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Wskazøwki dotyczåce bezpieczeµstwa

Wskazøwki dotyczåce
bezpieczeµstwa
Je∂∆i poczujesz zapach gazu
y Zamknij zawør gazu (patrz str. 16).
y Otwørz okna.
y Nie prze∆åczaj †adnych prze∆åcznikøw
elektrycznych.
y Nie u†ywaj otwartego ognia.
y Natychmiast wezwij pogotowie gazowe.
Je∂li poczujesz spaliny
y Wy∆åcz urzådzenie (patrz str. 17).
y Otwørz okna i drzwi.
y Powiadom serwis.
Monta†, przebudowa
y Monta† i przebudow™ mo†e prowadziç tylko
uprawniony zak∆ad.
y Przy prowadzeniu przewodøw spalinowych
zgodnie z B32: nie zas∆aniaç i nie zmniejszaç
otworøw wentylacyjnych w drzwiach, oknach i
∂cianach. W przypadku szczelnych okien
zapewniç odpowiedni dop∆yw powietrza do
spalania.

Obja∂nienie symboli
Wskazøwki dotyczåce
bezpieczeµstwa b™då oznaczone w
tek∂cie trøjkåtem ostrzegawczym i
szarym polem.
S∆owa wyt∆uszczone oznaczajå mo†liwe
niebezpieczeµstwo, je∂li nie b™dzie si™ przestrzega∆o
odpowiednich zaleceµ.
• Uwaga oznacza, †e mogå naståpiç lekkie
uszkodzenia przedmiotøw.
• Ostrze†enie oznacza, †e mo†e doj∂ç do lekkiego
uszkodzenia cia∆a, lub ci™†szych uszkodzeµ
przedmiotøw.
• Niebezpieczeµstwo oznacza, ze mo†e doj∂ç do
uszkodzenia cia∆a. W szczegølnych przypadkach
zagro†one mo†e byç †ycie.

i

Wskazøwki w tek∂cie b™då oznaczone
stojåcym obok symbolem. B™då one
ograniczone poziomymi liniami nad i
pod tekstem.

Wskazøwki zawierajå wa†ne informacje w
przypadkach, gdy nie istnieje niebezpieczeµstwo dla
ludzi i sprz™tu.

Konserwacja
y Zalecenie dla u†ytkownika: podpisaç umow™ na
corocznå konserwacj™ z uprawnionym
serwisantem.
y U†ytkownik jest odpowiedzialny za
bezpieczeµstwo urzådzenia i instalacji.
y Stosowaç tylko oryginalne cz™∂ci zamienne!
Materia∆y wybuchowe i ∆atwopalne
y Nie wolno sk∆adowaç ani u†ywaç w pobli†u
urzådzenia materia∆øw ∆atwopalnych (papier,
rozpuszczalniki, farby, itp.
Powietrze do spalania (w pomieszczeniu)
y Powietrze do spalania (w pomieszczeniu) powinno
byç wolne od agresywnych substancji
(zawierajåce zwiåzki chloru i fluoru). Uniknie si™ w
ten sposøb korozji.
Poinformowanie klienta
y Instalator powinien poinformowaç klienta o
dzia∆aniu i obs∆udze urzådzenia.
y Nale†y zwrøciç uwag™ klientowi, †e nie powinien
wykonywaç samodzielnie †adnych zmian i
napraw.
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Dane urzådzenia

1

Dane urzådzenia

1.1

EG - Po∂wiadczenie zgodno∂ci
typu

Urzådzenie to odpowiada aktualnym dyrektywom
Unii Europejskiej 90/396/EWG, 92/42/EWG, 73/23/
EWG, 89/336/EWG i opisanym tam wzorcom w
∂wiadectwach badania typu.
Prod.-ID-Nr. ZWC 24-1 MFK

CE-0049-BL-3188

Prod.-ID-Nr. ZWC 28-1 MFK

CE-0049-BL-3187

Kategoria ZWC 24-1 MFK

II2HL3BP

Kategoria ZWC 28-1 MFK

II2H3BP

Typ odprowadzenia spalin

B11BS

Tab. 1

1.2

Przeglåd typøw

ZWC 24-1 MF

K

21

ZWC 24-1 MF

K

23

ZWC 28-1 MF

K

21

ZWC 28-1 MF

K

23

Tab. 2
Z
W
C
21
MF
K
21
23

kocio∆ c.o.
Wymiennik ciepla dla c.w.u.
Seria urzådzeµ Euromaxx
moc grzewcza 21 kW
WskaΩnik wielofunkcyjny
Pod∆åczenie do komina
Gaz ziemny GZ 35
Gaz ziemny GZ 50
Wskazøwka: mo†liwe przezbrojenie kot∆a na gaz p∆ynny

Oznaczenie cyfrowe oznacza rodzaj gazu zgodnie z
EN 437:
Oznaczenie
cyfrowe

Indeks Wobbego

Rodzaj Gazu

21

9,0 - 10,4 kWh/m 3

23

10,4 - 12,5 kWh/m 3
12,5 - 15,0 kWh/m 3

Gaz ziemny GZ 41,5
Gaz ziemny GZ 50

31

25,7 kWh/m 3

Propan/Butan

Gaz ziemny GZ 35

1.3

Zakres dostawy

Kot∆y dostarczane så w dwøch opakowaniach:
• pierwsze zawiera urzådzenie w∆a∂ciwe, niezb™dne
elementy mocujåce (∂ruby i osprz™t) i pe∆nå
dokumentacj™ technicznå urzådzenia.
• Drugie zawiera p∆yt™ monta†owå.

1.4

Opis urzådzenia

• Urzådzenie do monta†u na∂ciennego z
pod∆åczeniem do komina
• wymiennik c.w.u.
• Bosch Heatronic (w wersji Bus) ze wskaΩnikiem
wielofunkcyjnym (wy∂wietlacz)
• manometr ci∂nienia wody grzewczej
• p∆ynna regulacja mocy
• mo†liwo∂ç obni†enia mocy c.o. przy
jednoczesnym zachowaniu max. mocy c.w.u.
• blok gazowy ca∆kowicie zabezpieczony:
z 2 elektromagnetycznymi zaworami
bezpieczeµstwa z elektronicznå kontrolå
szczelno∂ci.
• kontrola jonizacyjna p∆omienia
• system ochrony przeciwmrozowej tylko dla obiegu
c.o. i zabezpieczenie przed zablokowaniem
pompy obiegowej
• czujnik i regulator temperatury c.o.
• ogranicznik temperatury w obwodzie prådowym
24 V
• blok hydrauliczny na powrocie c.o. z: 3-stopniowå
pompå obiegowå, separatorem powietrza,
odmulaczem, zaworem trøjdrogowym, zaworem
bezpieczeµstwa c.o. (3 bary)
• blok hydrauliczny na zasileniu c.o. z:
zasobnikowym/p∆ytowym wymiennikiem ciep∆a z
izolacjå cieplnå, czujnikiem temperatury c.w.u.,
filtrem c.w.u., przep∆ywomierzem, ogranicznikiem
przep∆ywu, zaworem bezpieczeµstwa na c.w.u.
(10 bar), przy∆åczem obiegu cyrkulacji wody
(wyposa†enie specjalne)
• odpowietrznik automatyczny
• naczynie wzbiorcze
• zespø∆ do uzupe∆niania wody c.o.
• potencjometr do regulacji temperatury c.w.u.
• uk∆ad priorytetowego przygotowania c.w.u.
• Czujnik ciågu kominowego.

