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1 Informacje na temat niniejszego dokumentu

1.1 Funkcja niniejszej instrukcji

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat kotła kondensacyjnego Modula
III. Są to między innymi informacje na temat:

• bezpieczeństwa,

• sposobu działania,

• eksploatacji,

• konserwacji.

1.2 Adresaci instrukcji

Niniejszy dokument przeznaczony jest dla użytkownika urządzenia.

1.3 Zakres obowiązywania instrukcji

Niniejszy dokument dotyczy kotła kondensacyjnego Modula III od 10/2010 r.

1.4 Załączone dokumenty

Dla użytkownika

• Instrukcja obsługi kotła kondensacyjnego Modula III

Dla instalatora

• Instrukcja instalacji i uruchamiania kotła kondensacyjnego Modula III

• Protokół uruchomienia/konserwacji

• Schematy instalacji hydraulicznej i okablowania – przykłady instalacji

1.5 Przechowywanie dokumentów

Przechowywanie dokumentów leży w gestii użytkownika urządzenia, który powi
nien zadbać o to, aby były dostępne w razie potrzeby.
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2 Symbole i zasady typograficzne

2.1 Zastosowane symbole

W przedłożonym dokumencie stosowane są następujące symbole:

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Bezpośrednie zagrożenie życia lub niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń
ciała w przypadku zlekceważenia tego zagrożenia.

OSTRZEŻENIE

Możliwe niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń ciała w przypadku zlekce
ważenia tego zagrożenia.

UWAGA

Niebezpieczeństwo lekkich obrażeń ciała w przypadku zlekceważenia
tego zagrożenia.

Niebezpieczeństwo szkód materialnych w przypadku zlekceważenia tego
zagrożenia.

Wskazówka zawierająca dodatkowe, pomocne informacje.Wskazówka

2.2 Zasady typograficzne

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące sposoby zapisu:

Format Opis

Tekst Nazwy i oznaczenia produktów są zapisane kursywą.

Przykład: SystaComfort

Tekst Punkty menu zapisane są za pomocą innej czcionki.

Przykład: Zapytanie o dane pomiarowe

Tekst > Tekst Ścieżki menu zapisane są inną czcionką, kolejność menu
wskazywana jest za pomocą znaku „>”.

Przykład: Zapytanie o dane pomiarowe > Temperatura
zbiornika

Tekst Wybór i ustawienia zapisane są za pomocą innej czcionki.

Przykład: Wybierz tryb pracy Automatyka.

Tekst Odsyłacze do innej dokumentacji zapisane są kursywą.

Przykład: Informacje na temat konserwacji można znaleźć w
dokumencie TH-1234.

[32] W przypadku odsyłaczy do rozdziałów lub wpisów w słow
niczku tego samego dokumentu podawana jest w nawiasa
ch kwadratowych odpowiednia strona.

Przykład: Więcej informacji na ten temat, patrz rozdział
„Przepisy” [12].

Czcionka oraz formatowanie
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Sposób wykonania operacji, która ma tylko jeden etap, lub też w przypadku której
kolejność czasowa pojedynczych czynności nie ma znaczenia.

► Czynność

Sposób wykonania operacji, która ma wiele etapów, i w przypadku której kolejno
ść czasowa pojedynczych czynności jest istotna.

1. Pierwsza czynność

2. Druga czynność

Wynik pośredni

3. Trzecia czynność

→ Wynik końcowy

Zastosowanie w listach numerowanych

• pierwszy punkt listy (poziom 1)

- pierwszy punkt listy (poziom 2)

- drugi punkt listy (poziom 2)

• drugi punkt listy (poziom 1)

Instrukcja wykonania pojedynczej
operacji

Wieloetapowa instrukcja
postępowania

Lista
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3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

3.1 Zagrożenia oraz środki bezpieczeństwa

Pierwsze uruchamianie może wykonać tylko instalator.

► Należy zadbać o to, aby wyłącznie wykwalifikowany pracownik wykonał
pierwsze uruchamianie.

► Należy wykonywać tylko te czynności, które zostały opisane w przeznaczonej
dla użytkownika instrukcji obsługi.

Na przyłączach elektrycznych jest obecne napięcie i może to prowadzić do poraże
nia prądem elektrycznym.

Instalację elektryczną oraz uruchamianie może przeprowadzić wyłącznie wykwalifi
kowany specjalista.

Prace dotyczące podzespołów doprowadzających gaz może wykonywać tylko
wykwalifikowany instalator.

Spaliny mogą doprowadzić do zatruć zagrażających życiu.

