
Czyszczenie modelu NIA 15 kW 3vent



Demontaż obudowy i czynności które należy powtórzyć w ramach rocznego serwisu:
Instrukcja krok po kroku:

1. Wyczyść elementy przyłącza kominowego

2. Demontaż obudowy :



Wyczyść wentylatory z pyłu za pomocą pędzla i odkurzacza

Wyczyść zbiornik pelletu z rozkruszu

Dalsza część demontażu obudowy 
odkręć śruby i zdemontuj panele boczne



Odkręć śruby osłony otworu rewizyjnego

Demontaż deflektora i czyszczenie wymiennika:

Potraktuj śruby środkiem penetrującym - 
zapieczone od temperatury śruby mogą 
zostać zniszczone w trakcie odkręcania - 
środek penetrujący zmniejsza ryzyko 
uszkodzenia śrub. Zdemontuj drzwi 
odkręcając zawiasy, a następnie odkręć 
śruby mocujące przednią płytę pieca - w ten 
sposób powstanie możliwość wyjęcia 
deflektorów z komory spalania

Oczyść wnętrze za 
pomocą odkurzacza, 

czynność tą powtórz na 
koniec czynności 
serwisowych - po 

oczyszczeniu 
wymiennika należy 

ponownie oczyścić tą 
przestrzeń, przed 
ostatecznym jej 

zamknięciem. Do 
uszczelnienia osłony 

użyj 
wysokotemperaturowej 

masy uszczelniającej.



Widok po demontażu przedniej płyty

Potraktuj śruby środkiem penetrującym, a następnie 
odkręć wszystkie śruby mocujące deflektory

Najpierw wyjmij górny deflektor:



Dokładnie oczyść deflektor za pomocą szczotki drucianej 
i odkurzacza, tak aby na jego powierzchni nie było 
pozostałości, które mogłyby się od niego oddzielić w trakcie 
palenia, co mogłoby spowodować zablokowanie lub 
uszkodzenie wentylatora spalin.

Następnie wyjmij i oczyść w ten sam sposób tylny deflektor



Wyczyść dokładnie za pomocą pędzla lub szczotki drucianej oraz 
odkurzacza powierzchnie wymiennika rurowego (w górnej części komory 
spalania) oraz tylną ścianę za wymiennikiem. Następnie wyczyść za 
pomocą pędzla i odkurzacza kanał znajdujący się za paleniskiem 
prowadzący do komory z rewizją i na koniec powtórz czyszczenie 
przestrzeni wewnątrz rewizji.

Po wyczyszczeniu piece przystąp do złożenia pieca w następującej 
kolejności:
1. Zainstaluj tylny deflektor na miejsce i przykręć go za 

pomocą zdemontowanych śrub
2. Umieść górny deflektor na miejscu i zabezpiecz go za 

pomocą zdemontowanej śruby
3. Przed montażem przedniej płyty nałóż na powierzchnię 

styku wysokotemperaturową masę uszczelniającą, a 
następnie zainstaluj przednią płytę i przykręć ją używając 
zdemontowanych śrub

4. Zamknij rewizję boczną uszczelniając ją 
wysokotemperaturową masą uszczelniającą i przykręć za 
pomocą zdemontowanych śrub

5. Zamontuj drzwi wraz zawiasami do frontu urządzenia 
6. Zamontuj panele boczne oraz pozostałe elementy obudowy 

w odwrotnej kolejności niż były demontowane
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