Tab. 3
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Dane urzådzenia

1.5

Osprz™t dodatkowy (patrz cennik)

• zestawy przezbrojeniowe na inne rodzaje gazu
• Zestaw pod∆åczeniowy dla kot∆a z p∆ytå
pod∆åczeniowå dla techniki pod∆åczeniowej
poziomej, przy zamontowanej uprzednio p∆ycie z
technikå pod∆åczeniowå pionowå Junkers (przy
wymianie starszych kot∆øw na nowe).

• Regulator pogodowy do wbudowania
• Regulator pogodowy w pomieszczeniu
• Regulator temperatury w pomieszczeniu
• Zegar do wbudowania

1.6

Wymiary konstrukcyjne
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≥50

≥50

≥1000
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320

747
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850

320
364

103
13
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=

13
383

440
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Rys. 1
13
101
103
320

P∆yta monta†owa
Obudowa
Klapa
Szyna monta†owa do zawieszenia
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Dane urzådzenia

1.7

Budowa urzådzenia i schemat dzia∆ania
27

26
39

6.1

411

35
6

33

29

30

32

ϑ

20

36

3

56
69

64
53

52.1

63

52

317

61

4

18
38

57

7

55

38.1

ECO
3

0

2
1

4

88

5
E
max

8.1

max

11

15

ϑ

6.3

407
355

409

44

361

413
406

91

13
43

93

45

84
46

47

14
48
6 720 610 425-02.2O

Rys. 2
3
4
6
6.1
7
8.1
11
13
14
15
18
20
26
27
29
30
32
33
35
36
38
38.1
39
43
44
45
46
47

6

Krøciec do pomiaru ci∂nienia na dyszach
Urzådzenie sterujåce Heatronic
Ogranicznik temperatury dla bloku cieplnego
Czujnik ciågu kominowego
Krøciec do pomiaru ci∂nienia w przy∆åczu gazu
Manometr/termometr
Bypass
Plyta monta†owa
Syfon lejkowy
Zawør bezpieczeµstwa (c.o.)
Pompa c.o.
Naczynie wzbiorcze przeponowe
Zawør do nape∆niania azotem
Odpowietrznik automatyczny
Dysze palnika
Palnik
Elektroda jonizacyjna
Elektroda zap∆onowa
Blok cieplny
Czujnik temperatury zasilania c.o.
Zespø∆ do nape∆niania
Disconecteur (nie istnieje w wersji polskiej)
Przerywacz ciågu
Zasilanie c.o.
Wyp∆yw c.w.u.
Gaz
Wej∂cie wody zimnej
Powrøt z obiegu c.o.

48
52
52.1
53
55
56
57
61
63
64
69
84
88
91
93
317
355
361
406
407
409
411
413

Odp∆yw z zaworu bezpieczeµstwa
Elektromagnetyczny zawør bezpieczeµstwa
Elektromagnetyczny zawør regulacyjny i bezpieczeµstwa
Regulator ci∂nienia
Filtr
Armatura gazowa CE 428 z dwoma zaworami
elektromagnetycznymi
G∆øwny zawør gazowy
Przycisk resetujacy
¤ruba regulacji max. ilo∂ci gazu
¤ruba regulacji min. ilo∂ci gazu
Zawør regulacyjny
Si∆ownik (zawør trøjdrogowy)
Prze∆åcznik hydrauliczny (zawør trøjdrogowy)
Zawør bezpieczeµstwa (c.w.u.)
Regulator przep∆ywu (mo†liwo∂ç regulacji)
WskaΩnik wielofunkcyjny
Wymiennik ciep∆a dla c.w.u
Zawør spustowy
Filtr wodny
Ogranicznik przeplywu z filtrem
Przy∆åcze cyrkulacji wody u†ytkowej
Komora spalania
Przep∆ywomierz (turbina)
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Dane urzådzenia

1.8

Okablowanie elektryczne
33
364

365

61

317

366

367

363

ECO

4.1
25V

230V

136

153

310

135
325

312

L N Ns Ls LR

318

315

328

124 7 8 9

151

313

302

230V/AC

84
300

161

314

M

413

328.1
52 68
M
18

6.3
56
6.1

6
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36.1

32

Rys. 3
4.1
6
6.1
6.3
18
32
33
36.1
52
56
61
68
84
135
136
151
153
161
300
302
310
312
313
314
315
317

Transformator zap∆onu
Ogranicznik temperatury w bloku kot∆a
Czujnik ciågu kominowego
Czujnik c.w.u. NTC
Pompa c.o.
Elektroda kontrolna
Elektroda zap∆onowa
Czujnik NTC do c.o.
Zawør elektromagnetyczny 1 (bezpieczeµstwa)
Armatura gazowa CE 428
Przycisk resetujåcy
Zawør elektromagnetyczny 2 (bezpieczeµstwa +
modulacji)
Si∆ownik (zawør trøjdrogowy
Wy∆åcznik g∆øwny
Regulator temperatury zasilania c.o.
Bezpiecznik T 2,5 A, AC 230 V
Transformator
Zwora
Wtyczka kodujåka
Przy∆åcze przewodu ochronnego
Regulator temperatury c.w.u.
Bezpiecznik T 1,6 A
Bezpiecznik T 0,5 A
Listwa zaciskowa regulatora pogodowego TA 211 E
Listwa zaciskowa regulatora temperatury w
pomieszczeniu
Wy∂wietlacz cyfrowy
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318
325
328
328.1
363
364
365
366
367
413

Listwa zaciskowa zegara sterujåcego
do wbudowania DT 1/2
P∆yta g∆øwna
Listwa zaciskowa AC 220 V
Zwora LS/LR
Lampka kontrolna pracy palnika
Lampka kontrolna zasilania za∆.
Przycisk „kominiarz“
Przycisk serwisowy
Przycisk uruchamiajåcy funkcj™ ECO
Przep∆ywomierz (turbina)
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1.9