1. Wyłączyć instalację grzewczą.

2. Przewietrzyć pomieszczenie.

3. Unikać otwartego ognia w pomieszczeniu, w którym ustawiony jest kocioł
grzewczy.

Zagrożenie życia w przypadku wybuchu gazów palnych

1. Nie włączać przełączników elektrycznych (dzwonków, lamp, silników, wind
itp.).

2. Unikać otwartego ognia w pomieszczeniu, w którym ustawiony jest kocioł
grzewczy.

3. Zamknąć zawór gazu.

4. Przewietrzyć pomieszczenie.

5. Opuścić pomieszczenie.

6. Z zewnątrz budynku powiadomić przedsiębiorstwo gazownicze oraz instalato
ra z uprawnieniami.

Gorące powierzchnie mogą spowodować oparzenia. Przewód odprowadzania spa
lin może mieć temperaturę ponad 60 °C. Powierzchnie grzewcze mogą osiągać, w
zależności od temperatury zasilania, ponad 80 °C.

► Nie dotykać przewodu doprowadzającego gaz do kotła grzewczego.

► Ustawić odpowiednio niższą temperaturę zasilania.

Temperatury wody powyżej 65 °C mogą powodować oparzenia. Małe dzieci lub
też ludzie starsi mogą być zagrożeni nawet w przypadku niższych temperatur.

► Nie nastawiać temperatury wody podłączonego zbiornika ciepłej wody powy
żej 65 °C.

Jeśli kocioł grzewczy pozostaje przez dłuższy czas (np. podczas ferii) w nieogrze
wanym pomieszczeniu i nie jest eksploatowany, woda w kotle i w przewodach
rurowych może zamarznąć. Zamarzająca woda może uszkodzić kocioł grzewczy
oraz przewody rurowe i spowodować szkody następcze.

► Nie wyłączać kotła grzewczego na dłuższy czas w przypadku zagrożenia mro
zem.

► Kocioł grzewczy wolno eksploatować tylko z nieuszkodzoną izolacją.

► Kocioł grzewczy wolno eksploatować tylko z kompletnie zamontowaną obu
dową i kompletnie zamontowanym i podłączonym systemem odprowadzania
spalin.

► W pobliżu kotła nie należy przechowywać materiałów palnych lub łatwopalny
ch.

Porażenie prądem

Prace dotyczące podzespołów
doprowadzających gaz

Sposób postępowania w razie
wyczucia zapachu spalin

Sposób postępowania w razie
wyczucia zapachu gazu

Zagrożenie oparzeń

Unikać niebezpieczeństwa oparzenia

Niebezpieczeństwo mrozu

Bezpieczna eksploatacja kotła
grzewczego
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Aerozole, rozpuszczalniki lub środki czyszczące z zawartością chloru, farby, kleje
itp. mogą w niekorzystnych warunkach spowodować uszkodzenie urządzenia lub
też instalacji odprowadzania spalin. 

► W otoczeniu urządzenia nie stosować aerozoli, rozpuszczalników lub środków
czyszczących z zawartością chloru, farb, klejów itp.

► Upewnić się, czy powietrze do spalania lub powietrze w pomieszczeniu nie
ma stale wysokiego poziomu wilgotności.

► Nigdy nie usuwać, ani nie zakrywać naklejek ze wskazówkami bezpieczeństwa
na kotle grzewczym. Naklejki muszą być czytelne przez cały okres eksploatacji
kotła grzewczego.

► W przypadku uszkodzenia lub nieczytelności, naklejki ze wskazówkami bez
pieczeństwa należy zastąpić nowymi.

Powietrze do spalania

Wskazówki bezpieczeństwa na kotle
grzewczym

3.2 Wskazówki ostrzegawcze

Wskazówki ostrzegawcze w niniejszym dokumencie są wyróżnione za pomocą pik
togramów oraz haseł. Piktogram oraz hasło wskazują stopień zagrożenia.

3.2.1 Struktura wskazówek ostrzegawczych

Wskazówki ostrzegawcze, poprzedzające każdą czynność, są zapisane w następu
jący sposób:

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Rodzaj i źródło zagrożenia

Objaśnienie rodzaju i źródła zagrożenia

► Sposoby uniknięcia zagrożenia

3.3 Zgodność

Jako producent oświadczamy niniejszym, że produkt ten spełnia wymogi podsta
wowych dyrektyw dotyczących wprowadzenia do obrotu na terenie UE.

3.4 Obowiązki użytkownika

Aby zapewnić nienaganne działanie urządzenia, należy przestrzegać poniższych
zaleceń:

► Montaż, uruchomienie i konserwację urządzenia należy zlecić specjaliście.

► Należy poprosić instalatora o objaśnienie działania urządzenia.

► Należy dbać o wykonywanie niezbędnych kontroli i prac konserwacyjnych.

► Należy wykonywać tylko te czynności, które zostały opisane w przeznaczonej
dla użytkownika instrukcji obsługi.

