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DO NABYWCÓW I UŻYTKOWNIKÓW  
KOTŁA WARZELNEGO GAZOWEGO 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

 Staliście się Państwo posiadaczami nowego typu kotła warzelnego gazowego, 

zaprojektowanego specjalnie z myślą o spełnieniu Państwa oczekiwań. Mamy na-

dzieję, że dzięki swoim zaletom kocioł warzelny będzie Państwu długo i dobrze słu-

żyć. Aby nasz wyrób dał Państwu wiele zadowolenia prosimy zapoznać się z niniej-

szą instrukcją obsługi. Przestrzeganie instrukcji zapewni długotrwałe i niezawodne 

działanie kotła, a tym samym przyniesie korzyści i zadowolenie z nabytego urzą-
dzenia. 

 Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w konstrukcji 

wpływających na podwyższenie walorów eksploatacyjnych. 

 

 

Życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu. 

 

 

 

 

 

UWAGA Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, czy rodzaj gazu, 
jakim dysponujecie Państwo odpowiada temu, do którego zostało 
fabrycznie przystosowane. 

 

UWAGA Tylko osoba mająca uprawnienia może dokonać podłączenia urzą-
dzenia. Korzystajcie Państwo z usług fachowców z uprawnieniami. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Przeznaczenie. 
 

Kocioł warzelny gazowy jest urządzeniem przeznaczonym do profesjonalnego 

użytku przez osoby przeszkolone i służy do podgrzewania oraz gotowania produk-

tów spożywczych w zakładach zbiorowego żywienia. 
 

 

 

 
 

 

Rys.1. Widok ogólny kotła warzelnego 

 
2. Charakterystyka techniczna. 
 
Tabela 1. Dane techniczne kotła warzelnego  

Dane techniczne 900.BGK-200 900.BGK-150.1 
 000.BGK-150.1  

700.BGK-80 

Wymiary gabarytowe AxBxH 900x900x900 900x900x900 800x 700x 850 

Wymiary zbiornika robocz. ∅xH 630x640 630x530 475x495 

Pojemność robocza zbiornika  200 l 150l 80l 

Masa kotła 175 kg 165  120kg 

Moc  21 kW±10% 21 kW±10% 16 kW±10% 

Sprawność nie mniej niż 45% nie mniej niż 45% nie mniej niż 45% 

Kurek spustowy 1 ½” 1 ½” 1 ½” 

Przyłącze gazowe /gwint/  R½”  R½”  R½” 

 

Każde urządzenie jest przystosowane przez wytwórcę do jednego rodzaju gazu po-

danego w tabliczce znamionowej.  

Stosowane paliwa gazowe i ich parametry podano w tabeli 2. 

 
                  

 

 

 

 



 

 

Tabela 2. Paliwa gazowe i ich parametry. 

  
Podgrupa 

Wartość opałowa 
gazu w MJ/m3  
nie mniej niż 

Ciśnienie nominalne 
gazu w mbar. 

 

Ls  / GZ – 35 / 

 

24,0 

           +3 

13 

          -3 

 

Lw / GZ – 41 / 

 

 

27,0 

          +3 

20 

          -4 

E / Gz – 50 / 31,0               +5 

20 

              -3 

 

P/B propan-butan 

 

101 

          +7 

37 

          -8         

 

3. Opis techniczny 
 

Kocioł warzelny gazowy posiada konstrukcję samonośną z blach nierdzewnych 

wspartą na czterech regulowanych nogach. Zbiornik warzelny posiada podwójny 

płaszcz. W przestrzeni miedzy płaszczowej umieszczone jest termiczne zabezpie-

czenie dopływu gazu oraz płynowskaz. Zbiornik wyposażony jest w zespół zabez-

pieczający (zawór bezpieczeństwa, zawór podciśnienia oraz manometr). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Podzespoły kotła warzelnego gazowego 



 

 

1- Kurek spustu. 