Dane techniczne
ZWC 24-1

Nominalna moc cieplna
Nominalne obciå†anie cieplne
Minimalna moc ciepla
Minimalne obciå†enie cieplne
max. nominalna moc cieplna (c.w.u.)
max. nominalne obciå†enie cieplne (c.w.u.)
min. nominalna moc cieplna (c.w.u.)
min. nominalne obciå†enie cieplne (c.w.u.)
Maksymalne zu†ycie gazu
Gaz ziemny (GZ 35)
Gaz ziemny (GZ 41.5)
Gaz ziemny (GZ 50)
Butan (G 30)/Propan (G 31)
Dopuszczalne ci∂nienie w przy∆åczu gazowym
Gaz ziemny (GZ 35)
Gaz ziemny (GZ 41.5)
Gaz ziemny (GZ 50)
Butan (G 30)/Propan (G 31)
Naczynie wzbiorcze
Ci∂nienie wst™pne
Ca∆kowita pojemno∂ç
Pojemno∂ç u†ytkowa
Dopuszczalna pojemno∂ç ca∆kowita instalacji
grzewczej przy temperaturze zasilania max. 75 °C
Parametry c.o.
Pojemno∂ç wodna kot∆a
Maksymalna temperatura zasilania
Minimalna temperatura zasilania
Dopuszczalne ci∂nienie robocze
Minimalne ci∂nienie robocze
Parametry wody u†ytkowej
Min. przep∆yw c.w.u.
Max. przep∆yw c.w.u.
Mo†liwo∂ç nastawy temperatury na wylocie
Max. ci∂nienie c.w.u.
Min. ci∂nienie
Parametry spalin
Przep∆yw spalin moc nominalna/min. moc cieplna
Temperatura spalin przy mocy max./min.
CO2 przy max. mocy
CO2 przy min. mocyt
Przy∆åcze spalinowe
Klasa NOx
Warto∂ci elektryczne
Napi™cie elektryczne
Cz™stotliwo∂ç
Pobør prådu:
Pompa obiegowa w po∆o†eniu 1
Pompa obiegowa w po∆o†eniu 2
Pompa obiegowa w po∆o†eniu 3
Stopieµ ochrony
Przy∆åcze regulatora
Dane ogølne
Masa (bez opakowania) + p∆yta monta†owa
Wysoko∂ç
Szeroko∂ç
G∆™boko∂ç

ZWC 28-1

Gaz ziemny
Gaz ziemny
(GZ 35/
(GZ 35/
JedGaz p∆ynny
Gaz p∆ynny
GZ41.5/GZ 50)
nostka GZ41.5/GZ 50)
(G 31)
(G 31)
kW
24,0
28,0
kW
27,5
31,5
kW
8,0
8,0
kW
9,5
9,5
kW
24,0
28,0
kW
27,5
31,5
kW
6,5
6,5
kW
8
8
m3/h
m3/h
m3/h
kg/h

4,1
3,5
2,9
–

–
–
–
2,2

4,6
4,0
3,3
–

–
–
–
2,5

mbar
mbar
mbar
mbar

13 (10,5-16)
20 (17,5-23)
20 (16-25)
–

–
–
–
28-37

13 (10,5-16)
20 (17,5-23)
20 (16-25)
–

–
–
–
28-37

bar
l
l

0,5
8
4,2

l

120

l
°C
°C
bar
bar

2,0
90
45
3
0,5

l/min
l/min
°C
bar
bar
g/s
°C
%
%
mm

2
10

12
40 - 60
10
0,3

20,4/17,2
120/84
11,3
10,8

20,5/17,2
127/84
13,1
12,4

∅130

2

11,3
10,8

13,1
12,4
2

AC ... V
Hz

220
50

W
W
W
IP

70
90
120
44
Regulator ciåg∆y zasilany napi™ciem 24 V

kg
mm
mm
mm

37 + 2
850
440
383

Tab. 4
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Przepisy

2

Przepisy

Podczas monta†u nale†y przestrzegaç
nast™pujåcych przepisøw:
• Rozporzådzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 roku w sprawie warunkøw technicznych,
jakim powinny odpowiadaç budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 15 z 1999 r.
poz. 140).
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robøt
budowlano-monta†owych, Tom II, Instalacje
sanitarne i przemys∆owe. ARKADY,
Warszawa 1988 r.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru kot∆owni
na paliwa gazowe i olejowe. Wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1995 r.
• Rozporzådzenie Ministra Spraw Wewn™trznych z
dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpo†arowej budynkøw, innych obiektøw
budowlanych i terenøw (Dz. U. 92/92 poz. 460).
• PN-91/B-02414 Zabezpieczenie instalacji
ogrzewaµ wodnych systemu zamkni™tego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
• Oprøcz podanych powy†ej przepisøw nale†y
røwnie† przestrzegaç lokalnych wymagaµ i
przepisøw miejscowego Zak∆adu Gazowniczego,
Zak∆adu Energetycznego, Stra†y Po†arnej.
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Monta†

Monta†

i
3.1

Monta†, pod∆åczenie gazu, zasilanie
elektryczne oraz uruchomienie,
powinien przeprowadziç uprawniony
instalator.

y Urzådzenie wymaga doprowadzenia powietrza do
spalania do pomieszczenia kot∆a lub szafki (patrz
Rys. 4).
Przed w∆åczeniem kot∆a:
y Przep∆ukaç instalacj™ c.o., aby usunåç wszelkie
zanieczyszczenia, ktøre mog∆yby zak∆øciç prac™
instalacji.

10

≥600cm

Wskazøwki ogølne

y Przed pod∆åczeniem kot∆a do instalacji gazowej,
nale†y uzyskaç warunki techniczne pod∆åczenia i
przydzia∆ gazu na cele c.o. i c.w.u. od dostawcy
gazu (odpowiedni Rejon Gazowniczy).
y Kocio∆ montowaç tylko w zamkni™tych systemach
c.o. i c.w.u. zgodnie z PN-B-02414.
Nie jest wymagana minimalna ilo∂ç wody
obiegowej c.o..
y Otwarte instalacje grzewcze przebudowaç na
instalacje zamkni™te.
y W przypadku ogrzewania grawitacyjnego: kocio∆
pod∆åczyç do istniejåcej sieci rurowej za pomocå
zwrotnicy hydraulicznej.
y Nie stosowaç grzejnikøw i rur ocynkowanych. W
ten sposøb eliminuje si™ powstawanie gazøw.
y W przypadku zastosowania regulatora
temperatury w pomieszczeniu: na grzejniku w
pomieszczeniu wiodåcym nie montowaç
termostatycznych zaworøw przygrzejnikowych.
y G∆o∂ny przep∆yw mo†na wyeliminowaç poprzez
zastosowanie zaworu upustowego (wyposa†enie
dodatkowe nr 687).
y Kocio∆ przystosowany jest do pracy w instalacjach
grzewczych z tworzywa sztucznego.
y W przypadku ogrzewania pod∆ogowego:
temperatur™ zasilania regulowaç odpowiednio do
max. dopuszczalnej warto∂ci.
y Na ka†dym grzejniku nale†y zamontowaç
odpowietrznik (r™czny lub automatyczny) oraz
zawory nape∆niajåce i spustowe w najni†szym
punkcie instalacji.

i

y W przypadku starszych instalacji grzewczych lub
ogrzewania pod∆ogowego mo†na stosowaç
jedynie ∂rodki antykorozyjne Varidos 1+1 lub
Cillit HS.

