  przycisków  „góra”  i  „dół”  ustawiamy  żądaną 
temperaturę załączania pompy i potwierdzamy przyciskiem „OK” lub „X”.

Sposób sterowania dmuchawą
Dla  niektórych  rodzajów  dmuchaw  regulacja  mocy  dmuchawy  może  okazać  się 
niewystarczająca. Należy wtedy przestawić parametr  sposób sterowania dmuchawą 
według poniższej  tabeli.  Jeśli  Twoja dmuchawa nie  występuję  w poniższej  tabeli, 
należy metodą prób i błędów dobrać najbardziej odpowiedni dla Twojej dmuchawy 
sposób sterowania dmuchawą.
Sposób  sterowania  dmuchawą ustawiamy w  menu  serwisowym –  po  wejściu  w 
menu serwisowe naciskamy sześciokrotnie  przycisk  OK –  zapali  się  wtedy dioda 
„praca  ręczna”  wyświetlacz  zacznie  mrugać  i  pokazywany  jest  aktualny  sposób 
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sterowania dmuchawą.  Za pomocą  przycisków „góra”  i  „dół”  ustawiamy żądany 
sposób sterowania dmuchawą i potwierdzamy przyciskiem „OK” lub „X”.

Sposób sterowania dmuchawą Model dmuchawy
1 RV14, RV18
2 DP-02
3 Regulacja liniowa czasu 
4 Regulacja liniowa mocy
5 Regulacja grupowa

Moc dmuchawy przy temperaturze zadanej
Parametr  określa,  czy  sterownik  ma  zmniejszać  moc  dmuchawy podczas 
„dochodzenia” do  temperatury  zadanej –  zmniejsza  to  zjawisko  tzw.  przebicia 
temperatury  to  znaczy  chwilowego  wzrostu  temperatury  na  kotle  powyżej 
temperatury zadanej. 
Sterownik zmniejsza moc dmuchawy o 1 na każdy 1°C „dochodząc” do temperatury 
zadanej,  w taki sposób, że przy  temperaturze  zadanej dmuchawa pracuje z mocą 
równą moc dmuchawy przy temperaturze zadanej.
Poniższa  tabela  pokazuje  z  jaką  mocą  będzie  pracowała  dmuchawa  w  danej 
temperaturze dla różnych ustawień parametrów  moc dmuchawy przy temperaturze  
zadanej oraz moc dmuchawy. W tabeli przyjęto temperaturę zadaną równą 55°C

Aktualna temperatura [°C] 48 49 50 51 52 53 54 55

moc dmuchawy przy temperaturze zadanej = 3
moc dmuchawy =  10

10 9 8 7 6 5 4 3

moc dmuchawy przy temperaturze zadanej = 4
moc dmuchawy =  10

10 10 9 8 7 6 5 4

moc dmuchawy przy temperaturze zadanej = 1
moc dmuchawy =  5

5 5 5 5 4 3 2 1

Jeśli parametr ten ustawiony jest na 0 (wartość fabryczna) funkcja ta jest wyłączona 
czyli  wentylator  nie  zwalnia  podczas  „dochodzenia” do  temperatury  zadanej  – 
pracuje cały czas z siłą nadmuchu ustawioną według parametru moc dmuchawy.
Moc dmuchawy przy temperaturze zadanej ustawiamy w menu serwisowym – po 
wejściu  w  menu  serwisowe  naciskamy siedmiokrotnie  przycisk  OK –  zapalą  się  
wtedy dwie diody „praca ręczna” oraz „dmuchawa”, wyświetlacz zacznie mrugać  
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i pokazywana jest aktualna moc dmuchawy przy temperaturze zadanej. Za pomocą 
przycisków „góra”  i  „dół”  ustawiamy żądaną  moc dmuchawy  przy  temperaturze  
zadanej i potwierdzamy przyciskiem „OK” lub „X”.

Powrót do ustawień fabrycznych
W celu powrotu do ustawień fabrycznych należy w menu serwisowym przytrzymać 
razem przyciski  „OK” oraz  „X” aż  do  momentu  pojawienia  się  na  wyświetlaczy 
napisu UF (Ustawienia Fabryczne). Następnie należy potwierdzić czynność poprzez 
naciśnięcie przycisku „OK”.

Poniższa tabela przedstawia fabryczne wartości wszystkich parametrów sterownika 
oraz zakresy ich ustawień.

Parametr Zakres ustawień Wartość 
fabryczna

Temperatura zadana 30°C - 80°C 55°C

Moc dmuchawy 1 – 10 10

Czas przedmuchu 5 – 60 sek. 15 sek.

Przerwa przedmuchu 1-60 min. 10 min

Histereza 1°C - 10°C 2°C

Maksymalny czas dokładania 0 min. - 10 min. 0 min.

Moc startu dmuchawy 0 - 10 0

Temperatura wyłączania dmuchawy 20°C - 70°C 35°C

Temperatura załączania pompy 20°C - 50°C 35°C

Sposób sterowania dmuchawą 1 – 5 1

Moc dmuchawy przy temperaturze zadanej 0 – 10 0
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ATG Tomasz Gawroński, Marcin Gawroński – spółka cywilna
ul. Jana Pawła II 5
42-445 Szczekociny

KARTA GWARANCYJNA

NAZWA URZĄDZENIA STEROWNIK KOTŁA SK-01

DATA SPRZEDAŻY

PIECZĘĆ SPRZEDAWCY

1. Producent  zapewnia  Nabywcy  prawidłowe  działania  urządzenia  przez  okres  36 
miesięcy od daty sprzedaży.

2. Producent zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia jeśli wady wystąpiły z 
jego winy.

3. Gwarancja  nie  obejmuje  uszkodzeń  powstałych  w  wyniku  niewłaściwego 
użytkowania, bądź z winy użytkownika, uszkodzeń mechanicznych lub powstałych w 
wyniku pożaru, powodzi, wyładowań atmosferycznych, przepięcia lub zwarcia. 

4. Ingerencja  nieautoryzowanego  serwisu,  samowolne  naprawy,  przeróbki,  zmiany 
konstrukcyjne powodują utratę gwarancji.

5. Gwarancją nie są objęte czynności związane z normalnym użytkowaniem urządzenia 
(ustawieniem  parametrów  opisanych  w  instrukcji  obsługi)  oraz  części  ulegające 
zużyciu podczas normalnej pracy urządzenia takie jak bezpieczniki.

6. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego działania 
sterownika.

7. W celu realizacji  naprawy gwarancyjnej  użytkownik  zobowiązany jest  na  własny 
koszt i ryzyko dostarczyć producentowi urządzenie wraz z prawidłowo wypełnioną 
kartą gwarancyjną, dowodem zakupu, opisem usterki oraz danymi kontaktowymi do 
użytkownika (adres zawrotny i numer telefonu).
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