2- Kurek palnika                 

3- Zapalacz piezoelektryczny 

4- Zapalacz ręczny (zapalanie otwartym ogniem) 

5- Podgląd palnika 

6- Bezpiecznik termiczny 

7- Wylewka 

8- Kurek przelewu 

9- Kurek napełniający zbiornik 

10- Przyłącze G3/8” wody ciepłej 

11- Przyłącze G3/8” wody zimnej 

12- Przyłącze R1/2” gazu 

13- Zespół zabezpieczający 

a) Manometr 

b) Zawór bezpieczeństwa 

c) Zawór podciśnienia 

14- Osłona dolna ( 900.BGK-200) 

Pod dnem kotła umieszczony jest palnik główny z palnikiem pilotującym oraz 

zapalaczem piezoelektrycznym. W obwodzie zabezpieczenia termoelektromagne-

tycznego znajduje się ogranicznik termopary. W przypadku braku wody w prze-

strzeni miedzy płaszczowej ogranicznik wyłączy dopływ gazu do zaworu. Ponowne 

otwarcie gazu nastąpi po wciśnięciu przycisku ogranicznika. Ogranicznik jest 
ustawiony fabrycznie, nie wolno jego regulować.  
Palnikiem steruje kurek gazowy z zabezpieczeniem termoelektrycznym. 

Króciec wody ciepłej oznaczony jest kolorem czerwonym, a zimny kolorem niebie-

skim.  

 

4. Regulacja palnika. 
 
 Uwaga! 

             Czynności związane z regulacją kurka i palnika powinien wykonywać  
             pracownik odpowiednio przeszkolony. 

 

Pamiętaj! 

 
• Nieprawidłowo wyregulowany palnik ma długi czerwono-żółty, kopcący pło-

mień bez wyraźnie zarysowanych stożków wewnętrznych, 

• Dobrze wyregulowany palnik ma ostry, niebieski płomień z wyraźnie zarysowa-

nym stożkiem wewnętrznym, 

• Nieprawidłowo wyregulowany palnik to zbędne spalanie gazu, powolne nagrze-

wanie, strata czasu, nadmierne koszty zużywanego gazu, 



 

 

• Dobrze wyregulowany palnik to szybkie nagrzewanie, wysoka sprawność ciepl-

na palników, oszczędność czasu i gazu, a również mniejsza zawartość szkodli-

wego tlenku węgla w spalinach, dobrze wyregulowany palnik to oszczędność. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rys. 3. Umiejscowienie wkrętu regulacyjnego na kurku. 

 
   

 

Regulację płomienia oszczędnego palnika uzyskujemy poprzez regulację wkrętem 

regulującym „1” / rys. nr 3 /, znajdującym się na przedniej ścianie kurka. W celu 

uzyskania do niego dostępu należy zdjąć pokrętło kurka. 

          Regulacja płomienia oszczędnego ma za zadanie uzyskanie minimalnego i 

stabilnego płomienia. Wkręt regulacyjny w prawym skrajnym położeniu całkowicie 

zamyka dopływ gazu, przekręcając go w lewo uzyskujemy zwiększenie płomienia. 

 
5. Użytkowanie. 
 
5.1. Sposób uruchomienia urządzenia.  

 

Po ustawieniu kotła, wypoziomowaniu w miejscu pracy i przyłączeniu gazu 

oraz wody przed przystąpieniem do uruchomienia należy: 

 

a) Napełnić wodą uzdatnioną (ciepłą) płaszcz wodny kotła w następujący sposób: 

• Otworzyć kurek przelewowy poziomu wody w płaszczu wodnym oraz 

kurek napełniający zbiornik. 

• Gdy woda zacznie wyciekać przez kurek przelewowy – zamknąć kurek 

do napełniania, odczekać do momentu ustania wycieku przez kurek przele-

wowy poczym go zamknąć. 
b) Napełnić zbiornik warzelny produktami do gotowania 

1



 

 

c) Przed przystąpieniem do uruchomienia palnika należy sprawdzić czy kurek ga-

zowy jest zamknięty – pokrętło w poz. 1 / rysunek nr 4 /. 

