Instrukcja monta¿u

RBPL
grudzieñ '97

Gazowy kocio³ wisz¹cy
CERASTAR

6720870527

ZR 18-3 KE...

ZR 24-3 KE...

ZWR 18-3 KE...

ZWR 18-3 KE...

z elektronicznym zap³onem i kontrol¹ spalin
Prawid³owe dzia³anie gwarantuje jedynie przestrzeganie wskazówek z instrukcji monta¿u. Wszelkie
zmiany zastrze¿one. Monta¿ powinien przeprowadziæ upowa¿niony do tego monter. W celu zamontowania dodatkowych urz¹dzeñ nale¿y przestrzegaæ odpowiednich instrukcji monta¿u.

Spis treœci
Strona
DLA TWOJEGO BEZPIECZEÑSTWA
Je¿eli poczujesz zapach gazu:
-zamknij zawór gazu,
-otwórz okna,
-nie prze³¹czaj ¿adnych prze³¹czników
elektrycznych,
-nie u¿ywaj otwartego ognia,
-natychmiast wezwij pogotowie gazowe.
Jeœli poczujesz spaliny:
-wy³¹cz urz¹dzenie (str. 16);
-otwórz okna i drzwi;
-powiadom serwis.
Nie wolno zamykaæ ani zmniejszaæ otworów
wentylacyjnych w drzwiach, oknach i œcianach.
Monta¿ i konserwacjê prowadziæ mo¿e
wy³¹cznie uprawniony zak³ad.
Serwisant wyjaœni klientowi zasadê dzia³ania i
obs³ugi urz¹dzenia.
Niezawodne dzia³anie urz¹dzenia jest
zagwarantowane tylko wtedy, gdy
przestrzegana jest niniejsza instrukcja.
Monta¿, zmiany:
Monta¿ oraz zmiany w urz¹dzeniu mog¹ byæ
dokonywane wy³¹cznie przez autoryzowany
serwis.

Materia³y wybuchowe i ³atwopalne
Nie wolno sk³adowaæ ani u¿ywaæ w pobli¿u
urz¹dzenia materia³ów palnych
(rozpuszczalniki, farby, papier.)
Konserwacja
Urz¹dzenie nale¿y konserwowaæ raz w roku.
Polecamy zawarcie umowy na konserwacjê z
autoryzowanym serwisem.
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Wiadomoœci ogólne
1. Informacja o urz¹dzeniu
Rodzaj
urz¹dzenia
Nr GIGE-E
Nr DT
Oznaczenie

ZR 18-3 KE...

ZR 24-3 KE...

ZWR 18-3 KE...

ZWR 24-3 KE...

1649/DPG-52
UC-329/2-97
KGGW-N-18-0,3

1649/DPG-52
UC-329/2-97
KGGW-N-24-0,3

1649/DPG-52
UC-329/2-97
KGGW-N-18-0,3

1649/DPG-52
UC-329/2-97
KGGW-N-24-0,3

2. Opis urz¹dzenia
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

Gazowy kocio³ CERASTAR typ ZR do centralnego
ogrzewania.
Wyœwietlacz cyfrowy, manometr.
Zap³on automatyczny.
P³ynna regulacja mocy i palnik na wszystkie rodzaje
gazu.
Ca³kowite zabezpieczenie poprzez uk³ad steruj¹cy z
kontrol¹ jonizacji p³omienia.
Urz¹dzenie dostosowane do monta¿u na œcianie, z
przy³¹czeniem kominowym i uk³adem kontroli spalin.
Dostosowany do ogrzewania pod³ogowego.
Korzystaj¹c z zestawu 442 (zawór trójdro¿ny)
urz¹dzenia serii ZR... mog¹ wspó³pracowaæ z
zasobnikiem.
Armatura gazowa CE 426 z regulatorem ciœnienia do
gazu ziemnego i p³ynnego.
Czujnik temperatury i termostat temperatury
ogrzewania.
Ogranicznik temperatury zasilany napiêciem 24V.
Automatyczny odpowietrznik, membranowe
naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeñstwa.
Mo¿liwoœæ przy³¹czenia zasobnika NTC.

Gazowy kocio³ wisz¹cy z czujnikien NTC CERASTAR
typ ZWR do centralnego ogrzewania i c.w.u.
" Dodatkowy automat wodny oraz prze³¹cznik
hydrauliczny.
" Regulator temperatury wody u¿ytkowej.
" Prze³¹cznik pierwszeñstwa ciep³ej wody.
" Mo¿liwoœæ wyboru trybu pracy lato/zima
" Czujnik NTC wody u¿ytkowej.

2.1 Osprzêt dodatkowy (patrz cennik)
"
"
"
"
"
"

Monta¿owa konsola przy³¹czeniowa.
Zestaw zaworów odcinaj¹cych do wody u¿ytkowej i
centralnego ogrzewania.
Zestaw monta¿owy regulatora pogodowego.
Montowany wewnêtrznie prze³¹cznik zegarowy.
Regulator pokojowy.
Zestaw do przy³¹czenia zasobnika.

2.2 Przegl¹d typów
ZR 18-3...

K

E

11/14
21/23
31

S...

ZR 24-3...

K

E

11/14
21/23
31

S...

ZWR 18-3...

K

E

11/14
21/23
31

S...

ZWR 24-3...

K

E

11/14
21/23
31

S...

Z
W
R
18-3
24-3
K
E
11/14
21/23
31
S...

= urz¹dzenie centralnego ogrzewania
= urz¹dzenie do ciep³ej wody u¿ytkowej
= p³ynna regulacja
= 18 kW
= 24 kW
= urz¹dzenie kominowe
= zap³on automatyczny-elektoniczny
= gaz miejski
= gaz ziemny GZ 35/GZ 50
= gaz p³ynny propan-butan
= numer specjalny
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Budowa
2.3 Budowa ZWR (gaz ziemny i p³ynny)
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Rys. 4 CERASTAR ZR (przebudowany przy pomocy zestawu nr 442)
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6.1

Króciec do pomiaru ciœnienia na dyszach
Panel sterowniczy
Ogranicznik temperatury bloku grzewczego
Czujnik temperatury spalin- przerywacz ci¹gu
kominowego
7
Króciec do pomiaru ciœnienia zasilania gazem
8.1 Manometr
9
Ogranicznik temperatury (zasilanie)
11 Obejœcie dla ZWR
12 Obejœcie dla ZR
13 Monta¿owa p³yta przy³¹czeniowa
14 Syfon lejkowy
15 Zawór bezpieczeñstwa
16 Przewód steruj¹cy
18 Pompa obiegowa z separatorem powietrza i
dwoma szybkoœciami obrotowymi
20 Membranowe naczynie wzbiorcze
26 Zawór do nape³niania azotem
32 Elektroda kontrolna jonizacyjna
33 Elektroda zap³onowa
34 Przewód wody u¿ytkowej (ZWR)
35 Nagrzewnica CO i ciep³ej wody u¿ytkowej
36 Czujnik temperatury zasilania (NTC)
43 Zasilanie CO
44 Woda ciep³a (ZWR)
45 Gaz
46 Woda zimna
47 Powrót CO

48
52
52.1
53
55
56
57
61
63

Odp³yw
Zawór magnetyczny 1
Zawór magnetyczny 2
Regulator ciœnienia
Filtr
Armatura gazu
Grzybek zaworu g³ównego
Przycisk odblokowuj¹cy
Œruba nastawcza do ustawiania maksymalnej
iloœci gazu
68 Elektrozawór regulacyjny
69 Zawór regulacyjny
71 Zasilanie zasobnika
72 Powrót z zasobnika
80 Grzybek zaworu (ZWR)
84 Elektromagnes
85 Sprê¿yna (ZWR)
86 Grzybek zaworu steruj¹cego
87 Otwór wyrównawczy
88 Prze³¹cznik hydrauliczny (zawór trójdro¿ny)
90 Zwê¿ka Venturiego (ZWR)
91 Zawór nadciœnieniowy
93 Regulator przep³ywu wody (ZWR)
94 Membrana (ZWR)
95 Popychacz (ZWR)
98 Prze³¹cznik wody (ZWR)
99 Rura ³¹cz¹ca (ZR)
317 Wyœwietlacz cyfrowy
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Schemat elektryczny
2.4 Schemat elektryczny
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4.1
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49
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315 319
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Rys. 5
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6.3

