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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,

• montażu i instalacji,

• uruchamiania,

• usuwania usterek,

• konserwacji,

• danych technicznych.

1.2 Adresaci instrukcji

Niniejszy dokument przeznaczony jest dla specjalistów.

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 wykonywać tylko czynności opisane w niniejszej instrukcji instalacji i
uruchamiania

Instalację elektryczną oraz uruchamianie może przeprowadzić wyłącznie wykwalifi
kowany specjalista.

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

► Należy przestrzegać obowiązujących przepisów.

Prace dotyczące podzespołów doprowadzających gaz może wykonywać tylko
wykwalifikowany instalator.

► Należy przestrzegać obowiązujących przepisów.

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.

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.

► Poinformować użytkownika o możliwych temperaturach powierzchni grzejny
ch.

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.

► Instalować kocioł grzewczy w pomieszczeniach o temperaturze otoczenia od
0 °C do 40 °C.

► Należy wskazać użytkownikowi konieczność ochrony instalacji grzewczej
przed mrozem.

► Należy zwracać uwagę na to, aby izolacja kotła grzewczego była nieuszkodzo
na, kompletna i prawidłowo zamontowana.

► 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.

► Do konserwacji i naprawy należy używać wyłącznie oryginalnych części
zastępczych.

Porażenie prądem

Prace dotyczące podzespołów
doprowadzających gaz

Sposób postępowania w razie
wyczucia zapachu gazu

Zagrożenie oparzeń

Unikać niebezpieczeństwa oparzenia

Niebezpieczeństwo mrozu

Bezpieczna eksploatacja kotła
grzewczego
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► 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.

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 Przepisy

Należy się stosować do obowiązujących przepisów i dyrektyw:

• Przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony przed wypadkami.

• Przepisy dotyczące ochrony środowiska.

• Inne przepisy dotyczące ochrony pracy.

• Odnośne normy i dyrektywy PN, PN-EN

• Normy i przepisy prawne dotyczące zabudowy urządzeń i wykonania instalacji
wodnych oraz grzewczych

• Obowiązujące regionalne normy, przepisy i zalecenia dotyczące wykonawstwa
i instalacji grzewczych i sanitarnych oraz zabudowy opisanych w instrukcji
urządzeń

Podstawy prawne

Normy i dyrektywy

3.4 Zgodność

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

3.5 Obowiązki instalatora

Aby zapewnić nienaganne działanie urządzenia, należy przestrzegać poniższych
zaleceń: 

► należy wykonywać tylko czynności opisane w niniejszej instrukcji,

► należy wykonać wszystkie czynności zgodnie z obowiązującymi normami i
przepisami,

► należy pouczyć użytkownika o działaniu wzgl. obsłudze urządzenia,

► należy wskazać użytkownikowi konieczność konserwacji urządzenia,

► należy poinformować użytkownika o możliwych zagrożeniach, jakie mogą
powstać podczas eksploatacji 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 Tabliczka znamionowa

Urządzenie jest oznakowane w sposób jednoznaczny za pomocą tabliczki znamio
nowej. Tabliczka znamionowa zawiera najważniejsze dane techniczne oraz jedno
znaczny numer seryjny.
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T001539-B

Tabliczka znamionowa

4.5 Tryby pracy

Za pośrednictwem panelu sterowania można ustawić następujące tryby pracy:

• Auto

• Ręczny

• Kominiarz
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4.6 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

4.7 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:

14 THPL2076 10/10 V 1.0 

Opis produktu



• 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).

4.7.1 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 spadnie poniżej -10 °C (ustawienie za pomocą
parametru P:30), włącza się pompa obiegowa,

• jeśli temperatura zewnętrzna jest wyższa niż -10 °C (ustawienie za pomocą
parametru P:30), pompa obiegowa pracuje przez 15 minut, a następnie wyłą
cza się.

Wskazówka
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5 Montaż

5.1 Sprawdzanie zakresu dostawy

► Należy sprawdzić dostawę pod względem ewentualnych uszkodzeń.

Zakres dostawy kotła grzewczego obejmuje:

• kocioł grzewczy wraz z kablem sieciowym,

• kabel przyłączeniowy do pompy obiegowej (tylko w przypadku wyposażenia z
regulatorem ogrzewania SystaCompact),

• szynę montażową,

• szablon montażowy,

• materiały montażowe (śruby i dyble),

• dokumentację.

Niniejsza instrukcja instalacji i uruchamiania opisuje wyłącznie podzespoły wcho
dzące w skład dostawy standardowej. Wyposażenie opcjonalne dostarczane jest
wraz z odrębną instrukcją montażu.

Wskazówka

5.2 Wyposażenie opcjonalne

W zależności od konfiguracji urządzenia dostępne są różne opcje.