     Następnie należy otworzyć kurek przyłącza instalacji gazowej odcinający. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      Rys.4. Pozycje pokrętła kurka gazowego 
 

 

W celu zapalenia palnika należy: 

- Wcisnąć pokrętło kurka do oporu i przekręcić w lewo (około 27
0
) w po-

łożenie palnik zapalający / poz. 2 /, wcisnąć pokrętło głębiej do oporu, zapalić 
palnik zapalający zapalaczem piezoelektrycznym lub za pomocą otwartego 

ognia przez rurkę zapalacza, po kilku sekundach pokrętło można puścić, pło-

mień palnika zapalającego nie powinien zgasnąć (w przypadku braku płomienia 

palnika zapalacza czynność powtórzyć). 
- Zapalenia palnika głównego dokonujemy przez przekręcenie w lewo 

pokrętła z położenia „palnik zapalający” / poz. 2 / do pionu w położenie „pło-

mień pełny” / poz. 3 /. Palnik główny zapali się od palnika zapalającego. 

- W celu uzyskania płomienia oszczędnego palnika głównego pokrętło 

należy przekręcić w lewo w pozycję „płomień oszczędny” / poz. 4 /. 

 

UWAGA: 

 

Przed przystąpieniem do uruchomienia urządzenia, szczególnie po raz pierw-

szy po zainstalowaniu, względnie po dłuższym okresie nie eksploatowania należy 

pamiętać, że w armaturze znajduje się powietrze, które musi zostać wyparte przez 

napływający gaz z instalacji zasilającej.  

Palnik zapalacza zapali się wówczas, gdy gaz wypełni całą armaturę urządzenia. 

 

5.2. Czynności związane z pracą kotła gazowego. 
 

Kocioł gazowy należy uruchomić zgodnie z pkt. 5.1. niniejszej instrukcji. Po 

uzyskaniu odpowiedniej temperatury w zbiorniku warzelnym należy pokrętło kurka 



 

 

gazowego ustawić w położenie „płomień oszczędny”, przekręcając je w lewo do 

oporu. 

 

5.3. Czynności po zakończeniu pracy kotła gazowego.  
                            

W celu wygaszenia palnika głównego należy pokrętło kurka gazowego prze-

kręcić do oporu w prawo. Palnik zapalający będzie się palił nadal, zgaśnie jedynie 

palnik główny. Ażeby zgasić palnik zapalający należy pokrętło kurka wcisnąć i 

przekręcić w prawo do pozycji poziomej. 

Ponowne zapalenie palnika zapalającego i głównego jest możliwe dopiero po 

ostygnięciu czujnika zabezpieczenia przeciw wypływowego.  

Po zgaszeniu palnika należy zamknąć kurek odcinający na instalacji gazowej 
przed urządzeniem. Umyć kocioł przy pomocy środków myjących, powierzchnie 

stożkową zaworu smarować smarem spożywczym np. Al./Si-32 firmy Molydal 
 

6. Zalecenia bezpieczeństwa. 
 

Aby nie uszkodzić urządzenia lub uniknąć wypadku podczas jego użytkowaniu 

nie wolno: 

- Otwierać kurka przelotowego na instalacji gazowej bez uprzedniego 

sprawdzenia czy kurek gazowy urządzenia jest zamknięty, 

- Otwierać kurka nie przyciskając jednocześnie przycisku zapalacza, 

- Gasić płomień przez podmuchy powietrza, 

- Dopuszczać do zalewania palników lub ich zanieczyszczania, 

- Samowolnie dokonywać przeróbek urządzenia na inny rodzaj gazu niż 
podano w DTR oraz dokonywać zmian w armaturze gazowej urządzenia, 

- Uderzać w pokrętło, palnik lub kurek, 

- Dokonywać samodzielnie napraw, 

- Pozostawiać bez nadzoru urządzenie z włączonym palnikiem głównym, 

- Przechowywać w pobliżu materiałów łatwopalnych – szczególnie z tyłu 

urządzenia, 

- Dopuszczać osoby niezapoznane z niniejszą instrukcją do użytkowania 

urządzenia, 

- Użytkować urządzenie w pomieszczeniu bez sprawnej wymiany powie-

trza – wentylacji, oraz w pomieszczeniu gdzie obsługa urządzenia jest utrudniona 

- Używać otwartego ognia, urządzeń elektrycznych i mechanicznych mo-

gących spowodować powstanie iskry elektrycznej lub udarowej w pomieszczeniu, 

jeżeli stwierdzono zapach ulatniającego się gazu. W takim przypadku należy na-

tychmiast zamknąć kurek na instalacji zasilającej, dokładnie przewietrzyć po-

mieszczenia i w razie potrzeby wezwać pogotowie gazowe, 

- Podłączać do rurociągu gazowego przewodów uziemiających, 



 

 

- Samowolnie dokonywać przeróbek i napraw instalacji doprowadzającej 

gaz. 