► Instrukcje należy przechowywać w pobliżu urządzenia.
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4 Opis produktu

4.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Kocioł kondensacyjny Modula III może być używany jako źródło ciepła w zamknię
tych instalacjach grzewczych.

Za pośrednictwem oddzielnego zbiornika z wymiennikiem ciepła, kotła grzewcze
go Modula III można używać również do pośredniego ogrzewania wody użytko
wej.

Inne wykorzystanie kotła grzewczego jest niedozwolone. W przypadku każdego
innego zastosowania, jak również w przypadku modyfikacji urządzenia, również w
ramach montażu oraz instalacji, wykluczone są wszelkie roszczenia z tytułu gwa
rancji.

4.2 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Kocioł kondensacyjny Modula III nie może być używany jako źródło ciepła w
otwartych instalacjach grzewczych.

Kocioł kondensacyjny Modula III nie jest dopuszczony do bezpośredniego ogrze
wania wody użytkowej.

4.3 Paliwo

Kocioł kondensacyjny jest dopuszczony w kategorii urządzeń gazowych II 2EII 3B/P

dla następujących rodzajów gazu:

Kategoria gazu Rodzaj gazu

II2Ell3B/P Gaz ziemny H/E 

Gaz ziemny L/LL 

Gaz płynny

Kocioł kondensacyjny jest ustawiony fabrycznie na eksploatację z zastosowaniem
gazu ziemnego H/E.

4.4 Tryby pracy

Za pośrednictwem panelu sterowania można ustawić następujące tryby pracy:

• Auto

• Ręczny

• Kominiarz
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4.5 Widok ogólny urządzenia

T002036-B

8

7

4

55

6

2

3

9

11

10

12

13

1

Widok ogólny urządzenia

1 Odprowadzenie spalin/dopro
wadzenie powietrza do spala
nia

8 Tłumik ssania

2 Obudowa/komora powietrzna 9 Skrzynka rozdzielcza

3 Wymiennik ciepła (obieg grzew
czy)

10 Syfon

4 Króciec pomiaru spalin 11 Skrzynka płytek

5 Elektroda zapłonowa i joniza
cyjna

12 Wentylator

6 Komora spalania wstępnego
mieszanki gazu/powietrza

13 Zasilanie ogrzewania

7 Armatura gazowa

4.6 Opis funkcjonowania

Informacje ogólne

Kondensacyjny kocioł gazowy Modula III to naścienny, gazowy kocioł grzewczy o
wysokim stopniu sprawności. Inne zalety kotła grzewczego:

• zwarta konstrukcja,

• niski poziom emisji spalin,

• łatwość obsługi.

Kondensacyjny kocioł gazowy Modula III może być eksploatowany zarówno w
sposób zależny, jak i niezależny od powietrza pomieszczenia.

W zależności od wyposażenia kocioł grzewczy jest regulowany przez następujące
urządzenia:
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• Panel sterowania 

• Regulator ogrzewania SystaCompact

• Regulator ogrzewania SystaComfort

• Obcy regulator

• System regulacji MES (modułowy system energetyczny)

Doprowadzanie powietrza do spalania i odprowadzanie spalin

Obudowa kotła grzewczego służy równocześnie jako komora powietrzna. Powie
trze do spalania zasysane jest przez wentylator, a gaz tłoczony jest przez rurę Ven
turiego po stronie wlotowej wentylatora. Prędkość obrotowa wentylatora jest
regulowana w zależności od parametrów ustawień, żądanej energii cieplnej oraz
na podstawie wartości ustalanych przez czujniki temperatury. Gaz oraz powietrze
do spalania mieszane są w rurze Venturiego. Proporcje gazu do powietrza zapew
niają, że ilości gazu oraz powietrza do spalania są do siebie dostosowane. Dzięki
temu można uzyskać optymalne spalanie w całym zakresie mocy. Mieszanka gazu i
powietrza do spalania doprowadzana jest do palnika w górnej części wymiennika
ciepła.

Spalanie

Palnik podgrzewa wodę grzewczą, przepływającą przez aluminiowy wymiennik
ciepła. W przypadku temperatury spalin poniżej punktu rosy (ok. 55 °C) para wod
na skrapla się w spalinach w dolnej części wymiennika ciepła. Uwalniane w tym
procesie kondensacji ciepło (ciepło utajone lub ciepło kondensacyjne) przenoszone
jest również na wodę grzewczą. Schłodzone spaliny odprowadzane są przez rurę
wylotu spalin. Kondensat ze spalin odprowadzany jest przez przegrodę wodną.