Transformator zap³onowy
Ogranicznik temperatury zasilania
Czujnik temperatury spalin
Ogranicznik temperatury zasilania
Pompa obiegowa
Elektroda kontrolna
Elektroda zap³onu
Czujnik temperatury zasilania
Prze³¹cznik trybu pracy
Zawór magnetyczny 1
Zawór magnetyczny 2
Armatura gazowa CE 426 do gazu ziemnego i
p³ynnego
56.1 Armatura gazowa CE 426 do gazu miejskiego
61 Przycisk odblokowuj¹cy
68 Elektrozawór regulacyjny
84 Elektromagnes steruj¹cy, prze³¹cznik
hydrauliczny (ZWR/ZSR)
96 Mikroprze³¹cznik, prze³¹cznik wody (ZWR)
135 Prze³¹cznik g³ówny
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136
151
6.3
153
155
161
300
303
310
311
312
313
314
317
319
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326
328
329

Regulator temperatury zasilania CO
Bezpiecznik T 2,5 A, ZC 220 V
Czujnik NTC wody u¿ytkowej
Transformator
Prze³¹cznik trybu pracy pomp
Mostek
Listwa monta¿owa do zasobnika (NTC)
Listwa monta¿owa do zasobnika (NTC)
Regulator temperatury wody u¿ytkowej (w ZR
bez funkcji)
Potencjometr regulacji mocy grzewczej
Bezpiecznik T 1,6 A
Bezpiecznik T 0,5 A
Listwa monta¿owa do regulatora pokojowego
Wyœwietlacz cyfrowy
Listwa monta¿owa do zasobnika
Modu³ sieciowy
Modu³ podstawowy
Listwa zaciskowa AC 220 V
Listwa monta¿owa LSM
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Dane techniczne
3. Dane techniczne

Typ urz¹dzenia

Jednostka

ZR, ZWR 18...

ZR,ZWR 24...

Znamionowa moc cieplna
Znamionowe obci¹¿enie cieplne
Minimalna moc cieplna
Najmniejsze obci¹¿enie cieplne
Zakres regulacji mocy cieplnej
Moc dla wody u¿ytkowej (ZWR)
Znamionowa pojemnoœæ (ZWR) woda u¿ytk./woda grzewcza
Znamionowa pojemnoœæ (ZR) (woda grzewcza)

kW
kW
kW
kW
kW
kW
l
l

18,8
20,9
9,1
10,4
10,9-18,2
18,2
0,5/1,2
1,5

24,0
27,3
10,9
12,5
10,9-24
24
0,6/1,3
1,6

Wartoœci maksymalnego przep³ywu gazu
Gaz ziemny GZ-35
Gaz ziemny GZ-50
Gaz p³ynny propan-butan

m /h
3
m /h
kg

3

2,5
2,2
1,6

3,3
3,0
2,2

Naczynie wzbiorcze
Ciœnienie wstêpne
Pojemnoœæ ca³kowita

bar
l

0,75
11

0,75
11

mbar
kg/h
O
C

0,015
43
150

0,015
61
150

l/min

2,0-5,5

3-8

C
bar
bar

40-60
12
0,2

40-60
12
0,2

kg
V-AC
Hz
W
IP
DIN
l/h

50/54
220
50
120
X4D
3368
780

50/54
220
50
120
X4D
3368
1060

bar
O
C
bar

0,27
90
3,0

0,17
90
3,0

Parametry spalin
Wymagany ci¹g kominowy
Przyp³yw strumienia spalin*
Temperatura spalin*
Kombi (ZWR)
Fabryczne ustawienie iloœci wody u¿ytkowej
Zakres regulacji temperatury wody ciep³ej u¿ytkowej
O
(przy temp. wody dop³ywaj¹cej 10 C
Maksymalne dopuszczalne ciœnienie wody u¿ytkowej
Minimalne ciœnienie przep³ywu
Dane ogólne
Masa bez opakowania
Napiêcie elektryczne
Czêstotliwoœæ
Pobór mocy elektrycznej
Rodzaj zabezpieczenia
Dopuszczone wg
Maksymalna wydajnoœæ t³oczenia przy !t=20OC
Ciœnienie dyspozycyjne w odniesieniu do maksymalnej
wydajnoœci t³oczenia
Maksymalna temperatura zasilania
Dopuszczalne ciœnienie robocze

O

Urz¹dzenia s¹ sprawdzone wg polskich norm i odpowiadaj¹ ich wymogom.

*Za przerywaczem ci¹gu przy podanym wymaganym ci¹gu oraz przy znamionowej mocy cieplnej.
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Monta¿
4. Miejsce monta¿u

5. Przepisy

30 cm min.

Pomieszczenie
Niezbêdne otwory wentylacyjne, odstêp obudowania od
p³aszcza urz¹dzenia i minimalny odstêp od sufitu: patrz
rys. 6.

44 cm

po min. 600 cm2 wolnego przekroju

10 cm min.

10 cm min.

36 cm

Rys. 6
Wymiary monta¿owe
Dla potrzeb konserwacji nale¿y zachowaæ minimalny
odstêp 10 cm po bokach i 30 cm z góry.
Powietrze spalania
Spalane powietrze powinno byæ wolne od agresywnych
materia³ów pozwoli to unikn¹æ korozji.
Niebezpieczeñstwo korozji zwiêkszaj¹ w du¿ym stopniu
chlorowodorowce zawieraj¹ce zwi¹zki chloru lub fluoru,
które mo¿emy spotkaæ np. w rozpuszczalnikach,
farbach, klejach, freonach i œrodkach czystoœci.

Maksymalna temperatura na powierzchni urz¹dzenia
O
nie przekracza 85 C. Dlatego te¿ nie potrzeba ¿adnych
dodatkowych zabezpieczeñ dla materia³ów budowlanych i mebli montowanych w œcianie. Nale¿y
przestrzegaæ przepisów obowi¹zuj¹cych w danym
kraju.
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Nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych przepisów:
" Zarz¹dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 14.12.94 w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki.
Dziennik Ustaw nr 10 z dnia 8.02.1995.
" PN-91 E-05009/701 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.
" Warunki techniczne wykonania i odbioru kot³owni, na
paliwa gazowe i olejowe Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji, W-wa
1995.