 

UWAGA: 

 

 W przypadku zapalenia się gazu uchodzącego z nieszczelnej armatury należy na-

tychmiast zamknąć kurek odcinający na instalacji zasilającej, przerwać pracę na 

urządzeniu, wezwać oraz zlecić dokonanie naprawy wyspecjalizowanemu serwi-

sowi. 

 

 Ostrzeżenie: 

 

Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem może spowodować wydzielanie 

się znacznych ilości gazu lub jego złe spalanie, co może stać się przyczyną pożaru 

lub zatrucia.  

 Zatrucie gazem lub spalinami zawierającymi tlenek węgla objawia się szumem w 

uszach, ociężałością, przyspieszonym tętnem, zawrotami głowy, wymiotami  

  i ogólnym osłabieniem. 

  Należy choremu udzielić pierwszej pomocy i wezwać pogotowie ratunkowe.  

 Udzielając pierwszej pomocy należy: 

- Wynieść chorego na świeże powietrze, 

- Ułatwić oddychanie rozpinając odzież, 
- Podać do wdychania środki trzeźwiące, 

- Chorego okryć kocem i nie pozwolić zasnąć,  
- Nieustannie nadzorować chorego, 

- W przypadku, gdy chory stracił przytomność i nie oddycha należy za-

stosować sztuczne oddychanie aż do czasu przybycia lekarza. 

 

ZAZNAJOMIĆ OBSŁUGĘ Z PODSTAWOWYMI PRZEPISAMI BHP 
DOTYCZĄCYMI UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ GAZOWYCH 

I ISTNIEJĄCEGO STANOWISKA ROBOCZEGO 
 

7. Obsługa. 
 

 W zakres obsługi urządzenia wchodzi: 

• Czyszczenie urządzenia. 

Czyszczenie zbiornika i obudowy urządzenia należy wykonywać przy pomo-

cy ogólnodostępnych środków myjących. Po umyciu wytrzeć powierzchnie 

urządzenia do sucha.  

• Regulacja płomienia oszczędnego. 



 

 

Szczegółowy opis regulacji płomienia oszczędnego podano w pkt.5.1. niniej-

szej DTR, ponadto można ustalać wielkość płomienia palnika pokrętłem kur-

ka od położenia „płomień oszczędny” do położenia „płomień pełny”. 

• Wymiana uszkodzonych części. 

W okresie gwarancji wymianę części i wszelkie naprawy wykonuje wytwórca 

• Czyszczenie dyszy palnika zapalającego 

Kategorycznie zabrania się mycia urządzenia przy pomocy strumienia wody, a 
szczególnie zalewania wodą palnika. 

 

8. Pakowanie, ładowanie i przewóz. 
 

Gazowe kotły warzelne przed zapakowaniem w opakowanie kartonowe owija się 
folią „STRETCH” lub nakrywa kapturem z folii i ustawia się na palecie transporto-

wej. Całość opakowania spięta jest za pomocą taśmy z tworzywa sztucznego. Urzą-
dzenie w żadnym przypadku nie wolno przewracać, gdyż grozi to uszkodzeniem 

armatury gazowej. 

 Przewóz powinien odbywać się krytymi środkami transportu bez wstrząsów. 

W czasie transportu urządzenia powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem, 

przewracaniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi. 

 
9. Przeglądy okresowe. 

 

Poza bieżącymi czynnościami konserwacyjnymi urządzenia do użytkownika 

 należy okresowa kontrola i konserwacja elementów i zespołów urządzenia. 