• Zestaw przyłączeniowy kotła 

• Kabel przyłączeniowy do pompy obiegowej

• Rozszerzona płytka sterowania i regulacji (SCU)

• Zestaw do czyszczenia wymiennika ciepła

• Walizka serwisowa 

• Pompa do kondensatu

• Pojemnik neutralizujący na kondensat ze spalin

• Uchwyt pojemnika neutralizującego

• Granulat uzupełniający do pojemnika neutralizującego (2 kg)

• Naboje do uzdatniania wody

• Czujnik temperatury do ogrzewania wody 

• Złącze A-BUS/OpenTherm

• Złącze 0 – 10 V 

• Regulator ogrzewania SystaCompact 

• Regulator ogrzewania SystaComfort

• System regulacji MES

Kocioł grzewczy

Regulator ogrzewania

5.3 Wymagania dotyczące miejsca ustawienia

UWAGA

Nieodpowiednie miejsce ustawienia może być przyczyną uszkodzeń

Miejsce ustawienia musi spełniać określone wymagania.

► Kocioł grzewczy należy zainstalować w suchym i nienarażonym na mróz
pomieszczeniu

► Kocioł grzewczy może być używany w pomieszczeniach z agresywnymi opa
rami i pyłami tylko niezależnie od powietrza pomieszczenia

Miejsce ustawienia musi spełniać różne wymagania. 
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Sprawdzić następujące warunki:

• dostępny odpowiedni otwór dla przewodu odprowadzania spalin,

• dostępny odpowiedni otwór dla zasysania powietrza,

• ściana musi być na tyle stabilna, aby utrzymać ciężar kotła grzewczego napeł
nionego wodą,

• wystarczająca ilość miejsca w celu wykonania prac pomiarowych, konserwa
cyjnych i czyszczenia,

• w pobliżu kotła grzewczego nie mogą być przechowywane palne produkty i
materiały,

• w pobliżu kotła grzewczego muszą być dostępne następujące przyłącza:

- przyłącze prądowe z uziemieniem,
Zaleca się podłączenie kotła grzewczego do zabezpieczonego oddzielnie
przyłącza prądowego.
Kabel sieciowy kotła grzewczego ma długość 1,5 m.

- przyłącze wody ściekowej do odprowadzania kondensatu ze spalin.
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5.4 Wymiary
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50

130

191

365

Wymiary w mm

Przyłącze przewodu odprowa
dzania spalin, Φ 80 mm (45
kW) wzgl. Φ 100 mm
(65–115 kW)

Przyłącze przewodu doprowadzania
powietrza do spalania, Φ 125 mm
(45 kW) wzgl. Φ 150 mm
(65–115 kW)

Odpływ kondensatu Powrót ogrzewania; G1 1/4"

Rura odprowadzająca zaworu
bezpieczeństwa, Φ 25 mm

Zasilanie ogrzewania; G1 1/4"

Przyłącze gazu; G3/4"
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5.5 Odstępy minimalne

Należy przestrzegać odstępów minimalnych, wymaganych do zamontowania i
zdemontowania kotła grzewczego:

T002599-B

500

m
in

.1
000

500
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in. 400

350

m
in. 250

750

Odstępy minimalne w przypadku montażu naściennego, wymiary w mm

Zaleca się następujące odstępy minimalne:

• z boku po 250 mm,

• z boku do szybu komina 700 mm.

W przypadku montażu kotła grzewczego w zamkniętej obudowie należy zadbać o
otwory, aby uniknąć następujących zagrożeń:

• zbierania się gazu,

• nagrzewania się obudowy.

Montaż naścienny

Montaż obudowy
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T002600-B

1000

min. (1)

530

15 (2)

min.1500

min. 400

min. 250

750

350

Minimalne odstępy dla obudowy

1 Odstęp pomiędzy przodem urządzenia oraz wewnętrzną ścianką obudowy
w mm

2 Odstęp pomiędzy kotłem grzewczym oraz obudową w mm

Minimalna powierzchnia otworu: S1 + S2 = 150 cm²

5.6 Montaż urządzenia

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo uszkodzenia przewodów instalacyjnych i urządzeń
montażowych

Podczas wiercenia może dojść do uszkodzenia ułożonych w ścianie przewodów
instalacyjnych.

► Przed przystąpieniem do wiercenia upewnić się, że w miejscu wiercenia nie
przebiegają przewody elektryczne lub inne przewody instalacyjne

UWAGA

Nieodpowiednie mocowanie może stać się przyczyną uszkodzenia

Kocioł grzewczy może spaść.

► Stosować odpowiednie materiały do mocowania

► Uwzględnić właściwości ściany

Kocioł grzewczy dostarczany jest wraz z szablonem montażowym.

