INSTRUKCJA OBSŁUGI

podajnika paliwa stałego typu
PSP oraz PSP/SK

Deklaracja zgodności wyrobu
z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania
oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.
MASZYNY / art. 215, 217 § 1 i § 2 KP
TYP KONSTRUKCYJNY URZĄDZENIA
Nazwa: Podajnik paliwa stałego
Typ: PSP: moc od 14 do 75 kW oraz PSP/SK: moc od 14 do 50 kW
Ilość:
sztuk
Producent: P.P.U. Remo-Komplex
Adres: ul. Bratnia 6, 43-354 Czaniec
Siedziba firmy: ul. Krakowska 109b, 32-650 Kęty
Spełniono poniższe normy:
PN-EN ISO 4017:2011
PN-EN ISO 12100:2012
PN-EN ISO 4018:2011
PN-EN 746-1+A1:2012
PN-EN 60034-1:2010
PN-EN 60034-7:1993+A1:2001
PN-EN 60034-5:2007
PN-EN 60034-9:2005+A1:2007
PN-EN 60034-11:2004
PN-EN 60034-14:2004+A1:2007
PN-EN 60204-1:2006
PN-EN 61000-6-2:2005
PN-EN 61000-6-4:2007
PN-EN 60529:2003

Rekomendowanym paliwem typu eko-groszek
do stosowania w palnikach Remo-Komplex
ze względu na bardzo dobre parametry spalania
jest eko-groszek z firmy Polski Węgiel Dystrybucja.

polski w,giel
dystrybucja

www.remo.pw-d.pl

Nr zamówienia:

Podpis:

Nr faktury:

Data:

Klient:
Data:

1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PODAJNIKA PALIWA STAŁEGO PSP oraz PSP/SK
Tab. 1. Podstawowe parametry techniczne podajnika paliwa stałego PSP oraz PSP/SK

PARAMETRY SILNIKA
Moc silnika

0,09 kW

Prędkość obrotowa silnika

1340 obr/min

Zasilanie silnika

230 V/ 50 Hz
PARAMETRY PRZEKŁADNI

Moc wejściowa przekładni

0,09 kW

Przełożenie

1250 (i=50, i=25)

Prędkość obrotowa na wyjściu przekładni

1,1 obr/min

PARAMETRY PODAJNIKA
Średnica ślimaka

85 mm

Zakres możliwych do zastosowania mocy kotłów

PSP: 14-75 kW; PSP/SK: 14-50 kW

Masa podajnika

55 kg ±10%

Warunki pracy

Stosowanie paliw zgodnie z podpunktem 5.1
Temperatura zewnętrzna 0÷40⁰C
Wilgotność 10÷80%

Wydajność*

PSP: 18÷31 kg/h; PSP/SK: 15÷26 kg/h

*Wydajność zależy od szeregu czynników i może być zmienna. Obliczona dla ciągłej pracy podajnika.