Nie stosowaç ∂rodkøw uszczelniajåcych
i rozpuszczalnikøw.

2

≥300

3

≥100

≥600cm

≥75

2
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Rys. 4 Otwory wentylacyjne przy zabudowie kot∆a w
szafce

3.2

Miejsce monta†u

Pomieszczenie kot∆owni
W celu prawid∆owego monta†u i eksploatacji kot∆a
nale†y przestrzegaç:
y Aktualnych norm oraz obowiåzujåcych przepisøw.
y Wytycznych z instrukcji obs∆ugi monta†u
przewodøw powietrzno - spalinowych.
Powietrze do spalania
Aby uniknåç korozji, powietrze do spalania nie
powinno zawieraç ∂rodkøw agresywnych.
Jako czynniki mocno korozyjne uznaje si™ zwiåzki
chloru i fluoru, b™dåce sk∆adnikami roztworøw farb,
lakierøw, klejøw, paliw oraz ∂rodkøw czyszczåcych
stosowanych w gospodarstwach domowych.
Temperatura powierzchni kot∆a
Maksymalna temperatura powierzchni kot∆a wynosi
poni†ej 85 °C, dlatego nie potrzeba †adnych
dodatkowych zabezpieczeµ dla ∆atwopalnych
materia∆øw budowlanych i mebli montowanych w
∂cianie.
Instalacje na gaz p∆ynny poni†ej poziomu terenu
Aktualne polskie przepisy zabraniajå monta†u kot∆a z
instalacjå na gaz p∆ynny poni†ej poziomu terenu.

6 720 610 425 PL (01.10)
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Odprowadzenie spalin
Zaleca si™ wbudowanie do komina zbiornika
kondensatu.
Poziomå cz™∂ç odprowadzenia spalin (max. 2,0 m)
nale†y prowadziç ze wzniesieniem 3 %.

3.3

Monta† p∆yty monta†owej i szyny
do zawieszenia

Ustaliç miejsce monta†u kot∆a uwzgl™dniajåc przy
tym nast™pujåce ograniczenia:
• max. odleg∆o∂ç od wszelkich nierøwno∂ci
powierzchni jak w™†e, rury, uskoki w murze itd.
• mo†liwo∂ci dost™pu w przypadku wszystkich prac
konserwacyjnych (min. odleg∆o∂ç z boku
urzådzenia wynosi 50 mm).

6 720 610 422-05.1O

1
1

Rys. 5
1

Zbiornik kondensatu

Wysoko∂ç komina powinna byç nie mniejsza ni† 2 m.

i

Wolna przestrzeµ 200 mm pod kot∆em
konieczna jest w celu wyj™cia skrzynki
sterowniczej.

Zamocowanie na ∂cianie
y Zamontowaç za∆åczony szablon monta†owy w
zamierzonym miejscu na ∂cianie.
y Wywierciç otwory (8 mm) do wkr™tøw mocujåcych.
y Szyn™ monta†owå do zawieszenia przymocowaç
do ∂ciany za pomocå do∆åczonych do kot∆a ∂rub i
ko∆køw.
y Zamontowaç na ∂cianie p∆yt™ monta†owå za
pomocå za∆åczonych do kot∆a wkr™tøw i ko∆køw
rozporowych.
y Sprawdziç wyrøwnanie (pion, poziom) szyny i p∆yty
monta†owej i dokr™ciç wkr™ty.

35

0

74

7
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Rys. 6
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11

Monta†

3.4

Przy∆åcza gazu i wody
340
R1/2" R3/4"

R1/2" R3/4"

85

75
55
28

R3/4"

Instalacja rur

3.4.1 Woda u†ytkowa
Je∂li wszystkie zawory så zamkni™te, ci∂nienie
statyczne nie powinno przekraczaç 10 bar.
W przeciwnym wypadku:
y w instalacji zamontowaç reduktor ci∂nienia.

65

65

65

65

Je†eli przy wlocie wody u†ytkowej zamontowany jest
zawør zwrotny lub reduktor ci∂nienia:
y zamontowaç grup™ bezpieczeµstwa z mo†liwo∂ciå
pod∆åczenia w widocznym miejscu odp∆ywu wody
w przypadku wyståpienia nadci∂nienia w instalacji.

364

217,5

180

Rury i armatura w instalacji wody u†ytkowej muszå
byç dobrane w taki sposøb, aby w zale†no∂ci od
ci∂nienia gwarantowa∆y w miejscu poboru wody
wystarczajåcy przep∆yw.
3.4.2

R3/4"

R1/2" R3/4"

R1/2" R3/4"

Zawør bezpieczeµstwa c.o.

370
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Rys. 7 Pod∆åczenia rurociågøw

i

Ogrzewanie

Zwrøciç uwag™ na to, aby tak
zamocowaç rury pod∆åczeniowe w
pobli†u urzådzenia, aby nie
spowodowaç napr™†eµ na ∂rubunkach.

Jego zadaniem jest zabezpieczenie kot∆a i ca∆ej
instalacji przed nadci∂nieniem. Nastawa fabryczna
powoduje zadzia∆anie zaworu, gdy ci∂nienie w
obiegu osiågnie warto∂ç ok. 3 bar.
Zamontowana na zaworze rurka upustowa umo†liwia
odp∆yw nadmiaru wody do systemu odp∆ywowego
wyposa†onego w widoczny odp∆yw.
R™czne otwieranie zaworu:
y przycisnåç dΩwigni™.
R™czne zamykanie zaworu:
y poluzowaç dΩwigni™.
3.4.3 Przy∆åcze gazowe
Gazowe przewody zasilajåce powinny byç
prawid∆owo zwymiarowane do wszystkich
pod∆åczonych urzådzeµ.
y Zawør gazowy zamontowaç w odpowiednim
miejscu.