Instalacja
6. Instalacja

Przed instalacj¹ kot³a nale¿y uzyskaæ opiniê gazowni
oraz rejonowego zak³adu kominiarskiego. Monta¿
przy³¹cza doprowadzaj¹cego gaz, odprowadzenie
spalin, uruchomienie oraz pod³¹czenie pr¹du mo¿e
zostaæ przeprowadzone wy³¹cznie przez uprawnione
przedsiêbiorstwa.
Przed instalacj¹ urz¹dzenia nale¿y przep³ukaæ sieæ
CO.
Przy³¹czeniowa p³yta monta¿owa
Jest ona pomocna przy wczeœniejszej instalacji
wszelkich rur i osprzêtu instalacyjnego zw³aszcza gdy
œciany maj¹ byæ tynkowane lub pokrywane kafelkami.
Przy monta¿u podtynkowym przy³¹czenia (monta¿
króæców) mog¹ byæ wykonane przy u¿yciu szablonu
monta¿owego (rys. 10, poz. 122), nr katalogowy 8 819
918 020. Szablony monta¿owe nale¿y usun¹æ przed
monta¿em osprzêtu i p³yty monta¿owej.
Uszczelki wisz¹ u do³u urz¹dzenia.
Œruby (6×550 mm) wraz z osprzêtem le¿¹ w
opakowaniu p³yty przy³¹czeniowej.
Doprowadzenie gazu
Œrednicê przewodu nale¿y ustaliæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami. W ka¿dej przy³¹czeniowej
p³ycie monta¿owej wbudowane jest z³¹czka R 3/4.
Przy monta¿u urz¹dzenia nale¿y zainstalowaæ zawór
odcinaj¹cy dop³yw gazu.
Przy monta¿u instalacji na gaz p³ynny nale¿y zamówiæ
z³¹czkê przejœciow¹ R 1/2 (rys. 11, poz. 113), nr
osprzêtu 252.
Po wykonaniu pod³¹czenia gazu i próbie szczelnoœci
instalacji gazowej (bez kot³a) o ciœnieniu 50 kPa (0,5
bar), sprawdziæ szczelnoœæ armatury gazowej w kotle
na max ciœnienie 15 kPa (0,15 bar). Manometr nie
powinien wykazywaæ spadku ciœnienia w czasie 30 min.
(po wyrównaniu siê temperatury).

Ogrzewanie
Dopuszcza siê wy³¹cznie monta¿ kot³a w zamkniêtych
wodnych systemach ogrzewania.
Szczególnie ekonomiczn¹ pracê zapewniaj¹ regulatory
do regulacji p³ynnej firmy JUNKERS.
Je¿eli u¿ywacie Pañstwo regulatora temperatury
pomieszczenia, to na grzejniku w pomieszczeniu
wiod¹cym nie wolno montowaæ termostatycznych
zaworów grzejnikowych.
Kocio³ jest wyposa¿ony w urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce i
reguluj¹ce. Czujnik temperatury zasilania powoduje
zw³aszcza w niekorzystnych warunkach pracy
wy³¹czenia urz¹dzenia zapobiegaj¹ce przegrzaniu.
Automatyczne oddzielenie powietrza i automatyczny
odpowietrznik upraszczaj¹ uruchomienie instalacji.
Otwarte instalacje CO trzeba przebudowaæ na systemy
zamkniête.
Ogrzewanie pod³ogowe
Kot³y mog¹ byæ stosowane w instalacjach ogrzewania
pod³ogowego.
Zasilanie i powrót (CO)
Zaleca siê monta¿ zaworów odcinaj¹cych. W
najni¿szym punkcie instalacji nale¿y przewidzieæ zawór
nape³niaj¹cy i spustowy.

Syfon lejkowy (rys. 12)
Otwór „A” w szablonie monta¿owym umo¿liwia
przy³¹czenie syfonu lejkowego* do instalacji odp³ywu.
Nape³nianie i opró¿nianie instalacji
Do nape³niania i opró¿niania instalacji nale¿y
wbudowaæ zawór nape³niaj¹co-opró¿niaj¹cy po stronie
instalacyjnej.
Mocowanie urz¹dzenia
Œruby wraz z osprzêtem do³¹czone do opakowania.
Miejsce wierceñ pokazano na rys. 10.
Po³¹czenie równoleg³e
Dwa lub trzy kot³y mog¹ byæ po³¹czone kaskadowo z
wykorzystaniem sterownika TAS 21 (osprzêt) i
regulatorem pogodowym do regulacji p³ynnej.
Sterownik TAS 21 nie jest przystosowany do ³¹czenia z
regulatorem pogodowym do regulacji p³ynnej TA 210 E.
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Wydajnoœæ
Woda zimna i ciep³a (ZWR)
Przy stosowaniu rur z tworzyw sztucznych nale¿y
przewidzieæ przy³¹czenie wody zimnej i ciep³ej
rurami metalowymi o d³ugoœci 1,5 m.
Przy monta¿u podtynkowym wodê zimn¹ nale¿y
przy³¹czyæ stosuj¹c zawór k¹towy R 1/2, wodê ciep³¹
kolanko R 1/2. Wymiary przy³¹czeniowe szablonu
monta¿owego otwór K i W s¹ do tego dostosowane.
Dla instalacji natynkowej mo¿na zamówiæ zawór
przelotowy R 1/2 i œrubunek przy³¹czeniowy R 1/2.

Diagram pompy
0,7
H
[bar]
0,6
0,5

Temperatura wody wyp³ywowej

B
C

0,1
0

60
55

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Rys. 9

zakres regulacji

1600
Q[l/h]

50
45
40
35
30

2

Rys. 7

3

4

5

6

Iloœæ pobieranej wody

7

[l/min]

Wykres temperatury c.w.u. dla ZWR 24
[OC]
60
Temperatura wody wyp³ywowej

B1

0,2

[OC]

55

zakres regulacji

50
45

A: Silniejsza pompa na ¿yczenie do ZWR 18,24
A1: Silniejsza pompa na ¿yczenie do ZR 18,24
B: Wbudowana pompa seryjna ZR 18,24, pozycja
prze³¹cznika: 2
B1: Wbudowana pompa seryjna ZR 18,24, pozycja
prze³¹cznika: 2
C: Wbudowana pompa seryjna, pozycja
prze³¹cznika: 1
H: Ciœnienie dyspozycyjne
Q: Przep³yw
Naczynie wzbiorcze
Ciœnienie wstêpne naczynia wzbiorczego powinno
odpowiadaæ statystycznej wysokoœci instalacji. Przy
maksymalnej temperaturze zasilania wody obiegu CO
O
wynosz¹cej 90 C mo¿na na podstawie wysokoœci
statycznej (m) nad urz¹dzeniem okreœliæ maksymaln¹
iloœæ wody (l) w instalacji:

40

m
l

35
30

2

3

4

5

Iloœæ pobieranej wody

6

7

[l/min]

W kotle ZWR temperatura wyp³ywu wody u¿ytkowej
O
mo¿e byæ nastawiana regulatorem temperatury od 40 C
O
do 60 C. Iloœæ wody u¿ytkowej jest ustawiona
fabrycznie: w ZWR 18 na 5,5 l/min, w ZWR 24 na 8,0
l/min. (maksymalny przep³yw).
P³ynna regulacja urz¹dzenie dopasowuje siê
automatycznie do zapotrzebowania na wodê ciep³¹. Z
urz¹dzeniem mog¹ wspó³pracowaæ wszelkie baterie
jednouchwytowe oraz termostatyczne baterie
mieszaj¹ce.
Przy wiêkszym zapotrzebowaniu na wodê ciep³¹
urz¹dzenia ZR mog¹ zostaæ, dziêki osprzêtowi
przy³¹czeniowemu 442, przebudowane i pod³¹czone do
poœrednio ogrzewanych zbiorników wody ciep³ej firmy
JUNKERS.
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A

0,3

Wykres temperatury c.w.u. dla ZWR 18

Rys. 8

A1

0,4

8
122

9
112

10
102

11
92

12
82

13
71

14
61

Wymiary
6.1 Wymiary przy³¹czeniowe
235

260

30

30

27

D

101

120

102

835

850

834

103

13

8,5

440

Rys. 10

122

360

D:Z.. 18.. =110
D:Z.. 24.. =130

Monta¿owa p³yta przy³¹czeniowa
112

13

10

20

110

23,5

R1/2

1,5

68,5

21

15

30

111

R3/4

43

47

15,5

R3/4

50

35

113

∅12

Rys. 11

114
112/115

13
43
47
101
102
103
112
113

114

Monta¿owa p³yta przy³¹czeniowa
Zasilanie CO
Powrót CO
Obudowa
Okienko kontrolne
P³ytka obs³ugi
Z³¹czka przy³¹czeniowa R 3/4 do gazu
Element przejœciowy R 1/2 (osprzêt dodatkowy)

114 Z³¹czka przy³¹czeniowa R 1/2 do wody ciep³ej i
zimnej (ZWR wzgl. zestaw do przy³¹czenia
zasobnika ZR)
115 Z³¹czka przy³¹czeniowa R 1/2 do gazu
(za³¹czona)
120 Otwory do mocowania urz¹dzenia
122 Szablony monta¿owe (osprzêt dodatkowy)
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Pod³¹czenie do kot³a
Przy³¹czenia elektryczne
Urz¹dzenia regulacyjne, steruj¹ce i zabezpieczaj¹ce s¹
ju¿ kompletnie okablowane i sprawdzone. Nale¿y tylko
przygotowaæ w pomieszczeniu przy³¹cze do sieci AC
220 V/50 Hz.