2. BUDOWA AUTOMATYCZNEGO PODAJNIKA PALIWA STAŁEGO PSP oraz PSP/SK
2.1. Konstrukcja automatycznego podajnika paliwa stałego PSP oraz PSP/SK
Automatyczny podajnik paliwa stałego wraz ze zbiornikiem opału, wentylatorem oraz
sterownikiem mikroprocesorowym, tworzy system magazynowania, automatycznego podawania opału do palnika oraz prowadzi najbardziej ekonomiczny proces spalania
w systemie ciągłym. Transport opału ze zbiornika do palnika retortowego odbywa się za
pomocą podajnika ślimakowego, wykonującego ruch obrotowy. Opał zostaje wypchnięty na ruszt paleniska poprzez umieszczony na środku rusztu tygiel. Paliwo przesuwane
przez ślimak rozsypuje się równomiernie w tyglu, następnie na ruszcie dopalającym, tworząc kopiec opału podzielony na strefy spalania. Opał, który wolnym ruchem wydostaje
się z tygla przechodzi przez wszystkie fazy spalania, tj. suszenie i podgrzewanie opału,
wydzielanie części lotnych, palenie się koksu, redukcja tlenu, wypalanie się węgla z żużlu.
Dostarczanie powietrza do rusztu odbywa się przy pomocy wentylatora, umieszczanego
na zewnętrznej powierzchni płyty mocującej podajnik. W celu uniknięcia awarii i przestojów paleniska należy stosować paliwo starannie przesortowane, najlepiej płukane,
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w przeciwnym wypadku zachodzić mogą awarie, prowadzące do częstego zrywania zawleczki lub śruby pociągowej. Liczne wyczystki ułatwiają Użytkownikowi przeprowadzanie okresowej konserwacji podajnika. Zabezpieczeniem podajnika przed uszkodzeniem
jest wyżej wspomniana śruba. Prosta konstrukcja gwarantuje długą i bezawaryjną pracę.
Zespół podający przeznaczony jest do montażu w wymiennikach o sprawności powyżej 75%.
Podajnik zbudowany jest z następujących podzespołów:
• palnik retortowy i deflektor,
• podajnik ślimakowy,
• reduktor oraz silnik elektryczny.
2.2. Palnik
Jest to część, na której przebiega proces spalania paliwa. Montowany jest w komorze
paleniskowej wymiennika. Wykonany jest z żeliwa szarego, umieszczonego na stalowej
obudowie, która tworzy komorę napowietrzania stałego opału.
2.3. Podajnik ślimakowy
Zadaniem podajnika jest automatyczne przekazywanie paliwa ze zbiornika do miejsca
spalania. Funkcję tę spełnia umieszczony w obudowie ślimak, który napędzany jest przez
silnik z reduktorem.
2.4. Silnik
Stanowi jednostkę napędzającą podajnik ślimakowy. Połączony jest z reduktorem za pomocą kołnierza.
2.5. Reduktor
Reduktor stanowi napęd podajnika ślimakowego. Jest to urządzenie składające się z przekładni dwustopniowej połączonej za pomocą kołnierza z silnikiem elektrycznym. Reduktory napełniane są fabrycznie olejem syntetycznym, który nie wymaga wymiany przez
cały okres eksploatacji.
2.6. Deflektor
Umieszcza się go nad palnikiem w ustalonej przez producenta kotła odległości (zazwyczaj
jest to 15 cm). Powinien być zawieszony na pręcie żaroodpornym Ø10. Po zawieszeniu
deflektora na właściwej wysokości, nie wymaga obsługi (oprócz okresowego zganiania
nagaru od strony palnika. Należy przy tym zachowywać ostrożność, żeby nie uszkodzić
deflektora ze względu na małą odporność na uderzenia).
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3. SCHEMAT KONSTRUKCJI AUTOMATYCZNEGO PODAJNIKA PALIWA STAŁEGO PSP oraz PSP/SK

Rys. 1. Budowa automatycznego podajnika paliwa stałego PSP

1 - Silnik,
2 - Reduktor,
3 - Osłona zawleczki,
4 - Ślimak,
5 - Komora powietrzna,
6 - Palnik retortowy,
7 - Nóżka podajnika,
8-W
 yczystka podajnika,
9-W
 yczystki zasobnika,
10 - Miejsce na wentylator,
11 - Ramka pod zasobnik,
12 - Płyta mocująca podajnik
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Rys. 2. Budowa automatycznego podajnika paliwa stałego PSP/SK

1 - Silnik,
2 - Reduktor,
3 - Osłona zawleczki,
4 - Ślimak,
5 - Komora powietrzna,
6 - Palnik retortowy,
7 - Nóżka podajnika,
8-W
 yczystka podajnika,
9-W
 yczystki zasobnika,
10 - Miejsce na wentylator,
11 - Ramka pod zasobnik,
12 - Płyta mocująca podajnik
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4. PODSTAWOWE WYMIARY AUTOMATYCZNEGO PODAJNIKA PALIWA STAŁEGO PSP oraz PSP/SK