7

6
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4
3
2

1

Rys. 8 P∆yta monta†owa
1
2
3
4
5
6
7

12

P∆yta monta†owa
Powrøt c.o.
Pod∆åczenie wody zimnej
Pod∆åczenie gazu
Pod∆åczenie ciep∆ej wody (1/2 ")
Zasilenie c.o.
¤ruba i ko∆ek rozporowy
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Monta†

3.5

Monta† urzådzenia

Zamontowaç kocio∆

Uwaga: Wyp∆ukaç rurociågi, aby
usunåç ewentualne
zanieczyszczenia.
y Usunåç opakowanie, zwracajåc uwag™ na
wskazøwki na opakowaniu.
Zdjåç obudow™

i

Obudow™ zabezpieczona jest przed
przypadkowym zdj™ciem za pomocå
dwøch ∂rub (zabezpieczenie instalacji
elektrycznej).
Obudow™ zawsze nale†y zabezpieczaç
tymi ∂rubami.

y Zdjåç klap™.
y Odkr™ciç ∂ruby zabezpieczajåce (4) znajdujåce si™
u do∆u z prawej i lewej strony.
y Obudow™ pociågnåç do siebie i przesunåç do gøry.

y Ustawiç kocio∆ na szynie monta†owej.
y Unie∂ç kocio∆ i opuszczaç powoli przy ∂cianie do
momentu zawieszenia na p∆ycie monta†owej.
y Sprawdziç umieszczenie uszczelek i dokr™ciç
nakr™tki na przy∆åczach rurowych.
Pod∆åczyç osprz™t przewodu spalinowego

i

Aby zapobiec korozji, stosowaç rury
spalinowe tylko ze stali szlachetnej.

y Sprawdziç przekrøj komina wg PN, zastosowaç
ewentualnie ocieplenie komina.
Uwaga: Uchwyty czujnika spalin nie
powinny byç wyginane!

3.6

Kontrola przy∆åczy

Przy∆åcza wodne
y Otworzyç zawør odcinajåcy dop∆yw zimnej wody i
nape∆niç obieg c.w.u. (ci∂nienie kontrolne: max.
10 bar).
y Otworzyç zawory serwisowe po stronie zasilania i
powrotu c.o. i nape∆niç instalacj™.
y Sprawdziç szczelno∂ç po∆åczeµ i nakr™tek
(ci∂nienie kontrolne: max. 3 bar na manometrze).
y Kocio∆ odpowietrzyç za pomocå zamontowanego
odpowietrznika.
y Sprawdziç szczelno∂ç wszystkich po∆åczeµ.
Odpowietrzanie instalacji
Na przewodzie powrotnym c.o. w kotle zamontowany
jest automatyczny odpowietrznik (separator
powietrza i odpowietrznik z p∆ywakiem). Mimo to
kocio∆ mo†e byç pod∆åczony tylko do ca∆kowicie
odpowietrzonych i oczyszczonych obiegøw c.o.
Dla u∆atwienia odpowietrzenia instalacji podczas
uruchamiania:
y nape∆niç obieg c.o. do ci∂nienia 1,5 bar.

4

Nieprzestrzeganie przepisøw monta†owych mo†e
spowodowaç obni†enie mocy lub powstanie
znacznych szumøw w instalacji.
Przewød gazowy

6 720 610 421-05.1O

Rys. 9
Przygotowaç mocowanie kot∆a
y Wymontowaç wszystkie zabezpieczenia
przy∆åczy i za∆o†yç za∆åczone do kot∆a
oryginalne uszczelki.
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y Sprawdziç szczelno∂ç przewodu gazowego do
zaworu odcinajåcego.
y Zamknåç zawør gazowy, aby zabezpieczyç
armatur™ gazowå przed nadci∂nieniem (max.
ci∂nienie 150 mbar).
y Sprawdziç przewød gazowy.
y Po prøbie szczelno∂ci obni†yç ci∂nienie prøbne w
instalacji.

13

Przy∆åcze elektryczne

4

Przy∆åcze elektryczne
Pora†enie elektryczne!
y Przed pod∆åczeniem elektrycznym
kot∆a, od∆åczyç napi™cie z sieci
pod∆åczeniowej 220 V (bezpiecznik,
wy∆åcznik LS).

Otworzyç skrzynk™ sterowniczå
y Pociågnåç do do∆u i wyjåç przys∆on™.

3

0

4

2

5

1
E

Wszystkie elementy regulacji, sterowania
i bezpieczeµstwa så fabrycznie okablowane
i sprawdzone.
y Przy sieci 2-fazowej:
aby zabezpieczyç odpowiedni pråd jonizacji,
zamontowaç mostek opornikowy
(Nr kat. 8 900 431 516) pomi™dzy przewodem N a
pod∆åczeniem ochronnym.

4.1

i

Pod∆åczenie urzådzenia

6 720 610 332-10.1R

Rys. 10
y Odkr™ciç ∂rub™ i wyciågnåç do przodu obudow™.

Pod∆åczenie elektryczne powinno byç
zgodne z aktualnymi przepisami.

3

0

4

2

y Niezb™dne jest uziemienie.

5

1
E

y Pod∆åczenie elektryczne przy zachowaniu min.
3 mm rozwarcia (np. bezpieczniki,
prze∆åczniki LS).
• Dla ochrony przed bryzgami wody (IP)
przeprowadziç kabel przez przepust kablowy
z odpowiedniå ∂rednicå przej∂cia.
• Stosowaç nast™pujåce typy kabli:
– NYM-I 3 x 1,5 mm2

6 720 610 332 -11.1R

Rys. 11
y Wyciåç otwory w przepustach kabli o odpowiednio
do ∂rednicy kabli.
3

0
2

4
5

1
E

8-9
5-7

10-12

13-14
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Rys. 12
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Przy∆åcze elektryczne

y Przeciågnåç kabel przez przepust kablowy i
pod∆åczyç, Rys. 13.
y Zamocowaç kabel zasilajåcy w przepu∂cie kabla.
˝y∆a uziemiajåca musi byç jeszcze luΩna, gdy
pozosta∆e kable så napi™te.
L

4.2

Pod∆åczyç regulator ogrzewania,
zdalne sterowanie lub zegary
sterujåce

Kocio∆ mo†e wspø∆pracowaç jedynie z regulatorem
marki JUNKERS.
Regulatory ogrzewania TR 220, TA 250, TA 270
sterowane za pomocå magistrali BUS

N NS L S L R

y Regulator pod∆åczyç zgodnie z instrukcjå
monta†u.
Regulator pogodowy TA 211 E
4130-14.1R

y Regulator pod∆åczyç do kot∆a zgodnie z instrukcjå
monta†u.
Regulator temperatury w pomieszczeniu 24 V o
dzia∆aniu ciåg∆ym
y Regulator temperatury w pomieszczeniu TR 100,
TR 200 o dzia∆aniu ciåg∆ym, pod∆åczyç zgodnie z
opisem poni†ej:

Rys. 13

Rys. 14
Zdalne sterowanie i zegar sterujåcy
y Zdalne sterowanie TF 20, TW 2, TFQ 2T/W lub
zegar sterujåcy DT 1, DT 2 pod∆åczyç zgodnie z
instrukcjå monta†u kot∆a.
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27

367 363
317 366
61
365
310

8.1

ECO

136
364

295

135

38.2

170

171

173

170

172

15.1
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Rys. 15
8.1
15.1
27
38.2
61
135
136
170
171
172
173
295
310
317
363
364
365
366
367

Manometr
Rurka odp∆ywowa
Odpowietrznik automatyczny
Klucz zaworu nape∆niajåcego
Przycisk resetujåcy
Wy∆åcznik g∆øwny
Regulator temperatury zasilania c.o.
Zawory serwisowe w przewodzie zasilajåcym
i powrotnym c.o.
Zawør c.w.u.
Zawør gazowy (zamkni™ty)
Zawør zimnej wody,
Naklejka z typem kot∆a
Regulator temperatury c.w.u.
WskaΩnik wielofunkcyjny
Lampka kontrolna pracy palnika
Lampka kontrolna zasilania za∆.
Przycisk „kominiarz“
Przycisk serwisowy
Przycisk uruchamiajåcy funkcj™ ECO

5.1

Ostrze†enie: Kocio∆ nie mo†e byç
u†ytkowany bez wody. Nie otwieraç
zaworu gazowego przed
nape∆nieniem instalacji wodå.
y Zawør zimnej wody (173) otworzyç i odpowietrzyç
instalacj™.
y Ci∂nienie przed zaworem naczynia wzbiorczego
nastawiç zgodnie z wysoko∂ciå statycznå instalacji
ogrzewania (patrz str. 20).
y Otworzyç zawory przygrzejnikowe.
y Otworzyç zawory serwisowe (170).
y Instalacj™ ogrzewania powoli nape∆niaç przez
zespø∆ nape∆niajåcy (38).

i
16

Przed uruchomieniem

Zaleca si™ nape∆niaç instalacj™ tak, aby
po nape∆nieniu panowa∆o w niej
ci∂nienie 1,5 bar.

6 720 610 425 PL (01.10)
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y Odpowietrzyç grzejniki.
y Otworzyç automatyczny odpowietrznik (27) obiegu
c.o. i po odpowietrzeniu ponownie zamknåç.
y Instalacj™ ogrzewania dope∆niç do 1-2 bar za
pomocå zaworu nape∆niajåcego (38).
y Sprawdziç, czy rodzaj gazu podany na tabliczce
znamionowej odpowiada rodzajowi gazu w sieci.
y Otworzyç zawør gazowy (172).

5.2

W∆åczanie i wy∆åczanie kot∆a

W∆åczyç

5.3

W∆åczenie c.o.

y Regulator temperatury c.o.
ustawiç na warto∂ç
temperatury odpowiedniå dla danej instalacji c.o.:
– ogrzewanie niskotemperaturowe:
po∆o†enie E (ok. 75 °C)
– ogrzewanie przy temperaturze
zasilania max. 90 °C: po∆o†enie max
(patrz str. 20, „odblokowaç ograniczenie
niskotemperaturowe“)
Je∂li palnik pracuje, ∂wieci si™ czerwona kontrolna
lampka.

y W∆åczyç kocio∆ w∆åcznikiem g∆øwnym (I).
Za∂wieci si™ zielona lampka kontrolna, a na
wy∂wietlaczu pojawi si™ warto∂ç temperatury
zasilania wody grzewczej.

6 720 610 333-05.1O

Rys. 17

5.4
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Rys. 16

i

Regulacja ogrzewania

y Na regulatorze pogodowym (TA…) nastawiç
odpowiedniå krzywå grzania i tryb pracy.
y Na regulatorze pokojowym (TR...) ustawiç
odpowiednie temperatury.

Po w∆åczeniu kot∆a na wy∂wietlaczu
pojawiå si™ na ok. 10 s parametry od P1
do P6 (automatyczne testowanie
uk∆adøw elektronicznych w kotle) .
20°C
15

Wy∆åczenie
y Wy∆åczyç urzådzenie na wy∆åczniku g∆øwnym (0).
Lampka kontrolna ga∂nie. Zegar (je∂li jest
pod∆åczony) zatrzyma si™ po up∆ywie rezerwy
czasowej zasilania.

10

25

30

Aus
6 720 610 296-23.1O

Grozi pora†eniem!
Bezpiecznik (151) str 7 nadal jest pod
napi™ciem.
y Przed podj™ciem pracy przy instalacji
elektrycznej od∆åczyç napi™cie
(bezpiecznik, wy∆åcznik LS).
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Rys. 18
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5.5

Temperatura c.w.u.

5.6

Temperatury ciep∆ej wody u†ytkowej mo†na ustawiaç
na regulatorze c.w.u.
w zakresie ok. 40 °C do
60 °C.
Nastawiona temperatura nie pojawia si™ na
wy∂wietlaczu.

Temperatura/ilo∂ç c.w.u.

Temperatura ciep∆ej wody u†ytkowej mo†e byç
nastawiona w zakresie od 40 °C do 60 °C. Przy
poborze wi™kszej ilo∂ci ciep∆ej wody, temperatura
obni†a si™ zgodnie z Rys 20.

T [ °C ]

ZWC 24

60
ZWC 28
50
1

40
6 720 610 333-07.1O

Rys. 19
30
0

Pozycja na
regulatorze

Temperatura wody

W lewo do oporu

ok. 40 °C

l

ok. 55 °C

W prawo do oporu

ok. 60 °C

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Q [l/min]
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Tab. 5
Przycisk ECO
Przyci∂ni™cie i przytrzymanie przycisku
powoduje prze∆åczenie trybu pracy komfortowej i
w∆åczenie trybu ECO.
Tryb pracy komfortowej, lampka w przycisku nie
∂wieci si™ (nastawa fabryczna)
Temperatura kot∆a utrzymywana jest na zadanym
poziomie. Ståd krøtki czas oczekiwania przy poborze
c.w.u. Dlatego kocio∆ w∆åcza si™ nawet przy braku
poboru wody.
Tryb pracy ECO, lampka w przycisku ∂wieci si™
Temperatura kot∆a nie jest utrzymywana na
zadanym poziomie. Funkcja priorytetowego
przygotowywania c.w.u. pozostaje aktywna.
• Sygna∆ zapotrzebowania
zapotrzebowania Otwarcie i zamkni™cie na krøtko
zaworu c.w.u. powoduje podgrzanie wody do
temperatury zadanej. Ciep∆a woda dost™pna jest
po krøtkim czasie.
• Bez sygna∆u zapotrzebowania
Podgrzewanie wody nast™puje dopiero w
momencie jej poboru. Ståd wynika d∆u†szy czas
oczekiwania na ciep∆å wod™.