170
171
172
173

65

65

65

65

46

30

Rys. 12

Przy³¹czenie do sieci
Kocio³ nale¿y pod³¹czyæ do gniazda wtykowego z
bolcem ochronnym za pomoc¹ przewodu z wtyczk¹.
Przewód trzy¿y³owy 3×1,5 mm.
Przewód powinien byæ pod³¹czony do oddzielnego
obwodu elektrycznego i zabezpieczony oddzielnym
bezpiecznikiem.
W przypadku nie wykonania powy¿szych zaleceñ,
kocio³ mo¿e pracowaæ w sposób nieprawid³owy.
Zak³ócenia mog¹ powstaæ w wyniku zmian napiêcia,
wywo³anych prac¹ innych urz¹dzeñ pod³¹czonych do
tego samego obwodu elektrycznego.

Zawór bezpieczeñstwa z rur¹ wyp³ywow¹

30

174

174

165

102

Z...18/24...=75
Z...24...11/14=86

Monta¿owa p³yta przy³¹czeniowa
- po zamontowaniu z osprzêtem
(wyposa¿enie dodatkowe)

70

70

145

115

15
X3

15/1
14
X2

200

14
15
15/1
170
171
172
173
174

Syfon lejkowy
Zawór bezpieczeñstwa
Rura wyp³ywowa
Zawory odcinaj¹ce (zasilanie i powrót, k¹towe),
ZWR
Kolanko przy³¹czenia wody ciep³ej ZWR, wzgl.
zasilanie zbiornika cw
Zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu
Zawór k¹towy przy³¹czenia wody zimnej ZWR,
Zawór spustowy

X1

Rys. 13
Gas
Rys. 14

X1
X2
X3

Z...24...11/14
116
301
936

Z...18/24
105
290
925

Przed rozpoczêciem prac w czêœci elektrycznej nale¿y
bezwzglêdnie od³¹czyæ dop³yw pr¹du
- zdj¹æ pokrywê
- zdj¹æ przeŸroczyst¹ pokrywê skrzynki przy³¹czeniowej
- w³o¿yæ przewód zasilaj¹cy przez przepust i
zabezpieczyæ dociskiem przed wysuniêciem siê
- pod³¹czyæ przewód zasilaj¹cy do zacisków L, N,
- przewód ochronny, pod³¹czyæ do + (Rys. 15).
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Pod³¹czenie do kot³a
Uwaga na prawid³owe pod³¹czenie faz!
W przypadku niew³aœciwego pod³¹czenia fazy kocio³
zasygnalizuje awariê (na wyœwietlaczu pojawi siê
komunikat EA).

DC 24V

TA,E

1 24 5

1,6A/T

78 9

TA...E

C
o
d
e

AC230V

314
318

C
o
d
e

LSM

329

303

Rys. 17
303 listwa przy³¹czeniowa do zasobnika NTC
314 listwa przy³¹czeniowa do regulatora TA 210 E DC
24 V
318 l i s t w a p r z y ³ ¹ c z e n i o w a d o p r z e ³ ¹ c z n i k a
zegarowego DC 24 V
329 listwa przy³¹czeniowa do LSM DC 24 V

161

Rys. 15

24V

155

0.5A/T 1.6A/T

1245789

0,5A/T

155 prze³¹cznik trybu pracy pompy
161 mostek 8-9

6.2.1 Pod³¹czenie do sieci dwufazowej
(sieci IT)

Aby zagwarantowaæ wystarczaj¹cy pr¹d jonizacyjny,
nale¿y zamontowaæ opornik nr kat. 8 900 431 516
miêdzy przewodem typu N a przy³¹czeniem przewodu
ochronnego.

6.2.3 Przy³¹czenie zbiornika ogrzewanego
poœrednio (tylko zbiorniki JUNKERS)
z NTC,
- wcisn¹æ wtyczkê zbiornika poz. 303, patrz rys. 17

6.2 .4. Przy³¹czenie poœrednio ogrzewanego zbiornika z termostatem
- przy³¹czenie do zacisku 7 i 9.
Nie wolno usun¹æ mostka 8-9.
DC 24V

6.2.2 Pod³¹czenie osprzêtu z przy³¹czem
wtykowym

1 2 4 5 7 8 9

L N 7a 7 8 9

Rys. 18
Przy stosowaniu zbiorników innych firm wzglêdnie
wbudowanych prze³¹czników na zaciskach 7 i 9 trzeba
stosowaæ prze³¹cznik z poz³acanymi kontaktami.
Alternatywnie mo¿na stosowaæ termostat zbiornika z
przekaŸnikiem.

6.2.5. Prze³¹czenie regulatora temperatury
pomieszczenia
h
Rys. 16

g

f

e

- nacisn¹æ oba przyciski (g) i zdj¹æ pokrywê (f)
- wy³amaæ przepust kabla (h)
- w³o¿yæ kabel do przepustu i nasadziæ wtyk zgodnie z
rys.17
- pokrywê na³o¿yæ i zamkn¹æ

Kocio³ mo¿e pracowaæ tylko w po³¹czeniu z regulatorem
firmy JUNKERS.
DC 24V

1 2 4 5 7 8 9

Rys. 19

1 2 4
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Pod³¹czenie do kot³a
6.2.6 Pod³¹czenie regulatora pogodowego

Kocio³ mo¿e pracowaæ tylko w po³¹czeniu z regulatorem
firmy JUNKERS.
Pod³¹czenie regulatora zgodnie z odpowiedni¹
instrukcj¹ instalacji.

6.2.7 Przy³¹czenie wy³¹cznika blokuj¹cego do ZR..
- usun¹æ mostek 8-9
DC 24V

1 2 4 5 7 8 9

Rys. 20

wy³¹cznik
blokuj¹cy

6.2.8 Przy³¹czenie ogranicznika temp. (B2)
w instalacjach jednoobiegowych bez
zbiornika wody ciep³ej

1 2 4 5 7 8 9

Rys. 21

161
B2

6.2.9 Przy³¹czenie ogranicznika temp. (B2)
w instalacjach jednoobiegowych ze
zbiornikiem wody ciep³ej i termostatem zbiornika

1 2 4 5 7 8 9
9
9

161
7 8

3

B2

9

Rys. 22

B1

14

6.2.10 Przy³¹czenie ogranicznika temp. w
instalacjach jednoobiegowych ze
zbiornikiem wody ciep³ej i NTC oraz
w urz¹dzeniach typu ZWR
Mechaniczny ogranicznik temperatury przy³¹czany jest
poprzez modu³ wywietrznikowy LSM 3 (osprzêt).