Rys. 3. Podstawowe wymiary automatycznego podajnika paliwa stałego PSP

Tab. 2. Podstawowe wymiary automatycznego podajnika paliwa stałego PSP

Wymiar*

14 kW

17 kW

25 kW

35 kW

50 kW

75 kW

A

940

1050

1050

1080

1120

1295

B

250

250

250

250

275

275

C

220

235

260

290

320

400

D

280

360

360

360

380

470

E

215

240

240

255

275

340

F

120

120

120

120

120

120

*Remo-Komplex zastrzega sobie prawo do zmiany w/w wymiarów

5

Rys. 4. Podstawowe wymiary automatycznego podajnika paliwa stałego PSP/SK

Tab. 3. Podstawowe wymiary automatycznego podajnika paliwa stałego PSP/SK

Wymiar*

14 kW

17 kW

25 kW

35 kW

50 kW

A

900

1020

1020

1050

1060

B

240

240

240

240

270

C

220

235

260

290

320

D

320

340

340

385

385

E

220

250

250

250

275

F

120

120

120

120

120

*Remo-Komplex zastrzega sobie prawo do zmiany w/w wymiarów
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Rys. 5. W
 ymiary montażowe automatycznego podajnika paliwa stałego PSP oraz PSP/SK
(po lewej ramka pod zasobnik, po prawej płyta mocująca podajnik)
Tab. 4. Wymiary montażowe automatycznego podajnika paliwa stałego PSP/RN

Wymiar*

do 25 kW

powyżej 25 kW
poniżej 75 kW

75 kW

G

210

210

210

H

190

190

190

I

240

240

240

J

220

220

220

K

180

180

230

L

325

325

335

M

350

350

360

N

250

310

360

*Remo-Komplex zastrzega sobie prawo do zmiany w/w wymiarów

5. ZAKRES STOSOWANIA PODAJNIKA
Automatyczne podajniki paliwa stałego PSP do kotłów o mocy od 14 do 75 kW oraz automatyczne podajniki paliwa stałego PSP/SK do kotłów o mocy od 14 do 50 kW zostały przystosowane do pracy z określonymi gatunkami paliwa zgodnie z podpunktem 5.1.
• Użytkownik powinien ściśle przestrzegać wytycznych dotyczących parametrów stosowanych paliw. Nie przestrzegania wskazań może grozić utratą gwarancji.
• Poprawne działanie zabezpieczeń podajnika PSP oraz PSP/SK wymaga zastosowania
sterownika posiadającego opcję współpracy z czujnikiem temperatury rury podajnika,
który w razie wykrycia zagrożenia powoduje usunięcie paliwa z podajnika.
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• W przypadku spalania pelletu w automatycznym podajniku paliwa stałego PSP/SK konieczne jest zastosowanie urządzenia gaśniczego typu „strażak” o minimalnej pojemności 10 litrów.
• W przypadku spalania pelletu w automatycznym podajniku paliwa stałego PSP/SK konieczne jest zastosowanie czujnika zamknięcia klapy zasobnika.
• W przypadku spalania pelletu w automatycznym podajniku paliwa stałego PSP/SK po
każdorazowym wyłączeniu kotła wymagane jest opróżnienie żaru z paleniska, w celu
zapobiegnięcia cofania się żaru do zbiornika.
• Zabrania się dotykania automatycznego podajnika paliwa stałego PSP oraz PSP/SK
w czasie pracy ze względu na możliwość poparzenia się na skutek nagrzewania części
podajnika.
• Podczas pracy palnika zasobnik powinien być szczelnie zamknięty.
• Podczas uruchamiania i eksploatacji podajnika zabrania się wkładania rąk oraz innych
przedmiotów w okolice pracującego mechanizmu podającego.
• Stanowczo zabrania się przebywania dzieci w pobliżu podajnika bez opieki osoby dorosłej.
5.1. Parametry możliwych do stosowania paliw
Tab. 5. Parametry paliwa dla podajnika PSP