Rys. 20
1

5.7

Urzådzenie taktuje (naprzemiennie W∆åczanie/
Wy∆åczanie)

Praca w okresie letnim
(tylko przygotowanie c.w.u.)

W przypadku pogodowego regulatora c.o.
y Nie przestawiaç regulatora
w kotle.
Przy okre∂lonej temperaturze zewn™trznej
regulator wy∆åcza automatycznie pomp™
obiegowå i obieg c.o.
W przypadku regulatora temperatury w
pomieszczeniu
y Pokr™t∆o regulatora temperatury
w kotle
przekr™ciç do oporu w lewo.
Ogrzewanie zostaje wy∆åczone. Przygotowanie
c.w.u. oraz zasilanie regulatora ogrzewania i
zegara sterujåcego pozostaje w∆åczone.

5.8

Ochrona przeciwmrozowa

y Ogrzewanie pozostawiç w∆åczone.
-luby Do wody instalacyjnej dodaç ∂rodka
przeciwzamro†eniowego FSK firmy Schilling
Chemie (proporcja 22% - 55%), Glythermin N firmy
BASF (proporcja 20% - 62%) lub Antifrogen N
firmy Hoechst/Ticona (proporcja 20% - 40%).

Sygna∆ zapotrzebowania umo†liwia maksymalne
oszcz™dzanie gazu i wody.
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Uruchomienie

5.9

Zak∆øcenia

Podczas pracy mogå wyståpiç zak∆øcenia.
Symbol zak∆øcenia pojawia si™ na wy∂wietlaczu, a
lampka w przycisku
mo†e pulsowaç.
Je†eli lampka w przycisku
pulsuje:
y przytrzymaç przycisk
do momentu, gdy na
wy∂wietlaczu pojawi si™ symbol – –.
Po w∆åczeniu kot∆a na wy∂wietlaczu pojawia si™
warto∂ç temperatury zasilania.
Je†eli lampka w przycisku
nie pulsuje:
y wy∆åczyç i ponownie w∆åczyç kocio∆.
Po w∆åczeniu kot∆a na wy∂wietlaczu pojawia si™
warto∂ç temperatury zasilania.
Je†eli zak∆øcenia nie da si™ usunåç:
y powiadomiç serwis.

5.10 Czujnik ciågu kominowego
Przy wyp∆ywie spalin do pomieszczenia, czujnik
ciågu kominowego wy∆åcza urzådzenie. Na
wy∂wietlaczu pojawia si™ A4 . Po 20 minutach kocio∆
w∆åcza si™ automatycznie.
y Skontrolowaç czujnik ciågu kominowego podczas
uruchomienia (patrz rozdzia∆ 7.1)
Je∂li wy∆åczanie powtarza si™ cz™∂ciej:
y wezwaç uprawniony serwis i sprawdziç kocio∆ lub
przewody odprowadzenia spalin.

5.11 Zabezpieczenie przed
zablokowaniem si™ pompy

i

Funkcja ta zapobiega przed zablokowaniem
si™ pompy c.o. i wy∆åcznika hydraulicznego
po d∆u†szej przerwie w u†ytkowaniu.

Po ka†dym wy∆åczeniu pompy zegar odmierza czas i
po up∆ywie 24 godzin wy∆åcznik hydrauliczny zostaje
w∆åczony, a pompa uruchomiona na ok. 5 minut.

6 720 610 425 PL (01.10)
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6

Nastawa indywidualna

6.1

Nastawa mechaniczna

6.1.1

Sprawdziç pojemno∂ç naczynia
wzbiorczego
Poni†sze wykresy umo†liwiajå ogølne okre∂lenie, czy
zamontowane w kotle naczynie wzbiorcze jest
wystarczajåce i czy wymagane jest dodatkowe
naczynie (bez ogrzewania pod∆ogowego).
Do narysowania charakterystyk pos∆u†y∆y
nast™pujåce dane podstawowe:
• 1% pojemno∂ci wody w naczyniu wzbiorczym lub
20% pojemno∂ci nominalnej naczynia
wzbiorczego
• Robocza rø†nica ci∂nieµ na zaworze
bezpieczeµstwa 0,5 bar zgodnie z normå.
• Ci∂nienie wst™pne przed zaworem naczynia
wzbiorczego odpowiada statycznej wysoko∂ci
instalacji nad Ωrød∆em ciep∆a.
• Max. ci∂nienie robocze: 3 bary.
tv ( °C )
90
B

6.1.2 Nastawa temperatury zasilania
Temperatura zasilania mo†e byç nastawiana w
zakresie od 45 °C do 90 °C.

i

W przypadku ogrzewania pod∆ogowego
zwracaç uwag™ na max. dopuszczalnå
temperatur™ zasilania. Instalacj™
ogrzewania pod∆ogowego pod∆åczaç
tylko z wykorzystaniem zaworu
mieszajåcego.

Ograniczenie niskotemperaturowe
Max. dopuszczalna temperatura zasilania
ograniczona jest fabrycznie w regulatorze
do
75 °C (po∆o†enie E).
Nie ma potrzeby nastawy mocy grzewczej dla
obliczonego zapotrzebowania na ciep∆o.
Zniesienie ograniczenia niskotemperaturowego
W instalacjach grzewczych o wy†szych
temperaturach zasilania mo†na przesunåç
ograniczenie.
y Podnie∂ç ∂rubokr™tem †ø∆ty przycisk w
regulatorze
.