6.2.11 Tryby pracy pompy podczas ogrzewania

Urz¹dzenia s¹ dostarczane z prze³¹cznikiem
ustawionym na II (rys. 15). Tryb pracy pompy mo¿na
wybieraæ prze³¹cznikiem 155, rys. 15.
W przypadku regulatora pogodowego TA 210 E nale¿y
wybraæ tryb III, poniewa¿ tylko tak kocio³ da siê
uruchomiæ.
Tryb pracy I
Dla instalacji CO bez regulacji (w Niemczech nie s¹ one
dopuszczane).
Pomp¹ steruje regulator temperatury zasilania (rys. 23,
poz. 136).
Tryb pracy II
Regulator temperatury zasilania steruje tylko dop³ywem
gazu. Zewnêtrzny regulator wy³¹cza gaz i pompê po
maksymalnym czasie zw³oki wynosz¹cym 3 minuty.
Tryb pracy III
Pompa pracuje ci¹gle. Przy pod³¹czeniu regulacji
pogodowej, urz¹dzenia grzewczego i zbiornika
ogrzewanego poœrednio konieczny jest II tryb pracy,
który zapobiegnie niekontrolowanemu
³adowaniu
zbiornika.

Przygotowanie do pracy
7 Przygotownie do pracy

"
"
"

"
"
"
"
"
"

"
"

"

dobraæ ciœnienie wstêpne membranowego naczynia
wzbiorczego zgodnie z norm¹
przep³ukaæ ca³oœæ instalacji CO (bez kot³a)
w celu nape³nienia poluzowaæ œrubê zamykaj¹c¹
automatyczny odpowietrznik (rys. 2,3 i 4 poz. 27) o
ok. 3 skoki gwintu, aby zebrane powietrze mog³o ujœæ
otworzyæ zawory grzejników
wype³niæ instalacjê CO do ok. 1,5 bar
odpowietrzyæ grzejniki, zawory zamkn¹æ dopiero
wtedy, gdy wyp³ywaæ bêdzie sama woda
nape³niæ obieg wody u¿ytkowej
sprawdziæ szczelnoæ urz¹dzenia
nape³niæ instalacjê CO do ciœnienia wy¿szego o ok.
0,2 bar od wstêpnego ciœnienia membranowego
naczynia wzbiorczego
podnieœæ temperaturê ogrzewania na pewien okres
do maksymalnej temperatury zasilania
pozwoliæ aby woda sch³odzi³a siê do 50OC i ew.
dope³niæ. W¹¿, którym bêdziemy nape³niaæ
instalacjê, nale¿y uprzednio wype³niæ wod¹
dokrêciæ œrubê zamykaj¹c¹ automatyczny odpowietrznik.

Rys. 23

8/1
14
15
15/1
61
102
132
135
136
170
171
172
173
310
317

monometr
syfon lejkowy
zawór bezpieczeñstwa
rura wyp³ywowa 49 serwisowy prze³¹cznik trybu
pracy
przycisk odblokowuj¹cy
otwór kontrolny
pokrywa wewnêtrznego prze³¹cznika zegarowego
(osprzêt)
prze³¹cznik g³ówny
regulator temperatury zasilania CO
zawory odcinaj¹ce zasilania i powrotu
kolanko wody ciep³ej ZWR, wzgl. Zasilanie
zbiornika po³¹czonego z ZR
zawór odcinaj¹cy gaz
zawór k¹towy wody zimnej ZWR, wzgl. Powrót ze
zbiornika
regulator temperatury wody u¿ytkowej w ZWR
wyœwietlacz cyfrowy
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Pod³¹czenie do kot³a
8. Uruchomienie ZR

W³¹czenie
Otworzyæ zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu.

Rys. 24
Prze³¹cznik g³ówny w pozycji II zima:
Na wyœwietlaczu uka¿e siê P1, P2, P3, P4 i P5,
nastêpnie aktualna temperatura zasilania wody
CO.
Prze³¹cznik g³ówny w pozycji I lato:
Na wyœwietlaczu uka¿e siê P1, P2, P3, P4 i P5,
nastêpnie aktualna temperatura zasilania wody
CO.
Zasilanie w energiê elektryczn¹ prze³¹cznika
zegarowego pozostaje bez zmian.

W urz¹dzeniach ZR z poœrednio ogrzewanym
zbiornikiem wody ciep³ej firmy JUNKERS oraz
czujnikiem NTC temperatura zbiornika mo¿e byæ
ustawiona w przedziale 10-70OC.
O
Na skali na potencjometrze wartoœci 60 C
umieszczono wyczuwalny opór, którego nie
nale¿y przekraczaæ przy normalnej pracy. Po
przekroczeniu tego oporu temperatura mo¿e
O
zostaæ podniesiona do 70 C (np. do dezynfekcji
termicznej zasobnika miêdzy turnusami w
oœrodku wczasowym). Temperaturê wody mo¿na
odczytywaæ na termometrze zbiornika.
Jeœli zbiornik wody ciep³ej jest przy³¹czony z
w³asnym regulatorem temperatury, to regulator
temperatury na kotle nie dzia³a, a temperatura
zbiornika jest ustawiana na termostacie zbiornika.
Wy³¹czenie

Rys. 28

Rys. 25
Regulator temperatury zasilania CO do oporu w
prawo. Przy zapotrzebowaniu na ciep³o wzrasta
temperatura zasilania CO.

Przestawiæ g³ówny prze³¹cznik na O.
Prze³¹cznik zegarowy regulacji CO zatrzyma siê
po wyczerpaniu siê rezerwy chodu.
Zak³ócenia

Regulacja ogrzewania

Rys. 29

Rys. 26
Regulator ogrzewania nale¿y uruchomiæ zgodnie
z instrukcj¹ obs³ugi. W instalacjach z regulatorami temperatury pomieszczeñ nale¿y ustawiæ
regulator na ¿¹dan¹ temperaturê.
Woda ciep³a

Rys. 27
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W przypadku zak³óceñ prze³¹czyæ prze³¹cznik
g³ówny w pozycji I-II-I lub II-I-II. Po 5 s nacisn¹æ
przycisk odblokowuj¹cy. W przypadku zak³óceñ,
których nie da siê usun¹æ przyciskiem, nale¿y
powiadomiæ serwis.
Kocio³ gazowy CERASTAR jest wyposa¿ony w
instalacjê kontroli spalin.
Jeœli spaliny bêd¹ wydostawaæ siê do
pomieszczenia, w którym urz¹dzenie pracuje, to
instalacja ta wy³¹czy urz¹dzenie. Na wyœwietlaczu poka¿e siê komunikat A4.
Po ok. 20 minutach urz¹dzenie uruchomi siê
ponownie.
Jeœli do wy³¹czenia bêdzie dochodziæ czêœciej, to
nale¿y powiadomiæ serwis celem kontroli
urz¹dzenia wzgl. przeprowadzenia kontroli
instalacji odprowadzenia spalin.

Uruchomienie ZWR
8.1 Uruchomienie ZWR

W³¹czenie
Nale¿y odkrêciæ kurek gazowy i zawór z zimn¹
wod¹.

Regulator temperatury w pomieszczeniu lub
regulator pogodowy nastawiæ na wymagan¹
wartoœæ.
Temperatura wody ciep³ej

Rys. 30
Pokrêt³o g³ówne w poz. „COM” komfort przy
poborze ciep³ej wody.
Na wyœwietlaczu poka¿e P1, P2, P3, P4, P5,
potem HC.
Przy pracy komfortowej utrzymywana jest sta³a
temperatura ciep³ej wody, nastawiana pokrêt³em
310. Woda jest stale podgrzewana w wymienniku.
Pokrêt³o g³ówne w poz. „ECO” praca ekonomiczna
Na wyœwietlaczu poka¿e siê P1, P2, P3, P4, P5,
potem chwilowa temperatura zasilania. W tym
trybie urz¹dzenie w³¹cza siê dopiero przy
poborze wody.
Zapotrzebowanie na ciep³o
Krótkie otwarcie i zamkniêcie zaworu z wod¹
spowoduje nagrzanie wody do temperatury
stawionej na pokrêtle 310. Przy nastêpnym
poborze ciep³a woda jest ju¿ przygotowana.