Podłączanie hydrauliczne

Sterowany przez mikroprocesor układ regulacji kotła grzewczego ogranicza maksy
malną różnicę temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem ogrzewania, jak rów
nież maksymalny wzrost temperatury zasilania. Z tego powodu kocioł grzewczy
jest niewrażliwy na zbyt małą ilość przepływu. Należy jednakże zwracać uwagę na
minimalną ilość przepływu wody rzędu 0,4 m3/h.

Sterowanie w oparciu o technikę regulacji

Moc kotła grzewczego można regulować w następujący sposób:

Moc pomiędzy wartością maksymalną i minimalną zależy od wartości zadanej tem
peratury dla zasilania ogrzewania.

Moc pomiędzy wartością maksymalną i minimalną zależy od wartości zadanej tem
peratury dla zasilania ogrzewania, definiowanej przez układ regulacji adaptacyjnej.

Kocioł grzewczy może być również za pomocą odpowiedniego wyposażenia stero
wany przez
system sterowania budowli (0-10 V).

Ustawienie Praca/zatrzymanie

Regulacja adaptacyjna

System sterowania budowli GLS
(opcja)

Regulacja temperatury wody

Kocioł grzewczy wyposażony jest w elektroniczny układ regulacji temperatury z
czujnikiem temperatury zasilania i powrotu. Temperaturę zasilania można ustawić
w zakresie od 20 °C do 90 °C. Kocioł grzewczy ogranicza swą moc, gdy zostanie
osiągnięta wartość zadana temperatury zasilania ogrzewania.

Zabezpieczenie przed brakiem wody

Kocioł grzewczy wyposażony jest w zabezpieczenie przed brakiem wody, opierają
ce swe działanie na wartościach pomiarów temperatury. Dzięki redukcji mocy w
razie zagrożenia utraty wystarczającego przepływu wody kocioł grzewczy działa
tak długo, jak to tylko możliwe. Jeśli ilość przepływu jest zbyt mała lub jeśli tempe
ratura zasilania ogrzewania za bardzo wzrośnie, kocioł grzewczy jest blokowany
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na 10 minut. Jeśli występuje brak wody w kotle grzewczym lub też jeśli nie działa
pompa, kocioł przełącza się na tryb bezpieczeństwa.

Zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą wody

Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa kocioł grzewczy blokowany jest
w przypadku zbyt wysokiej temperatury wody (110 °C).

4.6.1 Funkcja ochrony przed mrozem

UWAGA

Niebezpieczeństwo mrozu

Funkcja ochrony przed mrozem nie działa, jeśli kocioł grzewczy został wyłączony.
Woda w kotle może zamarznąć.

► Nie wyłączać kotła grzewczego w razie zagrożenia mrozem

► W razie potrzeby opróżnić kocioł grzewczy

Funkcja ochrony przed mrozem chroni tylko kocioł grzewczy, nie całą instalację
grzewczą.

Jeśli temperatura wody grzewczej w kotle grzewczym za bardzo się obniży, włącza
się zintegrowany system ochronny kotła grzewczego. Ochrona działa w następują
cy sposób:

• jeśli temperatura wody jest niższa niż 7 °C, włącza się pompa obiegowa,

• jeśli temperatura wody jest niższa niż 4 °C, włącza się kocioł grzewczy,

• jeśli temperatura wody jest wyższa niż 10 °C, kocioł grzewczy wyłącza się, a
po krótkim czasie opóźnienia wyłącza się również pompa obiegowa.

Jeśli do kotła podłączony jest czujnik temperatury zewnętrznej, ochrona przed
mrozem działa w sposób następujący:

• jeśli temperatura zewnętrzna jest niższa niż -10 °C (ustawienie fabryczne),
włącza się pompa obiegowa,

• jeśli temperatura zewnętrzna jest wyższa niż -10 °C (ustawienie fabryczne),
pompa obiegowa pracuje przez 15 minut, a następnie wyłącza się.

Wskazówka
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5 Eksploatacja

5.1 Widok panelu sterowania

Za pomocą panelu sterowania kotła grzewczego można ustawić parametry instala
cji. Przyciski i symbole na panelu sterowania mają następujące znaczenie:

Panel sterowania

Znaczenie klawiszy

1 Wyświetlacz 5  Wprowadzanie lub

 wyłączenie blokady klawiszy

2  [Escape] lub

RESET

6  Kominiarz

(nacisnąć równocześnie klawisz 2 i 3)

3  Temperatura ogrzewania lub

 minus

7  Menu

(nacisnąć równocześnie klawisz 4 i 5)

4  Temperatura ciepłej wody lub

 plus

8  Włączanie/wyłączanie

Klawisze posiadają podwójne funkcje.