Parametr

Eko-groszek*

Wartość opałowa

17÷27 MJ/kg

Granulacja

5÷25 mm

Zawartość popiołu

Poniżej 20%

Maksymalna wilgotność

Poniżej 10%

Zawartość części lotnych

Poniżej 28%

Temperatura mięknienia popiołu

Powyżej 1150°C

Zdolność spiekania

Poniżej 10

Tab. 6. Parametry paliwa dla podajnika PSP/SK

Parametr

Eko-groszek*

Miał węglowy*

Pellet

Wartość opałowa

17÷27 MJ/kg

Powyżej 17 MJ/kg

Powyżej 15 MJ/kg

Granulacja

5÷25 mm

0÷31 mm

0÷30 mm

Zawartość popiołu

Poniżej 20%

Poniżej 20%

Poniżej 0,03%

Maksymalna
wilgotność

Poniżej 10%

Poniżej 10%

Poniżej 10%

Zawartość
części lotnych

Poniżej 28%

28÷40%

-

Temperatura
mięknienia popiołu

Powyżej 1150°C

Powyżej 1150°C

-

Zdolność spiekania

Poniżej 10

Poniżej 10

-

*Węgiel o niewielkich lub średnich zdolnościach koksowania

Maksymalna dopuszczalna ilość miału dla eko-groszku to 30%.
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6. MONTAŻ, ROZRUCH I EKSPLOATACJA PODAJNIKA
Instalacje podajnika w kotle może wykonać wyłącznie instalator uprawniony do montażu
lub remontu urządzeń i instalacji elektrycznych. Wykonanie montażu podajnika przez nieupoważnione osoby może być przyczyną utraty praw gwarancyjnych.
6.1. Montaż podajnika
Podczas montażu należy zwrócić uwagę na następujące czynności:
a) Kołnierz mocujący podajnika należy uszczelnić szczeliwem o wytrzymałości temperaturowej do 400°C i przykręcić do kotła,
b) Palnik powinien być zamontowany z dużą starannością i dokładnością – wypoziomowany i bez naprężeń. Uszczelnić palnik silikonem i lekko dokręcić śruby boczne,
c) Deflektor należy zamontować nad palnikiem w sposób zgodny z zaleceniami producenta kotła,
d) Wszystkie połączenia śrubowe należy sprawdzić i ewentualnie dokręcić,
e) Wszelkie prace elektryczne i podłączeniowe sterowania, należy wykonać według załączonej instrukcji producenta sterownika.
6.2. Rozruch
Do rozruchu kotła wyposażonego w automatyczny podajnik paliwa stałego PSP oraz PSP/SK
upoważniony jest wyłącznie serwis legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami.
a) Zasypać zbiornik paliwem,
b) Włączyć podawanie ręczne w celu dostarczenia paliwa do palnika na wysokość rusztu,
tak by tworzyło stożek, położony centrycznie w stosunku do geometrycznego środka
palnika,
c) R
 ozpalić płomień i włączyć wentylator,
d) Po uzyskaniu żaru w palniku, uruchomić sterownik w cyklu pracy automatycznej.
e) U
 stawić cykl podawania paliwa oraz ilość dostarczanego powietrza.
6.3. Eksploatacja
a) Częstotliwość podawania opału powinna być tak ustawiona, aby proces spalania odbywał się na ruszcie, dlatego należy przeprowadzać korekty stanów pracy paleniska. Stan
poprawnej pracy obrazuje rysunek 8. Złoże krótkie, czyli przypadek zbyt małej ilości
paliwa ukazuje rysunek 6. Przypadek zbyt dużej ilości paliwa ukazuje rysunek 7.
• Objawami zbyt małej ilości paliwa jest bardzo płytki ogień w retorcie z białym, wybitnie jasnożółtym płomieniem. W przypadku użycia miernika CO2 odczytuje się niskie
wskazania miernika. Zaleca się przeprowadzenie korekty stanu poprzez zwiększenie
strumienia węgla lub zmniejszenie strumienia powietrza poprzez odpowiednią zmianę
wartości nadmuchu wentylatora.
• Objawami zbyt dużej ilości paliwa jest pewna określona ilość głęboko zalegającego klinkieru. Zaleca się usunięcie klinkieru i zmniejszenie podawania paliwa o około 10% lub
zwiększenie strumienia powietrza poprzez zwiększenie wartości nadmuchu.
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b) Ilość powietrza dostarczanego przez wentylator powinna być dostosowana do intensywności spalania paliwa w palniku,
• Użytkownik w sposób wzrokowy powinien kontrolować obraz ognia w palenisku. Czerwony ogień o intensywnym dymieniu świadczy o zbyt małym dostarczanym strumieniu
powietrza. Jasny, biały ogień dostarcza informacji o zbyt dużym strumieniu powietrza
doprowadzonego. Poprawny ogień charakteryzuje się wyraźnym żółtym płomieniem.
• Przy kontroli obrazu ognia w palenisku należy zachować szczególną ostrożność. Uruchomienie lub zadziałanie nadmuchu powoduje wyrzucenie znacznej ilości iskier, które mogą doprowadzić do poparzenia. Zaleca się stosowanie podstawowych środków
ochrony osobistej w postaci rękawic, okularów, maski lub nie otwieranie drzwiczek pieca
w czasie pracy nadmuchu.
c) P
 o każdorazowej zmianie opału należy wprowadzić korekty sterowania,
• Nastawy zaleca się korygować jednorazowo o 5-10%. Większe korekty mogą prowadzić
do rozregulowania poprawnego ustawienia podajnika.
d) Każdego dnia należy sprawdzać poziom paliwa w zasobniku,
e) Należy sprawdzać nagromadzanie się pozostałości żużla w palniku, ewentualnie wygasić kocioł i wyczyścić palnik,
d) Należy sprawdzać czy w zbiorniku paliwa i rurze podajnika nie nagromadził się pył węglowy lub inne odpady i usunąć je,
e) N
 ależy sprawdzać stan dysz powietrza oraz drożność wylotów paliwa.
Rys. 6. Stan niepoprawny:
za mała ilość paliwa