Rys. 33
Temperaturê wody ciep³ej mo¿na ustawiæ w
O
zakresie 40/60 C. Temperatura nastawiona
poka¿e siê podczas pracy na wyœwietlaczu.
Praca letnia

Rys. 34
Ogrzewanie wy³¹czone. W trybie „COM” pojawi
siê na wyœwietlaczu symbol HC, w trybie „ECO”
symbol SUM.
Wy³¹czenie

Rys. 35
Rys. 31
Temperaturê obiegu c.o. zmieniamy krêc¹c w
prawo.
Aktualna wartoœæ temperatury pokazana jest na
wyœwietlaczu.
Regulacja ogrzewania

Rys. 32

Pokrêt³o g³ówne w poz. O. Pod³¹czony zegar
wy³¹czy siê po wyczerpaniu rezerwy pracy.
Awaria
Po 5 sek. Nacisn¹æ przycisk resetuj¹cy a pokrêt³o
g³ówne w po. I-II-I lub II-I-II przekrêciæ. Jeœli nie
uda siê usun¹æ awarii, proszê powiadomiæ
Serwis.

Rys. 36

17

Ustawienie gazu
9. Ustawienie gazu

Rys. 37 Armatura gazowa CE 426
na gaz ziemny i p³ynny
3
7
49
61
63

króciec do pomiaru ciœnienia w dyszach
króciec do pomiaru ciœnienia gazu na przy³¹czu
przykryty prze³¹cznik trybu pracy (serwisowy)
przycisk odblokowuj¹cy
œruba regulacyjna do ustawiania maksymalnej
iloœci gazu
64 œruba regulacyjna do ustawiania minimalnej iloœci
gazu
65 pokrywa
136 regulacja temperatury zasilania CO
Urz¹dzenia maj¹ fabryczne nastawy gazowe
Nale¿y sprawdziæ, czy ustawienie jest prawid³owe a
rodzaj gazu podany na tabliczce znamionowej
odpowiada rodzajowi gazu, którym zasilany jest kocio³.
W przypadku niezgodnoœci urz¹dzenie nale¿y
dostosowaæ do nowego rodzaju gazu zgodnie z
rozdzia³em „Przezbrajanie”, str. 21.
Uwaga: Metoda nastawiania wg ciœnienia na dyszach
jest mniej czasoch³onna, a wiêc zalecamy tê metodê.
Nale¿y sprawdziæ ustawienie gazu zgodne z rozdzia³em
dot. Regulacji gazu wg ciœnienia.
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9.1 Metoda regulacji gazu wg ciœnienia

Nale¿y ustaliæ wartoœæ liczby Wobbe'go (W).
1. Zdj¹æ zaplombowan¹ pokrywê 65 rys. 30,
zakrywaj¹c¹ œruby nastawcze gazu.
2. Poluzowaæ œrubê uszczelniaj¹c¹ 3 i pod³¹czyæ
manometr.
3. Otworzyæ zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu i
uruchomiæ urz¹dzenie zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi
strona 16. Nastêpne kroki mo¿na wykonywaæ po
min. 5 minutach pracy urz¹dzenia.
4. Zdj¹æ pokrywê z prze³¹cznika trybu pracy 49 i
ustawiæ prze³¹cznik na po³o¿enie „max”.
5. Ustawiæ wartoœæ ciœnienia gazu na dyszach
(podana w tabeli na stronie 24) dla po³o¿enia „max”
przy pomocy œruby nastawczej 63 nale¿y wkrêciæ
do oporu.
6. Ustawiæ prze³¹cznik trybu pracy 49 na „start”.
7. Ustawiæ wartoœæ ciœnienia gazu (mbar) podan¹ w
tabeli na str. 24 dla po³o¿enia „start” (proszê
pamiêtaæ o typie urz¹dzenia) œrub¹ 64 w przypadku
gazu ziemnego lub p³ynnego.
8. Skontrolowaæ nastawienie wartoœci „start” i „max”ew. skorygowaæ.
9. Zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy gaz, od³¹czyæ manometr i dokrêciæ œrubê uszczelniaj¹c¹ 3.
10. Poluzowaæ œrubê uszczelniaj¹c¹ 7 i pod³¹czyæ
manometr do króæca pomiarowego.
11. Otworzyæ zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu i
uruchomiæ urz¹dzenie. Ustawiæ prze³¹cznik trybu
pracy 49 na „max”.
12. Wymagane przy³¹czeniowe ciœnienia gazu
ziemnego: miêdzy 16 a 25 mbar. Jeœli ciœnienie to
ma inn¹ wartoœæ, nale¿y usun¹æ przyczynê b³êdu.
Jeœli jest to mo¿liwe, nale¿y powiadomiæ gazowniê.
Przy ciœnieniu przy³¹czeniowym gazu miêdzy 1518 mbar dla gazu ziemnego nale¿y nastawiæ tylko
85% znamionowego obci¹¿enia cieplnego (max).
Poni¿ej ciœnienia 15 mbar i powy¿ej ciœnienia 25
mbar dla gazu ziemnego nie wolno prowadziæ
¿adnych ustawieñ ani uruchamiaæ urz¹dzenia.
Nale¿y odci¹æ dop³yw gazu od instalacji gazowej.
13. Jeœli p³omienie bêd¹ mia³y dziwny kszta³t,
nale¿y skontrolowaæ dysze.
14. Zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu, od³¹czyæ
manometr i wkrêciæ dok³adnie œrubê uszczelniaj¹c¹ 1.
15. Na³o¿yæ pokrywê 65 na œruby ustawienia gazu i
zaplombowaæ.
16. Ustawiæ prze³¹cznik trybu pracy 49 na pozycjê
(Betrieb) i ponownie na³o¿yæ pokrywê.
17. Poinstruowaæ klienta w zakresie obs³ugi urz¹dzenia.

Ustawianie gazu
9.2 Mo¿liwoœæ ustawienia mocy grzewczej (np.11kW)

Moc urz¹dzenia mo¿e byæ nastawiana potencjometrem (311) od mocy minimalnej do maksymalnej, w zale¿noœci od specyfiki budynku.

- obliczyæ ciœnienie gazu dla ¿¹danej mocy
- przekrêciæ potencjometr (311) do oporu w lewo
- przekrêcaæ potencjometr (311) w prawo, a¿ do
osi¹gniêcia ¿¹danej wartoœci grzewczej (obl.
ciœnienia gazu)
- wy³¹cznik g³ówny (135) wy³¹czyæ i ponownie
w³¹czyæ
- Ponownie sprawdziæ nastawy i ewentualnie
skorygowaæ
- Prze³¹cznik trybu pracy (49) ustawiæ w
po³o¿eniu *
- Nasadziæ kapturek (a) i zaplombowaæ

Rys. 38
- zdj¹æ kapturek (a)
- wy³¹cznik g³ówny (135) ustawiæ w pozycji II
- zdj¹æ kapturek z prze³¹cznika trybu pracy (49) i
ustawiæ prze³¹cznik na )

Rys. 39
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Pod³¹czenie elektryczne
10. Wa¿ne wskazówki dla klienta