      Po upływie okresu gwarancyjnego przynajmniej raz do roku, a także w przypad-

ku, gdy urządzenie wykazuje objawy niesprawności należy zlecić dokonanie prze-

glądu technicznego urządzenia, usunąć stwierdzone usterki. 

Przegląd powinny przeprowadzić osoby posiadające kwalifikacje wymagane  

w zakresie naprawy, konserwacji urządzeń gazowych. Urządzenie po przeglądzie 

powinno spełniać wymagania PN-EN 203-1 „Urządzenia gazowe dla zakładów 

zbiorowego żywienia. Wymagania bezpieczeństwa”. Części instalacji gazowej oraz 

zespoły sterujące, które zostały wymienione podczas przeglądu technicznego muszą 
posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa. 

 
Za wszystkie uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia wynikłe ze złe 

 eksploatacji producent nie ponosi odpowiedzialności. 
 
10. Wykaz części zamiennych. 
 

Tabela nr 3. 

 
Lp. 

 
Nazwa części 

 
Nr rysunku lub typ 

900.BGK-200 / 900.BGK-150.1 / 700.BGK-80 



 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

Kurek gazowy 

Pokrętło 

Termopara L=600mm 

Dysza główna 

Ls/GZ-35/ 

Lw/GZ-41/ 

E /GZ-50/ 

B/P /propan-butan/ 

Dysza zapalacza 

Ls/GZ-35/ 

Lw/GZ-41/ 

E /GZ-50/ 

P/B /propan-butan/ 

Ogranicznik temperatury 

A 940-800 

0288-000-0 A 

0.270.422 SIT 

 

6,50  /  5,40  /  4,65 

4,60  /  4,20  /  3,60 

3,80  /  3,80  /  3,25 

2,35  /  2,45  /  2,00 

 

regul. 

regul. 

regul. 

regul. 
 

602031-80-245-3000-10-6/702 2450C 

Powyższe części można nabyć u producenta urządzenia. 
 

 
11. Uwagi końcowe. 
 

Wytwórca zastrzega sobie prawo do zmian niepogarszających parametrów 
użytkowych urządzenia. 

 

Warunki gwarancji podane są w karcie gwarancyjnej, która stanowi integralną  
część niniejszej instrukcji obsługi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  INSTALACJA URZĄDZENIA 
WYTYCZNE DLA INSTALATORA 

 

 



 

 

Uwaga!!! 
 

Przed przystąpieniem do instalowania i eksploatacji wyrobu pro-

simy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji. 

Życzymy Państwu satysfakcji z użytkowania naszego wyrobu. 
 

 

 

Uwaga!!! 

 
Podłączać kocioł gazowy do instalacji gazowej powinien tylko 

pracownik mający odpowiednie uprawnienia. 
 

 

Uwaga!!! 
 

Niniejsze urządzenie powinno być instalowane zgodnie z aktual-

nymi przepisami i użytkowane tylko w pomieszczeniu dobrze 

wietrzonym. Zapoznać się z instrukcją przed instalowaniem i 

użytkowaniem urządzenia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.1. Ogólne zasady. 

Produkowane przez naszą firmę kotły gazowe są urządzeniami wykonanymi zgod-

nie z wymogami norm: 



 

 

 

-PN-EN 203-2-3  2006r Urządzenia gazowe dla zakładów zbiorowego żywienia.  

Wymagania szczegółowe – Kotły warzelne.  

-PN-EN 203-1 +A1; 2010r. Urządzenia gazowe dla zakładów zbiorowego żywienia. 

Wymagania bezpieczeństwa.  

-PN-EN 1106  2010r Kurki i zawory uruchamiane ręcznie przeznaczone do urzą-
dzeń spalających gaz. 

-PN-EN 437+A1;2009r Gazy do badań. Ciśnienie próbne. Kategorie urządzeń. 

Powyższe normy dotyczące urządzeń gazowych nakazują użytkowanie urządzenia 

pod sprawnie działającymi wyciągami miejscowymi z okapami. 