Rys. 8. Stan poprawny:
właściwa ilość paliwa
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Rys. 7. Stan niepoprawny:
za duża ilość paliwa

7. KONSERWACJA PODAJNIKA
Podajnik został tak skonstruowany, że nie wymaga kosztownej konserwacji. Reduktory wypełnione są olejem syntetycznym przeznaczonym na cały okres eksploatacji, więc
w zasadzie nie wymagają szczególnej konserwacji oprócz czyszczenia zewnętrznego.
• Regularne czyszczenie wpływa na efektywność i jakość pracy podajnika, pozwala zoptymalizować zużycie opału oraz gwarantuje bezawaryjność pracy urządzenia.
• Do czyszczenia nie należy używać żadnych rozpuszczalników, gdyż mogą one uszkodzić
pierścienie uszczelniające i uszczelki.
• Konserwację silnika dokonujemy zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową silnika.
• Poniższe prace konserwacyjne należy wykonywać tylko i wyłącznie przy wyłączonym
zasilaniu.
• Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych odczekać około 2 godziny w celu wychłodzenia się nagrzanych części podajnika.
• Zaleca się wykonywanie prac konserwacyjnych z zastosowaniem podstawowych środków ochrony osobistej w postaci rękawic, okularów, maski.
• Prace konserwacyjne przy podajniku tylko osoby dorosłe zapoznane z niniejszą instrukcją obsługi.
7.1. Czynności konserwacyjne cotygodniowe/comiesięczne
a) Oczyścić podajnik z kurzu, resztek węgla i popiołu,
b) Wyczyścić obudowę silnika oraz reduktora.
7.2. Czynności konserwacyjne po sezonie grzewczym
a) Usunąć opał ze zbiornika (odkręcając klapę wyczystki, wysypać opał) i z całej części
podajnika łącznie z paleniskiem,
b) Wyczyścić komorę powietrzną poprzez znajdujący się z boku obudowy palnika otwór
wyczystny,
c) Z palnika usunąć popiół o powstały nagar,
d) Sprawdzić stan ślimaka.
7.3. Odstawienie podajnika z ruchu
a) Raz na kwartał uruchamiać ślimak na okres 15 minut, aby uniknąć zablokowania ślimaka wewnątrz rury,
b) Wyczyścić rurę z resztek węgla, opróżnić zasobnik, wyczyścić rynnę palnika, usunąć
popiół,
c) Zdemontować silnik i reduktor wraz z ślimakiem, wyciągając zawleczkę bezpieczeństwa
odłączyć ślimak od napędu; aby zapobiec zatarciu się w/w elementów przesmarować
smarem stałym do łożysk trzpień ślimaka oraz wewnętrzną tuleję napędu.
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8. MOŻLIWE ZABURZENIA W PRACY PODAJNIKA
Tab. 7. Możliwe zaburzenia pracy podajnika