• Wiertarka udarowa

• Wiertło o średnicy 10 mm

• Klucz do śrub z łbem sześciokątnym o wielk. 13 mm

• Poziomica

• Taśma klejąca

Potrzebne narzędzia
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Przykryć przyłącza doprowadzania powietrza oraz odprowadzania spalin, aby chro
nić kocioł grzewczy przed pyłem podczas montażu. 

Aby zamontować kocioł grzewczy, należy postępować w następujący sposób:

T001540-A

2

1

5

4

3

Montaż naścienny

1. Przymocować szablon montażowy na ścianie za pomocą taśmy klejącej
Rozstaw otworów szablonu montażowego można znaleźć również w załącz
niku do niniejszej instrukcji.

2. Sprawdzić poziome ustawienie przy użyciu poziomicy

3. Wywiercić dwa otwory o średnicy 10 mm

4. Założyć dyble o średnicy 10 mm

5. Przymocować szynę montażową za pomocą załączonych śrub z łbem sześcio
kątnym

6. Zawiesić kocioł grzewczy na szynie montażowej

Pył
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6 Instalacja gazu

6.1 Podłączanie gazu

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo wybuchu podczas prac przy podzespołach doprowa
dzających gaz

Gaz obecny w systemie przewodów może się zapalić i spowodować obrażenia
stanowiące zagrożenie życia.

► Przed przystąpieniem do pracy przy przewodach gazowych zamknąć główny
zawór gazu

► Zabezpieczyć główny zawór gazu na czas prac przed niezamierzonym otwar
ciem

Aby przyłączyć kocioł grzewczy do zasilania gazem, należy postępować w następu
jący sposób:

T002859-C

Podłączanie gazu

1. Upewnić się, że licznik gazu jest odpowiedniej wielkości 

W razie potrzeby należy skontaktować się z zakładem gazowniczym.

2. Wyjąć z przyłącza gazu GAS/GAZ na spodzie kotła grzewczego korek zabez
pieczający przed pyłem

3. Podłączyć przewód dopływu gazu zgodnie z obowiązującymi normami
Należy przestrzegać obowiązujących przepisów, patrz rozdział „Przepisy”.

4. Zamontować kurek odcinający gaz bezpośrednio na przewodzie dopływu
gazu poniżej kotła grzewczego

5. Zamknąć dopływ gazu za pomocą kurka odcinającego gaz

Uzgodnić dalsze prace montażowe z zakładem gazowniczym.Wskazówka
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7 Instalacja układu hydraulicznego

7.1 Hydrauliczne możliwości podłączania

W zależności od wersji całej instalacji istnieją różne hydrauliczne możliwości podłą
czania:

• Podłączenie ogrzewania podłogowego

• Podłączenie kolektora słonecznego

• Podłączenie zbiornika ogrzewanego pośrednio

• Zastosowanie tylko do ogrzewania

Odpowiedni dla każdej sytuacji hydrauliczny schemat przyłączeniowy można zna
leźć w dokumencie „Schematy instalacji hydraulicznej i okablowania – przykłady
instalacji”

7.2 Płukanie instalacji

W przewodach rurowych może znajdować się szlam i pozostałości zanieczyszczeń,
które mogłyby uszkodzić kocioł grzewczy podczas eksploatacji.

1. Dokładnie przepłukać instalację grzewczą, aby usunąć pozostałości w rodzaju
opiłków metalu, pasty do spawania, smaru itp. z urządzenia

2. Odszlamić i przepłukać dokładnie również zamontowane już urządzenia, aż
wypływająca woda będzie czysta i wolna od zanieczyszczeń

► Należy przestrzegać obowiązujących przepisów, patrz rozdział „Przepisy”.Wskazówka

7.3 Podłączanie obiegu grzewczego

Można zamontować zestaw przyłączeniowy kotła (wyposażenie opcjonalne) zgod
nie z załączoną instrukcją montażu.

Aby przyłączyć kocioł grzewczy do obiegu grzewczego, należy postępować w
następujący sposób:

Wskazówka
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T002857-B

Podłączanie obiegu grzewczego

1. Wyjąć korek zabezpieczający zasilanie ogrzewania na spodzie kotła grzewcze
go

2. Na zasilaniu ogrzewania kotła grzewczego podłączyć rurę prowadzącą do
grzejników

3. Zainstalować zawór napełniania/opróżniania

4. Wyjąć korek zabezpieczający powrót ogrzewania na spodzie kotła grzewcze
go

5. Na przyłączu powrotu ogrzewania kotła grzewczego podłączyć rurę prowa
dzącą od obiegu grzewczego

6. W razie potrzeby zamontować pompę obiegową w obiegu powrotnym ogrze
wania

Jeśli pod kotłem grzewczym zamontowany został zawór odcinający, pomiędzy
zaworem odcinającym i kotłem grzewczym należy zainstalować kurek do napełnia
nia i opróżniania. 