- Specjalista wyjaœni klientowi zasadê dzia³ania i
obs³ugê kot³a.
- Klientowi nie wolno dokonywaæ zmian lub napraw
urz¹dzenia.
- Zalecamy zlecanie konserwacji specjalistycznemu
serwisowi / zak³adowi raz w roku, ka¿dorazowo przed
rozpoczêciem sezonu grzewczego.
- Zawarcie odpowiedniej umowy zapewni Pañstwu
bezawaryjne dzia³anie urz¹dzenia nie nale¿y wiêc
tego zaniedbywaæ.
O
- Przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia )-15 C)
nale¿y wy³¹czyæ funkcjê obni¿ania temperatury na
noc (patrz wskazówka w instrukcji obs³ugi
regulatora).
- W przypadku zastosowania w mieszkaniu szczelnych okien nale¿y pamiêtaæ o koniecznoœci zapewnienia dop³ywu powietrza do palnika kot³a.
Powietrze u¿ywane do spalania
Spalane powietrze powinno byæ wolne od agresywnych
materia³ów pozwoli to unikn¹æ korozji.
Niebezpieczeñstwo korozji zwiêkszaj¹ chlorowodorowce zawieraj¹ce zwi¹zki chloru lub fluoru, które
mo¿emy spotkaæ np. w rozpuszczalnikach, farbach,
klejach, freonach i œrodkach czystoœci.
Czyszczenie obudowy
Czyœciæ wilgotn¹ szmatk¹. Nie stosowaæ ostrych lub
¿r¹cych œrodków czystoœci.
Co nale¿y robiæ w przypadku awarii?
Zapach gazu
Zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu i przewietrzyæ
pomieszczenie. Nastêpnie powiadomiæ pogotowie
gazowe lub firmê, która montowa³a instalacjê.
Urz¹dzenie siê nagrzewa, a instalacja jest nadal
zimna
Odkrêciæ zawory grzejników. Jeœli instalacja jest nadal
zimna, to znaczy, ¿e nie pracuje pompa obiegowa.
Proszê wy³¹czyæ urz¹dzenie i powiadomiæ serwis.
Urz¹dzenie jest nieszczelne
wycieka woda
u¿ytkowa (ZWR)
Proszê zamkn¹æ k¹towy zawór wody zimnej (rys. 23,
poz. 173).
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11. Pomiar strat kominowych

Aby uzyskaæ porównywalne wyniki pomiarów, trzeba je
prowadziæ zawsze przy sta³ej wydajnoœci (wydajnoœæ
znamionowa).

Rys. 40
- Zdj¹æ kapturek prze³¹cznika (49) i ustawiæ
prze³¹cznik na )
- Po zakoñczeniu pomiaru ustawiæ prze³¹cznik
ponownie na *
- Ponownie na³o¿yæ kapturek.

Przezbrajanie

12. Przezbrajanie
29 dysza
30 grupa palników z lewej i z prawej strony
56 armatura gazowa CE 426 do gazu ziemnego
i p³ynnego
63 œruba regulacyjna
64 œruba regulacyjna
65 os³ona
150 kryza

Rys. 41

12.1 Czêœci u¿ywane przy przezbrajaniu

Z gazu

Na gaz

GZ35
GZ35
GZ50
GZ50
gaz p³ynny
gaz p³ynny

GZ50
gaz p³ynny
GZ35
gaz p³ynny
GZ35
GZ50

Dysze (29)
14 wzgl. 18 szt.
wskaŸnik
110
69
145
69
145
110

Œruba
regulacyjna (64)
wskaŸnik
2
2
bez wskaŸnika
bez wskaŸnika

Kryza d³awi¹ca
(15)
ZR/ZWR 18
3,2
3,2
-

Kryza d³awi¹ca
(150)
ZR/ZWR 24
3,6
3,6
-

12.2 Ustawienie gazu po przezbrojeniu
Z gazu
GZ 50, GZ 35

Na gaz
gaz p³ynny

Co nale¿y zrobiæ
1. Ustawienie wartoœci „max”: œrubê regulacj¹ (63) ustawiæ do oporu na
„max”
2. Ustawienie wartoœci startowej: wkrêciæ œrubê regulacyjn¹ (64) do
oporu

gaz p³ynny

GZ 50, GZ 35

1. Ustawiæ wartoœæ „max” zgodnie z opisem ustawiania wartoœci gazu
na stronie 17
2. Ustawienie wartoœci startowej: œrub¹ regulacyjn¹ (64) ustawiæ
ciœnienie gazu odpowiadaj¹ce nastawie „start”
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Informacje
13. Informacja dla specjalisty

Klientowi nale¿y zaprezentowaæ sposób uzupe³nienia i
odpowietrzania instalacji oraz odczytywania ciœnienia
wody z manometru (8/1).
Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo instalacji elektrycznej
obudowa urz¹dzenia winna byæ zabezpieczona przed
zdjêciem jej przez osoby nieupowa¿nione.
W tym celu po uruchomieniu nale¿y dokrêciæ do oporu
œrubê przy prawym zatrzasku obudowy. Urz¹dzenie
mo¿e byæ przy³¹czone do instalacji c.o. o maksymalnym
ciœnieniu 3 bar.
Regulacja temperatury zasilania CO (136)
Temperaturê zasilania mo¿na ustawiæ pomiêdzy 35OC a
90OC. Przy zastosowaniu ograniczenia temperatury (E)
regulator temperatury jest ograniczony od pozycji 5-6.
Odpowiada to max. temperaturze zasilania wynosz¹cej
75OC.
Zmiana ustawienia ogranicznika temperatury E
W instalacjach CO dzia³aj¹cych przy wy¿szych
temperaturach zasilania mo¿na znieœæ to ograniczenie
(rys. 37). W tym celu nale¿y zdj¹æ ga³kê regulatora
temperatury, wyj¹æ, przekrêciæ w prawo znajduj¹
cy siê pod ni¹ pierœcieñ plastikowy, nastêpnie ponownie
nasadziæ ga³kê regulatora.

Urz¹dzenie ZR z zasobnikiem cw
Przy nape³nianiu zbiornika po 5 minutach osi¹gane jest
80% znamionowej wydajnoœci cieplnej.
Kontrola dzia³ania
Sprawdziæ odprowadzenie spalin przy pomocy lusterka.
Sprawdziæ, czy regulator temperatury zasilania CO
(136) wy³¹cza dop³yw gazu do palnika po nastawionej
temperaturze maksymalnej.
Praca pompy
Jeœli palnik gaœnie po krótkim czasie, a na wyœwietlaczu
uka¿e siê komunikat 99, to nale¿y sprawdziæ pracê
pompy.
Uwaga! Wa³ ceramiczny. Pompa nie mo¿e pracowaæ
„na sucho”.
Komunikat o awarii na wyœwietlaczu cyfrowym
S¹ dwa rodzaje komunikatów: migaj¹ce i nie migaj¹ce.
Jeœli komunikat o awarii miga, to mo¿na go usun¹æ
przyciskiem odblokowuj¹cym.
Jeœli komunikat nie miga, to odciêty jest dop³yw gazu i
trzeba usun¹æ przyczynê awarii.
Ostatni komunikat mo¿na wywo³ywaæ prze³¹cznikiem
trybu pracy (49) ustawiaj¹c go w po³o¿eniu „max”.
Na wyœwietlaczu co ok. 5 sekund zamiast temperatury
zasilania bêdzie przez ok. 1 sekundê pokazywany
ostatni komunikat.
Ostrze¿enia wyœwietlane na wyœwietlaczu cyfrowym
Podczas pracy ostrze¿enia nie pokazuj¹ siê na
wyœwietlaczu.
Aktualne ostrze¿enie pokazywane jest tylko w trybie ).
Na wyœwietlaczu co ok. 5 sekund zamiast temperatury
zasilania bêdzie przez ok. 1 sekundê pokazywane
aktualne lub ostatnie ostrze¿enie. Jeœli nie ma ¿adnych
ostrze¿eñ, to wyœwietlane s¹ 00 lub temperatura
zasilania.