Znaczenie symboli

Menu informacji

Wskazuje aktualne wartości

Włączanie/wyłączanie

Wyłączanie i ponowne włączanie urządzenia (po
5 blokadach)

Tryb pracy Kominiarz

Wymusza pełne obciążenie lub częściowe obciążenie
w celu sprawdzenia wartości spalania

Pompa obiegowa

Wskazuje, że pompa działa

Menu użytkownika

Ustawianie parametrów na poziomie użytkownika

Temperatura ogrzewania

Ustawianie parametru temperatury ogrzewania

Wyłączanie programu ogrzewania

Funkcja ogrzewania jest wyłączona

Włączanie programu ciepłej wody

Ustawianie parametru temperatury ciepłej wody

Tryb pracy Ręczny

Kocioł grzewczy działa w trybie pracy Ręczny

Żółty wyświetlacz zawiera następujące symbole:

 +  +  komunikat dot. konserwacji
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Program ciepłej wody wyłączony

Wskazuje, że tryb WWE został wyłączony

Bez funkcji

Menu konserwacji

Ustawianie parametrów na poziomie serwisowym

Bez funkcji

Włączanie programu ciepłej wody

Wskazuje, że tryb ECO został włączony

Moc palnika
wskazuje, czy palnik pracuje z obciążeniem pełnym
czy częściowym

Usterka

Kocioł grzewczy wyłączył się z powodu usterki

• Wyświetlany jest kod usterki

• Symbol usterki ma kolor czerwony

Ciśnienie wody

Zbyt niskie ciśnienie wody

Funkcja ochrony przed mrozem

Kocioł grzewczy włącza się automatycznie w celu
ochrony przed mrozem

Blokada klawiszy

Blokada klawiszy włączona

Menu licznika godzin pracy

Wskazuje:

• godziny pracy palnika

• liczbę pomyślnych procedur uruchomienia 

• liczbę godzin pod napięciem

5.2 Zmienianie parametrów

Praktycznie wszystkie instalacje grzewcze działają prawidłowo w oparciu o usta
wienia fabryczne. 

Za pomocą odpowiednich parametrów można dostosować instalację grzewczą do
własnych potrzeb.

Istnieją również dodatkowe parametry, które może konfigurować tylko instalator
podczas uruchamiania, po wprowadzeniu kodu dostępu.

Wskazówka

Ustawienia parametrów

Ustawienia fabryczne

Modula III

Parametr Opis Zakres regulacji

45 65 85 115

P1 Temperatura zasilania TSET 20 do 90 °C 75

P2 Temperatura ciepłej wody TSET 40 do 65 °C 65

P3 Tryb ogrzewania/podgrzewanie
ciepłej wody (WWE)

0 = ogrzewanie wyłączone/WWE wyłączo
ne
1 = ogrzewanie włączone/WWE włączone
2 = ogrzewanie włączone/WWE wyłączone
3 = ogrzewanie wyłączone/WWE włączone

1

P4 Tryb ECO nie zmieniać 2

P5 Rozpoznawanie otwartego
okna

nie zmieniać 0

P6 Okno wskazań nie zmieniać 2

P7 Czas opóźnienia wyłączania
pompy

1 do 98 min

99 min = stały

3
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Ustawienia fabryczne

Modula III

Parametr Opis Zakres regulacji

45 65 85 115

P8 Jasność wyświetlacza nie zmieniać 1

Przykład: Zmienianie parametrów na poziomie użytkownika

Aby zmienić parametry od  do , należy postępować w następujący sposób:

1. Nacisnąć przycisk  (przycisk podwójny) 

2. Nacisnąć przycisk , aż symbol  na pasku menu zacznie migać

3. Wybrać poziom użytkownika za pomocą przycisku  

Zostanie wyświetlona opcja ,  miga

4. Potwierdzić za pomocą przycisku  

Zostanie wyświetlona opcja   (ustawienie fabryczne) i miga

5. Ustawić wartość za pomocą przycisku  lub  (np. na )

6. Potwierdzić za pomocą przycisku  

Zostanie wyświetlona opcja ,  miga

7. W razie potrzeby ustawić dalsze parametry za pomocą przycisku  lub  

8. Nacisnąć dwukrotnie przycisk , aby powrócić do aktualnego trybu pracy

Kocioł grzewczy przełącza się ponownie na normalny tryb pracy, jeśli w ciągu
3 min nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Wskazówka

5.3 Wyświetlanie menu informacji

W menu informacji można wyświetlać różne wartości ustawień.

Aby wybrać menu informacji, należy postępować w następujący sposób:

1. Nacisnąć przycisk  (przycisk podwójny)

Miga symbol  na pasku menu.