Jeżeli urządzenie pracuje pod okapem z wentylacją wymuszoną wymagane jest za-

bezpieczenie odcinające dopływ gazu do urządzenia w przypadku przerwy w pracy 

wentylacji spowodowanej np. zanikiem prądu. 

W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzeń gazowych należy sto-

sować się do przedstawionych poniżej wytycznych. 

 
12.1.1. Pomieszczenia.  
 

Pomieszczenia przeznaczone do zainstalowania urządzeń gazowych musi od-

powiadać wytycznym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w spra-

wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-

nie. ( Dz. U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. rozdział 7 Instalacja gazowa na paliwa 

gazowe).  

Zgodnie z w/w przepisami pomieszczenie takie musi posiadać: 
 

• Pomieszczenie przewidziane do ustawienia i użytkowania kotła gazowego 

powinno mieć zapewnioną ciągłą wymianę powietrza (dopływ wystarczającej 

ilości powietrza do spalania gazu oraz odpływ spalin), a urządzenie powinno 

być instalowane pod miejscowym wyciągiem – okapem. 

• W przypadku użytkowania urządzenia zasilanego gazem płynnym B/P po-

mieszczenie takie nie może znajdować się poniżej poziomu „zerowego" (te-

renu) tzn. w piwnicy lub suterenie. Temperatura pomieszczenia, w którym 

znajduje się butla z gazem płynnym nie może przekraczać 35°C. 

• Pomieszczenia, w których instaluje się urządzenia gazowe, powinny mieć 
wysokość, co najmniej 2,2m. 

• Kotły gazowe należy instalować w odległości, co najmniej 0,5m od okien do 

boku urządzenia, licząc w rzucie poziomym. 

• Kocioł gazowy należy ustawić w miejscu umożliwiającym łatwy dostęp do 

niego, co najmniej od przodu. Od strony tylnej ściany urządzenia powinna 

znajdować się niepalna ściana pomieszczenia, tj. ściana mająca niepalne wy-

kończenie powierzchni. Odległość boku urządzenia od ściany niechronionej 



 

 

tj. ściany z drewna lub innych materiałów łatwopalnych nie może być mniej-

sza niż 60 cm, od ściany chronionej tj. ściany z materiałów łatwopalnych, ale 

otynkowanej lub zabezpieczonej w inny równorzędny sposób nie mniej niż 
30cm. 

 

12.1.2. Podstawowe zasady użytkowania urządzeń zasilanych gazem. 
 

• Zgodnie z Dz. U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. rozdział 7. Zabrania się 
stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.  

• W pomieszczeniu, w którym zainstalowano urządzenie gazowe przystosowa-

ne do zasilania gazem płynnym nie można przechowywać i eksploatować 
więcej niż dwie butle gazowe o zawartości 11 kg każda. W przypadku sto-

sowania gazu płynnego producent zaleca zastosowanie baterii butli na ze-

wnątrz budynku lub zbudowanie zbiornikowej instalacji gazowej. 

• Urządzenia gazowe należy połączyć ze stalowymi lub miedzianymi przewo-

dami instalacji gazowej na stałe lub z zastosowaniem elastycznych przewo-

dów metalowych. 

• Urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za 

pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzy-

małości na ciśnienie, co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu 

płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60°C. 

• Urządzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczającej l 0kW należy łączyć z 

przewodem elastycznym, o którym mowa w/w pkt., rurą stalową o długości, 

co najmniej 0,5 m. 

 

12.2. Ustawienie urządzenia. 
 

Ustawienie urządzenia oraz podłączenie do instalacji gazowej zawsze powinno 

być przeprowadzane przez pracowników serwisu mających odpowiednie uprawnie-

nia techniczne, działających zgodnie z obowiązującymi normami w kraju. 

Urządzenie posiada regulowane nogi, które pozwalają na wypoziomowanie i dopa-

sowanie wysokości urządzenia do indywidualnych potrzeb. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12.3. Podłączenie urządzenia do instalacji gazowej, wodnej. 