Rys. 42
Dziêki p³ynnej regulacji wydajnoœci miêdzy obci¹¿eniem rozruchowym a znamionow¹ wydajnoœci¹ ciepln¹,
w po³¹czeniu ze specjalnym, pracuj¹cym bezstopniowo
regulatorem, moc cieplna kot³a dopasowuje siê automatycznie do chwilowego zapotrzebowania na ciep³o.
Zaleta: zwiêkszona efektywnoœæ, mniejsze zu¿ycie
gazu.
Ogranicznik temperatury
Ogranicznik temperatury (rys. 2, 3 i 4, poz. 6) jest
ustawiony na 120OC, ogranicznik temperatury (rys. 2, 3 i
4 poz. 9) jest ustawiony na 110OC.
Podczas pracy urz¹dzenia kontakty ograniczników s¹
pod napiêciem 24 V DC
Faza startowa podczas ogrzewania
Podczas ogrzewania przy ka¿dym rozruchu moc jest
utrzymywana przez ok. 1,5 min. Na poziomie
startowym.
Urz¹dzenie ZWR
Pobór wody u¿ytkowej przerywa fazê startow¹.
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Sygnalizacja b³êdu: E4,dEA, d7, F7, Eb
Przy pierwszym uruchamianiu kot³a powietrze obecne i
instalacji gazowej mo¿e doprowadziæ do wy³¹czenia
kot³a przez modu³ kontroli p³omienia. Podczas pracy
zak³ócenia mog¹ wyst¹piæ np. wskutek zabrudzenia
palnika, niedostatecznie ustawienia ciœnienia gazu,
chwilowy spadek ciœnienia w instalacji doprowadzaj¹cej
gaz itd. Po 5 sekundach nale¿y nacisn¹æ przycisk
odblokowuj¹cy. W przypadku zak³óceñ, których nie da
siê usun¹æ przyciskiem zeruj¹cym, nale¿y powiadomiæ
serwis.
Sygnalizacja b³êdu EC,E9:
W przypadku zbyt wysokich temperatur wbudowane
modu³y zabezpieczaj¹ce wy³¹cz¹ i zablokuj¹
urz¹dzenie.
W przypadku zak³óceñ prze³¹czyæ prze³¹cznik g³ówny
ustawiaj¹c go w pozycji I-II-I lub II-I-II. Po 5 sekundach
wcisn¹æ przycisk odblokowuj¹cy.
W przypadku zak³óceñ, których nie da siê zlikwidowaæ
przyciskiem odblokowuj¹cym nale¿y powiadomiæ
serwis.
Wy³¹czenia spowodowane regulatorem
pogodowym TA 210 E: sygnalizowany jest b³¹d d2.
Prze³¹czyæ tryb pracy pompy na III.

Konserwacja
14. Konserwacja

Konserwacja mo¿e byæ prowadzona wy³¹cznie
przez autoryzowany serwis/zak³ad specjalistyczny
Przed ka¿d¹ konserwacj¹ nale¿y od³¹czyæ zasilanie
elektryczne.
Blok grzewczy (35)
Sprawdziæ czy blok grzewczy nie jest zabrudzony.
Przy demonta¿u bloku grzewczego nale¿y zdj¹æ
ogranicznik temperatury (6) oraz czujnik temperatury
zasilania (36). Blok przep³ukaæ silnym strumieniem
wody.
W przypadku silniejszego zabrudzania wyj¹æ blok
grzewczy, zanurzyæ go w gor¹cej wodzie ze œrodkiem
do zmywania p³ytkami do do³u i op³ukaæ,
Maksymalne ciœnienie przy kontroli szczelnoœci: 4 bar.
Zamontowaæ blok grzewczy z nowymi uszczelkami.
Zamontowaæ ogranicznik temperatury i czujnik
temperatury.
Palnik (30)
Co roku nale¿y sprawdziæ zabrudzenie palnika.
Przed rozpoczêciem czyszczenia palnika wod¹
wymontowaæ elektrodê kontroln¹, oczyœciæ czubki
elektrod szczotk¹.
Oczyœciæ szczotk¹ palnik i wlot powietrza przy dyszach
injektorowych.
Jeœli palnik jest silnie zabrudzony t³uszczem, sadz¹ itp.,
to nale¿y go roz³o¿yæ i umyæ w wodzie z œrodkiem do
zmywania.
Przeprowadziæ kontrolê dzia³ania wszystkich elementów zabezpieczaj¹cych i steruj¹cych.
Instalacja wody u¿ytkowej (34) ZWR
Rozebraæ automat wody, zamontowaæ zestaw
naprawczy (tuleja prowadz¹ca, „o-ring”, talerz
membrany) nasmarowaæ u¿ywaj¹c Unisilikon L641.
Za³o¿yæ now¹ membranê.
Jeœli odci¹gniêcie nastawionej temperatury wody staje
siê niemo¿liwe, to nale¿y usun¹æ z wymiennika kamieñ
kot³owy.
Stosowaæ elektryczn¹ pompê do odkamieniania i
ogólnodostêpne rozpuszczalniki. Automat wodny z
tworzywa sztucznego nie mo¿e siê zetkn¹æ z
rozpuszczalnikiem. Pompê pod³¹czyæ do tych miejsc w
bloku grzewczym, do których przykrêca siê instalacjê
wody u¿ytkowej.
Skontrolowaæ naczynie wzbiorcze (20), ew. uzupe³niæ
sprê¿ark¹ ciœnienie.
Dok³adna kontrola jest mo¿liwa tylko wtedy, gdy
urz¹dzenie nie jest pod ciœnieniem.

Sprawdziæ ciœnienie w dyszach, najpierw ustawiæ na
„max”, nastêpnie ciœnienie startowe, a po zakoñczeniu
ustawienia nastawiæ prze³¹cznik na tryb pracy na *.
Czujnik ci¹gu kominowego
Czujnik ci¹gu kominowego nie wymaga konserwacji.
Zalecamy jednak przeprowadzenie w ramach dozoru
urz¹dzenia kontrolê dzia³ania tego modu³u.
Sprawdzenie dzia³ania czujnika ci¹gi kominowego 6.1
umieszczonego w czopuchu.
- Prze³¹cznik regulacji gazu 49, rys. 23, ustawiæ na
„min” i skontrolowaæ obci¹¿enie startowe, nastêpnie
wy³¹czyæ urz¹dzenie.
- Ustawiæ prze³¹cznik trybu pracy w pozycji „max”
- Unieœæ rurê odprowadzaj¹c¹ spaliny, zakryæ króciec
odprowadzaj¹cy spaliny blach¹ i w³¹czyæ kocio³. W
takim stanie (zator spalin) urz¹dzenie powinno
wy³¹czyæ siê samo po maksymalnie 120 sekundach.
Na wyœwietlaczu poka¿e siê A4
- Zdj¹æ blachê przykrywaj¹c¹ i zamontowaæ ponownie
rurê odprowadzaj¹c¹ spaliny. Po ok. 20 minutach
kocio³ musi siê ponownie automatycznie w³¹czyæ.
Uwaga: Uchwyt czujnika spalin nie mo¿e zostaæ
zgiêty.
Wskazówka: w³¹czaj¹c i wy³¹czaj¹c w³¹cznik g³ówny
urz¹dzenia mo¿emy skasowaæ 20 minutowym okres
ponownego w³¹czenia.
Prze³¹cznik trybu pracy prze³¹czyæ na pozycjê *.
Czêœci zamienne
Proszê zamawiaæ podaj¹c nazwê i numer czêœci na
podstawie listy czêœci zamiennych.
Smary konserwacyjne
Czêœæ wodna: Unisilikon L641
Po³¹czenia œrubowe: HFt 1v 5.

Co 3 lata nale¿y wymieniæ elektrodê uk³adu
kontrolnego (elektrodê jonizacyjn¹)
Ponowne uruchomienie
Nale¿y stosowaæ siê do zaleceñ podanych w
rozdzia³ach dot. Nape³niania urz¹dzenia, kontroli i
regulacji gazu.
Poprawiæ dokrêcenie wszystkich œrub.
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15. Nastawy ciœnienia gazu
Rodzaj gazu
ZR
Max
ZWR
85%
18
Start
Wsk. dysz
ZR
Max
ZWR
85%
24
Start
Wsk. dysz

GZ-50
12,5
9,0
3,1
110
12,8
8,8
2,5
110

GZ-35
8,3
6,0
2,1
145
6,7
4,8
1,7
145

Propan-butan
28,0
10
69
28,0
7,1
69
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