2. Wybrać menu informacji za pomocą przycisku  

3. Wyświetlić wartości za pomocą przycisku  lub  

Wartość nastaw Opis

St Kod eksploatacyjny Status

Su Kod eksploatacyjny Substatus 

t1 Temperatura zasilania (°C)

t2 Temperatura powrotu (°C)

t3 Temperatura zbiornika (°C)

t4 Temperatura zewnętrzna (°C)

t5 wewn.

SP Wartość zadana temperatury palnika
(°C)

FL Prąd jonizacji (µA)

nF Prędkość obr. wentylatora (obr./min)

Pr Ciśnienie wody (bar)

Po Względny stopień modulacji (%)
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► Za pomocą kodu eksploatacyjnego Status i Substatus można śledzić działa
nie kotła grzewczego.

Status
St

Opis Substatus
Su

Opis 

0 Stan spoczynkowy 0 Stan spoczynkowy

1 Czas oczekiwania

2 Otwieranie zaworu 3-drogowego (opcja)

3 Start pompy

1 Włączanie kotła (żądanie ciepła)

4 Kontrola temperatury dla włączenia palnika

10 Otwarcie zewnętrznego zaworu gazu i kontrola gazu

11 Zwiększanie prędkości obr. wentylatora

13 Przedmuch wentylatora

14 Oczekiwanie na sygnał udostępnienia

15 Polecenie włączenia palnika

17 Wstępny zapłon

18 Zapłon główny

19 Kontrola płomienia

2 Włączenie palnika

20 Przedmuch pomiędzy (po ponownym uruchomieniu wentyla
tor działa dalej)

30 Regulacja temperatury (tryb normalny)

31 Ograniczona regulacja temperatury (zabezpieczenie Delta T)

32 Regulacja mocy

33 Zabezpieczenie przyrostowe 1 (modulacja wsteczna)

34 Zabezpieczenie przyrostowe 2 (moc częściowa)

35 Zabezpieczenie przyrostowe 3 (blokowanie)

36 Modulacja wzrastająca dla utrzymania płomienia

37 Czas stabilizacji

3 / 4 Palnik działa w trybie ogrzewa
nia/trybie ciepłej wody

38 Zimne uruchamianie

40 Polecenie wyłączenia palnika

41 Dobieg wentylatora (20 s)

42 Zamknięcie zewnętrznej klapy spalin/zaworu gazu

43 Wyłączanie bezpieczeństwa recyrkulacji

5 Wyłączenie palnika

44 Wyłączenie wentylatora

60 Dobieg pompy

61 Pompa wył.

62 Zawór 3-drogowy otwarty

6 Wyłączenie kotła

63 Czas oczekiwania

0 Oczekiwanie na włączenie palnika8 Wyłączenie regulatora

1 Oczekiwanie na żądanie ciepła

9 Blokada XX Kod blokady XX

0 Stan spoczynkowy

2 Zawór 3-drogowy, kierunek centralne ogrzewanie

17 Program odpowietrzania

3 Pompa wł. 

Wskazówka

17THPL2075 10/10 V 1.0 

Eksploatacja



Status
St

Opis Substatus
Su

Opis 

61 Pompa wył.17 Program odpowietrzania

62 Zawór 3-drogowy, kierunek ciepła woda

5.4 Napełnianie instalacji

► Sprawdzać regularnie ciśnienie wody w instalacji.

Jeśli ciśnienie wody jest niższe niż 0,8 bar, należy dolać wody do instalacji. Zaleca
ne ciśnienie wody: 1,5–2,0 bar.

Aby napełnić instalację grzewczą, należy postępować w następujący sposób:

1. Upewnić się, że wszystkie zawory grzejników są całkowicie otwarte

2. Upewnić się, że kocioł grzewczy jest włączony

Ciśnienie wody wskazywane jest na wyświetlaczu na panelu sterowania.

3. Podłączyć wąż napełniający do zaworu wody

4. Wolny koniec węża napełniającego podłączyć do zaworu napełniania/opróż
niania kotła grzewczego
Zwracać uwagę na to, aby do przewodów wody użytkowej nie dostała się
woda grzewcza.

5. Otworzyć zawór napełniania/opróżniania

6. Powoli odkręcać zawór wody

7. Napełnić instalację grzewczą aż do ciśnienia roboczego, niezbędnego dla
instalacji grzewczej
Ustawione podczas uruchamiania ciśnienie robocze można sprawdzić w pro
tokole uruchamiania.

8. Zamknąć zawór napełniania/opróżniania

9. Odpowietrzyć instalację grzewczą w przewidzianych do tego miejscach

10. Ponownie sprawdzić ciśnienie wody

11. W razie potrzeby powtórzyć proces napełniania

12. Odłączyć wąż napełniający

13. Sprawdzić szczelność przyłączy

Wskazówka

5.5 Opróżnianie instalacji

Jeśli niemożliwe jest skontaktowanie się z instalatorem, instalację grzewczą można
opróżnić samodzielnie w następujących przypadkach:

• w przypadku dużego wycieku wody,

• jeśli kocioł grzewczy nie jest używany (np. w przypadku usterki) i równocze
śnie istnieje zagrożenie mrozem.