80
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70
60
55
50
40
6 720 610 332-27.1O

A

30

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
VA ( l )
6 720 610 421-07.1O

0

Rys. 21
I
II
III
IV
V
tV
VA
A
B

Ci∂nienie wst™pne 0,2 bar
Ci∂nienie wst™pne 0,5 bar
Ci∂nienie wst™pne 0,75 bar
Ci∂nienie wst™pne 1,0 bar
Ci∂nienie wst™pne 1,3 bar
Temperatura zasilania
Pojemno∂ç instalacji w litrach
Konieczne dodatkowe naczynie wzbiorcze
Zakres roboczy naczynia wzbiorczego

y W zakresie granicznym: wyznaczyç dok∆adnå
wielko∂ç naczynia zgodnie z normå.
y Je†eli punkt przeci™cia znajduje si™ z prawej
strony krzywej, nale†y zamontowaç dodatkowe
naczynie wzbiorcze.
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Rys. 22
y ®ø∆ty przycisk obrøciç o 180° i ponownie wcisnåç
(kropka skierowana do wewnåtrz).
Ograniczenie temperatury zasilania zosta∆o
zniesione.
Po∆o†enie

temperatura zasilania

1
2
3
4
5
E
max

ok. 45 °C
ok. 51 °C
ok. 57 °C
ok. 63 °C
ok. 69 °C
ok. 75 °C
ok. 90 °C

Tab. 6
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6.1.3

Zmiana charakterystyki pomp c.o.
W przypadku pod∆åczenia szeregowego
(jedna za drugå) kilku pomp c.o.
konieczny jest rozdzia∆ hydrauliczny. W
przeciwnym wypadku zawør
trøjdrogowy w kotle mo†e nie zadzia∆aç.

i

y Ustawiç na obudowie pompy c.o. liczb™ obrotøw.
H 0,6
(bar)
0,5

C

0,4

B

0,3

A

0,2
0,1
0
0
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1000

Q(l/h)

Rys. 23
A
B
C
H
Q

Charakterystyka dla pozycji 1
Charakterystyka dla pozycji 2
Charakterystyka dla pozycji 3
Ci∂nienie dyspozycyjne pompy na krøçcach c.o. kot∆a
Strumieµ wody c.o.

6 720 610 425 PL (01.10)
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7

Konserwacja
Grozi pora†eniem!
y Przed podj™ciem pracy przy instalacji
elektrycznej od∆åczyç napi™cie
(bezpiecznik, wy∆åcznik LS).

Kontrola czujnika ciågu kominowego

1

2

y Urzådzenie powinno byç serwisowane tylko przez
uprawnionego serwisanta.
y Stosowaç tylko oryginalne cz™∂ci zamienne.
y Wymontowane uszczelki i o-ringi wymieniç
nowymi.

7.1

Regularna konserwacja

Ciep∆a woda
Je†eli temperatura na wylocie nie osiåga zadanej
warto∂ci:
y zdemontowaç wymiennik ciep∆a.
y Wymiennik ciep∆a oczy∂ciç z kamienia za pomocå
dost™pnych w handlu rozpuszczalnikøw:
– Przy∆åcza wymiennika skierowaç do gøry.
– Wymiennik zanurzyç w roztworze do
odkamieniania. Pozostawiç do czasu
rozpuszczenia kamienia kot∆owego.
y Zalecenia: wymiennik ciep∆a wymieniç po
ok. 7 latach ciåg∆ej eksploatacji.
Naczynie wzbiorcze przeponowe
y Ci∂nienie obni†yç do zera.
y Sprawdziç naczynie wzbiorcze, w razie potrzeby
nape∆niç powietrzem do ci∂nienia 1 bar za pomocå
pompki powietrznej.
y Ci∂nienie wst™pne naczynia wzbiorczego
wyregulowaç do poziomu wysoko∂ci statycznej
instalacji grzewczej.

6 720 610 425-57.1O

Rys. 24 Czujnik ciågu kominowego na przerywaczu
ciågu
1
2

Przerywacz ciågu
Czujnik ciågu kominowego

y Wy∆åczyç urzådzenie na wy∆åczniku g∆øwnym.
y Podnie∂ç rur™ spalinowå i zakryç krøciec spalin
pokrywkå z blachy.
y W∆åczyç urzådzenie na wy∆åczniku g∆øwnym.
y Nacisnåç przycisk
i przytrzymaç, a† na
wy∂wietlaczy pojawi si™ - -.
Funkcja „kominiarz“ jest aktywna.
Przycisk
∂wieci si™, a wy∂wietlacz pokazuje
temperatur™ zasilania.
Kocio∆ powinien wy∆åczyç si™ w ciågu 120 s.
Wy∂wietlacz poka†e A4.
Niebezpieczeµstwo: Uchwyt
czujnika ciågu kominowego nie
powinien byç zginany!

Zawory bezpieczeµstwa, regulacyjne i sterujåce
y Sprawdziç dzia∆anie wszystkich zaworøw
bezpieczeµstwa, regulacyjnych i sterujåcych.
y Co 3 lata wymieniç elektrod™ jonizacyjnå.

y Zdjåç pokrywk™ z blachy i powtørnie zamontowaç
rur™ spalinowå.
Po ok. 20 minutach kocio∆ w∆åczy si™
automatycznie. Wy∂wietlacz poka†e temperatur™
zasilania.

i
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Przez wy∆åczenie i powtørne w∆åczenie
kot∆a mo†na obej∂ç 20 min. blokad™.
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Cz™∂ci zamienne
y Zamøwiç cz™∂ci zamienne podajåc ich oznaczenia
i numery na podstawie listy cz™∂ci zamiennych.

7.3

Ogrzewanie konwekcyjne
(instalacja jednorurowa)

y Stosowaç tylko poni†sze smary:
– cz™∂ç wodna: Unisilikon L 641 (8 709 918 413)
– z∆åczki gwintowane: HFt 1 v 5 (8 709 918 010).

Wi™kszo∂ç konwektorøw wyposa†onych jest w klap™
regulacyjnå. Jej po∆o†enie umo†liwia regulacj™
strumienia ciep∆a z konwektora.
y Ani na ani pod konwektorem nic nie ustawiaç, aby
nie zak∆øcaç obiegu ciep∆ego powietrza.
y Regularnie czy∂ciç †eberka w ∂rodku.

7.2

7.4

Smary

Oprø†nianie instalacji grzewczej

Obieg c.w.u.
y Zamknåç zawør odcinajåcy dop∆yw wody
u†ytkowej na przy∆åczu.
y Otworzyç wszystkie krany.

Ka†dy grzejnik wyposa†ony jest w zawør, za pomocå
ktørego mo†na odciåç lub wyregulowaç strumieµ
ciep∆a.

Obieg c.o.
y Oprø†niç grzejniki.
y Oprø†niç kocio∆ poprzez odkr™cenie zaworu
oprø†niajåcego w przewodzie powrotnym c.o.

i

Na zawør oprø†niajåcy za∆o†yç wå†, aby
odprowadziç wod™ grzewczå.
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Ogrzewanie grzejnikowe lub
konwektorowe
(instalacja dwururowa)

i

Ogrzewanie pod∆ogowe:
y zamontowaç zawør mieszajåcy.

y Nale†y unikaç zamykania wszystkich grzejnikøw
ze wzgl™du na brak cyrkulacji, co spowoduje
zak∆øcenia i wy∆åczenie kot∆a.
W przypadku zak∆øceµ i wy∆åczenia kot∆a:
y zresetowaç uszkodzenie poprzez przyci∂ni™cie
przycisku (61) w panelu obs∆ugi.
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