 



 

 

Rys.5. Schemat przyłączy wodnych, gazowego 900.BGK-200 

Rys.6. Schemat przyłączy wodnych, gazowego 900.BGK-150.1 

 

 



 

 

 
 

Rys.7. Schemat przyłączy wodnych, gazowego 700.BGK-80 

 

 

 

Przed podłączeniem urządzenia do instalacji gazowej należy: 
 

• Sprawdzić w karcie gwarancyjnej i na tabliczce znamionowej do spalania, 

jakiego rodzaju gazu jest przystosowany kocioł czy odpowiada rodzajowi 

gazu w danej instalacji gazowej. 

• Ustawić urządzenie na podłożu twardym i niepalnym z zachowaniem poda-

nych wyżej odległości od ścian. 

• Odkręcić osłonę dolną ( rys.2 poz.14  - dla kotła 900.BGK-200) 

• Wykonać przyłącze z dwuzłączką 1/2” i sprawdzić szczelność połączeń przy-

łącza wraz z urządzeniem w sposób następujący – do dwuzłączki (od strony 

urządzenia) podłączyć manometr wodny wraz z pompą powietrzną, a następ-

nie napełnić armaturę gazową powietrzem o nadciśnieniu 22 kPa (2200 

mmH2O), spadek ciśnienia w ciągu 300s nie powinien być większy niż 50 Pa 

(5 mmH2O). 

• Wypoziomować urządzenie. 

• Przyłączyć urządzenie do instalacji gazowej skręcając dwuzłączkę z rurocią-
giem instalacji. 



 

 

• Sprawdzić szczelność po przyłączeniu urządzenia tj. skręceniu dwuzłączki z 

instalacją gazową otworzyć kurek na rurze instalacji zasilającej (przy nor-

malnym ciśnieniu gazu w sieci) i miejsca połączeń posmarować wodą my-

dlaną lub HERMETESTEM 2000 - w miejscu nieszczelności pojawią się pę-
cherzyki. 

• Przystosowanie urządzenia do innego rodzaju gazu: 

Chcąc przystosować urządzenie do spalania innego rodzaju gazu należy w 

armaturze gazowej urządzenia dokonać wymiany dyszy w palniku głównym 

i regulacji w palniku zapalającym. 

        

 a) - Wymiana dyszy w palniku głównym 

    

Po wykonaniu w/w czynności należy z obsady dyszy palnika wymontować dotych-

czasową dyszę i w to miejsce wkręcić dyszę dla rodzaju gazu, do którego przysto-

sowujemy urządzenie. Wymiary dysz dla poszczególnych rodzajów gazu przedsta-

wia tabela nr 4. 

 

   
                Tabela nr 4. Wykaz średnic dysz palnika głównego 

 

Rodzaj gazu 
 

 

Palnik główny 

/mm/ 

 900.BGK-200 /  900.BGK-150.1 / 700.BGK-80 

 

Palnik zapalający 

/mm/ 

Ls        6,50                5,40                   4,65 reg. 
Lw        4,60                4,20                   3,60 reg. 
E        3,80                3,80                   3,25 reg. 

P/B        2,35                2,45                   2,00 reg. 

 
  

b) – Przystosowanie i regulacja płomienia kontrolnego.  

 

Aby przystosować zapalacz do odpowiedniego rodzaju gazu należy: 

• Rys.8 Odkręcić zatyczkę poz.1 i regulować śrubą regulacyjną poz.2 do mo-

mentu aż płomień stanie się stabilny. W przypadku gazu P/B śrubę regulacyj-

ną (dysza) wkręcić do oporu i mocno zakręcić zatyczką. Przesłonę powietrza 

poz.3 ustawić tak, aby płomień był stabilny.  

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
Rys.8. Palnik zapalający. 

 

 

  UWAGA: 

 
W/w czynności należy wykonywać przy zamkniętym kurku na instalacji gazowej. 

 

Tabela 5. Zużycie poszczególnych rodzajów gazu. 

Model kotła 

Zużycie gazu 
[m3/h] 

Gazy użytkowe 

Ls Lw E B/P 

900.BGK-200  
900.BGK-150 

3,00 2,75 2,20 0,65 

 
700.BGK-80 

2,30 2,05 1,70 0,48 



 

 

 
13.  Schemat gazowy. 

 
 

 