Usterka

Nie załącza się podajnik węgla
do rynny

Podajnik ślimakowy jest pusty

Możliwa przyczyna

Sposób naprawy

Brak zasilania lub wyłączony
sterownik kotła

Sprawdzić zasilanie i wyłącznik
główny tablicy sterowania

Zadziałał bezpiecznik napędu

Sprawdzić i wymienić w razie
potrzeby

Zadziałał przekaźnik
przeciążenia

Zrestartować przekaźnik
przeciążeniowy

Zadziałał wyłącznik termiczny
silnika

Sprawdzić i ustawić przyczynę
jego zadziałania, po ostudzeniu
silnika powinien samoczynnie
się załączyć

Zadziałał bezpiecznik napędu

Sprawdzić lub wymienić
w razie potrzeby

Brak węgla w zasobniku
lub węgiel się zawiesił nad
podajnikiem

Sprawdzić poziom węgla
w bunkrze i nad otworami
do pobierania węgla

Nie obraca się ślimak podajnika
Zadziałał bezpiecznik napędu
węgla do rynny mimo pracy

Wymienić śrubę M5-50-5.8

Występuje częste ścinanie klina
Kamienie lub drewno w opale
zabezpieczającego ślimak

Skontrolować opał oraz źródło
jego pochodzenia

Występuje dymienie
z zasobnika

Zatkane otwory
doprowadzające powietrze
w rynnie podajnika

Udrożnić otwory w rynnie
podajnika

Nadpalony króciec ślimaka
w retorcie

Nieprawidłowa regulacja
spalania

Wyregulować prawidłowe
spalanie w kotle zgodnie
z instrukcją obsługi kotła

Usunięcie zerwanej śruby może dokonać Użytkownik zastępując zerwaną
śrubę dokładnie taką samą o tej samej klasie własności mechanicznych
(M5-50-5.8). W celu przeprowadzenia wymiany należy bezwzględnie wyłączyć kocioł wraz z podajnikiem z zasilania elektrycznego.
Zastąpienie zerwanej śruby innym elementem (wiertło, śruba o innej klasie
własności mechanicznych etc.) może doprowadzić do uszkodzenia podajnika.
Producent ma w takim przypadku prawo odmówić roszczeń gwarancyjnych.
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8.1. Postępowanie w razie zerwania się zawleczki zabezpieczającej napęd
Wymiany dokonuje się według poniższego schematu:
a) Odłączyć zasilanie kotła,
b) Odkręcić śruby (2) mocujące osłonę (1) zawleczki,

c) Usunąć zerwaną zawleczkę (3) oraz nakrętkę (4),

d) Ustawić współosiowość otworu pod zawleczkę na osi wału (5) i tulei napędu (6),
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e) Założyć nową zawleczkę (7) (dokładnie taką samą śrubą jak zerwana tj. M5-50-5.8
o łbie walcowym, sześciokątnym) i zabezpieczyć nakrętką (8).

f) Przykręcić osłonę (1) zawleczki.