Aby opróżnić instalację grzewczą, należy postępować w następujący sposób:

18 THPL2075 10/10 V 1.0 

Eksploatacja



1

2

3

4

T000181-B

Otwieranie zaworów grzejników

1. Otworzyć zawory wszystkich grzejników podłączonych do instalacji grzewczej

2. Wyłączyć kocioł grzewczy za pomocą włącznika/wyłącznika

3. Zaczekać ok. 10 min, aż grzejniki ostygną

4. Zamocować wąż w punkcie opróżniania instalacji

5. Umieścić wolny koniec węża w odpowiednim miejscu odpływu

6. Całkowicie otworzyć zawór napełniający/opróżniający
 Uwaga: Woda może być jeszcze gorąca!

7. Odpowietrzyć instalację

8. Spuścić całkowicie wodę

9. Zamknąć zawór napełniania/opróżniania

5.6 Włączanie urządzenia

Aby włączyć kocioł grzewczy, należy postępować w następujący sposób:

1. Włączyć kocioł grzewczy za pomocą włącznika/wyłącznika

Rozpoczyna się cykl włączania:
Cykl włączania trwa trzy minuty i nie można go przerwać. Na wyświetlaczu
wskazywane są następujące informacje:
F:X.X: Wersja oprogramowania
P:X.X: Wersja parametrów

Zostanie wykonany automatycznie 3-minutowy cykl odpowietrzania:
 Na wyświetlaczu wskazywane są następujące informacje:

 ponadto ciśnienie wody oraz symbole ,  i 

2. Sprawdzić ciśnienie wody w instalacji

3. Jeśli ciśnienie wody jest niższe niż 0,8 bar, należy dolać wody do instalacji
grzewczej, patrz rozdział „Napełnianie instalacji [18]”.
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6 Konserwacja

6.1 Częstotliwość konserwacji

► Należy zawrzeć umowę konserwacyjną z upoważnionym zakładem.

Na wyświetlaczu na panelu sterowania wskazywany jest w razie potrzeby automa
tycznie komunikat dotyczący konserwacji. W zależności od warunków użytkowa
nia kotła grzewczego pierwszy komunikat dotyczący konserwacji wyświetlany jest
najpóźniej po upływie 3 lat od instalacji kotła.

► Jeśli na wyświetlaczu na panelu sterowania zostanie wyświetlony komunikat
dotyczący konserwacji, należy niezwłocznie skontaktować się z instalatorem.

Wskazówka
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7 Usterki

7.1 Usuwanie usterek

W razie wystąpienia usterki w kotle grzewczym, na panelu sterowania wyświetlany
jest komunikat wraz z przyporządkowanym do niego kodem usterki.

Wyświetlacz miga na czerwono

• Symbol 

• Symbol RESET

• Kod usterki (np. E:01)

1. Zanotować wyświetlony kod usterki
Jest on istotny dla prawidłowego i szybkiego zdiagnozowania rodzaju usterki
oraz ew. dla wsparcia technicznego

2. Nacisnąć na co najmniej trzy sekundy przycisk , aby zresetować usterkę

Jeśli przyczyna usterki jest jedynie chwilowa, np. powietrze w przewodzie
gazowym, kocioł grzewczy uruchomi się ponownie automatycznie.

3. W przypadku ponownego wystąpienia usterki skontaktować się niezwłocznie
z instalatorem.
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8 Wyłączanie z eksploatacji

8.1 Czasowe wyłączanie urządzenia z eksploatacji

Jeśli instalacja grzewcza nie będzie używana przez dłuższy czas, zaleca się odłączyć
kocioł grzewczy od zasilania.

UWAGA

Niebezpieczeństwo mrozu

Funkcja ochrony przed mrozem nie działa, jeśli kocioł grzewczy został wyłączony.
Woda w kotle może zamarznąć.

► Nie wyłączać kotła grzewczego w razie zagrożenia mrozem

► W razie potrzeby opróżnić kocioł grzewczy

Aby wyłączyć tymczasowo kocioł grzewczy z eksploatacji, należy postępować w
następujący sposób:

1. Wyłącznik główny: ustawić wyłącznik na OFF, odłączyć kocioł grzewczy od
napięcia zasilania

2. Zamknąć kurek odcinający gazu lub zawór główny gazu

3. Zapewnić ochronę przed mrozem

8.2 Całkowite wyłączanie urządzenia z eksploatacji

Całkowite wyłączenie kotła grzewczego z eksploatacji należy zlecić specjaliście.
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9 Utylizacja
Urządzenia oraz wyposażenie i opakowania transportowe wykonane są w większej
części z surowców nadających się do ponownego przetworzenia.