9. INSTRUKCJA UTYLIZACJI PODAJNIKA
Wytwórca zaleca oddanie podajnika, w celu utylizacji, do specjalnej jednostki utylizacyjnej, zapewniającej odpowiednią utylizację tworzyw konstrukcyjnych podajnika zgodnie
z przepisami obowiązującymi na terenie danego państwa.
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10. WARUNKI GWARANCJI
Podstawowym warunkiem skorzystania z gwarancji jest stosowanie odpowiedniego paliwa
o procentowo odpowiedniej wilgotności i granulacji, patrz pkt. 5.1.
1. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia pod warunkiem eksploatowania zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi.
2. Gwarancja pozostaje ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Gwarancja rozpoczyna się od daty nabycia urządzenia wpisanej do karty gwarancyjnej oraz obejmuje wady wynikające z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu i ujawnionych w trakcie
jego użytkowania.
4. Okres gwarancji wynosi na podajnik i palenisko 24 miesięcy.
5. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedstawienie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej, podpisanej przez uprawnionego instalatora, który uruchomił urządzenie.
6. 
Zgłoszenie reklamacyjne kupujący zgłasza w formie pisemnej na adres gwaranta.
W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać:
6.1. typ produktu oraz numer fabryczny,
6.2. datę i miejsce zakupu,
6.3. dokładny adres i nr telefonu zgłaszającego reklamację,
6.4. skrócony lecz precyzyjny opis zaistniałego problemu.
7. 
Zabrania się przysyłania reklamowanego produktu bez wcześniejszego uzgodnienia
z producentem.
8. Zakresem gwarancji nie są objęte uszkodzenia i niezgodności w pracy podajnika powstałe
na skutek:
8.1. niewłaściwego transportu,
8.2. niewłaściwej instalacji,
8.3. niezgodnej z instrukcją eksploatacji i konserwacji,
8.4. błędnej regulacji,
8.5. stosowania niewłaściwego paliwa,
8.6. zastosowania niewłaściwego sprzętu przeciążeniowego.
9. Wszelkie naprawy i zmiany w konstrukcji podajnika mogą wykonywać tylko uprawnione firmy
instalacyjno-serwisowe.
10. Wszelkie samowolne zmiany w konstrukcji podajnika powodują utratę praw gwarancyjnych.
11. Gwarancja nie obejmuje elementów żeliwnych i ślimaka a także naturalnego zużycia takich elementów jak śruby, nakrętki, oraz materiały uszczelniające. Gwarancji nie podlega również kondensator silnika.
12. Gwarancja nie ma zastosowania jeżeli:
12.1. dane wpisane w karcie gwarancyjnej będą niezgodne z danymi urządzenia,
12.2. numer seryjny umieszczony na urządzeniu będzie zniszczony lub nieczytelny,
12.3. zostanie stwierdzona ingerencja nieupoważnionych osób lub serwisów,
12.4. uszkodzenie powstałe na skutek użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
12.5. uszkodzenie powstało z przyczyn natury zewnętrznej: zjawiska atmosferyczne, obsługa
niezgodna z instrukcją, zanieczyszczenia, urazy mechaniczne zalanie, niewłaściwe zasilanie.
13. Karta gwarancyjna bez daty, wpisów, podpisów, pieczątek i nr fabrycznych jest nieważna.
14. Przestrzeganie powyższej instrukcji gwarantuje, że urządzenie będzie przez wiele lat pracować
niezawodnie.
Producent zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian konstrukcyjnych, związanych z udoskonaleniem technicznym wyrobu.
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KARTA GWARANCYJNA

Nazwa wyrobu: PODAJNIK ŚLIMAKOWY PALIWA STAŁEGO DO KOTŁA C.O.
Typ:
Numer fabryczny:
Numer faktury:

Data sprzedaży:
D

D

M

M

R

R

R

R

Pieczątka i podpis sprzedawcy:

Data montażu:
D

D

M

M

R

R

R

Pieczątka i podpis instalatora:
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R

Kupon Gwarancyjny R-K
nr 1
Typ

Numer
fabryczny

Data naprawy

Zakres naprawy

Adres

Numer telefonu
i podpis
instalatora

Kupon Gwarancyjny R-K
nr 2

Kupon Gwarancyjny R-K
nr 3

REMO-KOMPLEX
ul. Bratnia 6
43-354 Czaniec
SIEDZIBA FIRMY
ul. Krakowska 109b
32-650 Kęty
Tel./Fax: +48 81 09 790
biuro@remo-komplex.com.pl
www.remo-komplex.com.pl