Utylizację urządzenia, wyposażenia oraz opakowania transportowego można
wykonać w specjalistycznym punkcie zbierania odpadów.

► Należy przestrzegać obowiązujących w kraju przepisów.

9.1 Utylizacja opakowania

Utylizacja opakowań transportowych leży w gestii specjalisty, który zainstalował
urządzenie.

9.2 Utylizacja urządzenia

Urządzenie i jego wyposażenie nie należą do odpadów gospodarczych.

► Należy zadbać o to, aby zużyte urządzenie oraz ew. wyposażenie zostały pod
dane prawidłowej utylizacji.

► Należy przestrzegać obowiązujących w kraju przepisów.
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10 Dane techniczne
Typ kotła grzewczego
Modula III

Jed
nostka

45 65 85 115

Informacje ogólne

Ustawienie przepływu regulowane modulowane, wł./wył., 0 – 10 V

min. – maks. kW 8,0 – 40,0 12,0 – 61,0 14,1 – 84,2 16,6 – 107,0Zakres mocy (Pn)
tryb ogrzewania (80/60 °C)

Ustawienie fabrycz
ne

kW 40,0 61,0 84,2 107,0

min. – maks. kW 8,9 – 43,0 13,3 – 65,0 15,8 – 89,5 18,4 – 114,0Zakresy mocy (Pn)
tryb ogrzewania 50/30 °C

Ustawienie fabrycz
ne

kW 43,0 65,0 89,5 114,0

Dane dotyczące gazów i spalin

Ciśnienie przyłącza gazu,
gaz H/E

minimum m3/h 0,9 – 4,4 1,3 – 6,6 1,5 – 9,1 1,8 – 11,7

Zużycie gazu, gaz L/LL minimum m3/h 1,0 – 5,0 1,5 – 7,5 1,7 – 9,8 2,1 – 13,7

Zużycie gazu, gaz płynny minimum m3/h 0,3 – 1,7 0,5 – 2,5 0,6 – 3,5 0,6 – 4,7

Emisja NOx rocznie lub (EN
483)

mg/kWh 37 32 45 46

Przepływ masowy spalin min. – maks. kg/h 14 – 69 21 – 104 28 – 138 36 – 178

Temperatura spalin min. – maks. °C 30 – 67 30 – 68 30 – 68 30 – 72

Maksymalny opór Pa 150 100 160 220

Właściwości obiegu grzewczego

Ilość wody l 5,5 6,5 7,5 7,5

Ciśnienie robocze wody minimum bar 0,8

Ciśnienie robocze wody (PMS) maksimum bar 4,0

Temperatura wody maksimum °C 110

Temperatura pracy maksimum °C 90

Właściwości elektryczne

Przyłącze elektryczne VAC/Hz 230/50

Moc pobierana
Pełne obciążenie

maksimum W 68 88 125 199

Moc pobierana, obciążenie
częściowe

maksimum W 18 23 20 45

Moc pobierana, tryb czuwania W 5 6 4 7

Elektryczny stopień ochrony IP X4D 

AT 6.3 bezpiecznik główny F1Bezpiecznik (230 VAC)

AT 2 bezpiecznik F2

Inne właściwości

łącznie kg 53 60 67 68Ciężar, netto

montaż(1) kg 49 56 65 65

Poziom hałasu w odległości 1
m

dB(A) 45 45 52 51

(1) Zdjęta przednia obudowa
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11 Deklaracja zgodności
T
H

-2
0

9
0
 0

6
/1

0

Deklaracja zgodności WE

Producent

Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Kuchenäcker 2
72135 Dettenhausen

oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że produkt

Modula III     8 …   45 kW
Modula III   12 …   65 kW
Modula III   16 …   85 kW
Modula III   18 … 115 kW

jest zgodny z postanowieniami wymienionych poniżej dyrektyw WE:

2009/142/WE  urządzenia spalające paliwa gazowe
92/42/EWG  dyrektywa dot. efektywności energet. kotłów grzew.
2006/95/WE  dyrektywa niskonapięciowa
2004/108/WE  dyrektywa dot. kompatybilności elektromagnet. (EMC)
97/23/WE  dyrektywa dot. urządzeń ciśnieniowych (art. 3, ust. 3)

Zastosowane normy i specyfikacje techniczne
EN 297, 483, 625, 677
EN 50165, 60335-2-102
EN 55014-2 
EN 6100-3-2, 61000-3-3

Karlsbad, 30 czerwca 2010 r.

Klaus Taafel
Prezes Zarządu
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Przedstawicielstwo Polskie GZ
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