Wskazówka
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7.4 Podłączanie odpływu kondensatu ze spalin

Kondensat powstaje w wyniku ochłodzenia zawartej w spalinach pary wodnej.
Musi on zostać odprowadzony za pośrednictwem odpływu.

Odprowadzenie może być wykonane z lub bez urządzenia neutralizującego. W
razie potrzeby należy zamontować zbiornik neutralizujący. Zbiornik neutralizujący
jest dostępny jako wyposażenie.

► Należy przestrzegać obowiązujących przepisów, patrz rozdział „Przepisy”.

Aby zamontować odpływ kondensatu ze spalin, należy postępować w następujący
sposób:

T002858-B

Podłączanie odpływu kondensatu ze spalin

1. Zamontować syntetyczny przewód odpływowy o średnicy co najmniej 32 mm,
prowadzący do odpływu

2. W razie potrzeby zamontować pojemnik neutralizujący

3. Wprowadzić wąż zbiornika spływowego kondensatu ze spalin, wychodzący z
syfonu

4. Zainstalować blokadę zapachów lub syfon na przewodzie odpływowym

Wskazówka

7.5 Napełnianie syfonu kondensatu ze spalin

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo zatrucia przez spaliny

W przypadku pustego syfonu spaliny z kotła grzewczego mogą rozprzestrzeniać
się po pomieszczeniu.

► Przed uruchomieniem napełnić syfon wodą

Aby napełnić syfon, należy postępować w następujący sposób:
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T002037-B

Napełnianie syfonu

1. Zdjąć syfon

2. Napełnić syfon wodą aż do znacznika

3. Ponownie zamontować syfon

7.6 Dobieranie wielkości naczynia wyrównawczego

► Należy upewnić się, że w instalacji grzewczej zamontowane jest naczynie
wyrównawcze o wystarczającej wielkości.

► Aby ustalić niezbędny wymiar naczynia wyrównawczego, należy stosować się
do obowiązujących przepisów.

Wskazówka
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8 Instalacja elektryczna

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem

Na przyłączach elektrycznych kotła grzewczego jest obecne napięcie i może to
prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

► Instalację elektryczną może wykonywać tylko wykwalifikowany elektryk

► Odłączyć dopływ prądu

► Zabezpieczyć dopływ prądu przed ponownym włączeniem

Należy zwracać uwagę na układ biegunów kotła grzewczego. Kocioł grzewczy jest
w całości wstępnie okablowany. Wszystkie przyłącza zewnętrzne można wykonać
za pomocą wtyku przyłączeniowego (niskie napięcie). Najważniejsze dane panelu
sterowania zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Przyłącze elektryczne 230 VAC/50 Hz

Bezpiecznik główny F1 (230 VAC) 6,3 AT

Bezpiecznik F2 (230 VAC) 2 AT

Wentylator 24 VDC/230 VAC 

F1 = 6,3 AT

F2 = 2 AT

Pozycja bezpieczników

W przypadku wymiany bezpieczników należy zawsze stosować bezpieczniki o
takiej samej wartości znamionowej.

Kocioł grzewczy można np. podłączyć w następujący sposób:

• obieg grzewczy bez mieszacza,

• obieg grzewczy z mieszaczem,

• przyłącze zbiornika wody użytkowej,

• przyłącze basenu,

• przyłącze zbiornika Kombi,

• połączenie wielokrotne.

Dalsze informacje można znaleźć w dokumencie „Schematy instalacji hydraulicznej
i okablowania – przykłady instalacji”.

Jednostka sterująca

Bezpieczniki
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4 2X51

S

OT

1   2

X12

3   4 5   6

OS

7   8

WS

9  1 0

Schemat instalacji elektrycznej automatu palnikowego

P Przyłącze sieciowe RTS Czujnik temperatury powrotu

SCU Rozszerzona płytka sterowania i regulacji FTS Czujnik temperatury zasilania

S Włączanie/wyłączanie PS Czujnik ciśnienia

IT Transformator zapłonu PSU Pamięć parametrów

E Stycznik zapłonu OT Złącze OpenTherm

GB Armatura gazowa OS Czujnik temperatury zewnętrznej

FAN Wentylator WS Pamięć czujników

PUMP A Pompa obiegowa PC Przyłącze komputera

HSL Ogranicznik temperatury DIS Wyświetlacz
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Kolory kabli

Oznaczenie Kolor Oznaczenie Kolor

BK czarny OR pomarańczowy

BL niebieski RD czerwony

BR brązowy WH biały

GN zielony YW żółty

GY szary

8.1 Zdejmowanie obudowy i otwieranie skrzynki
rozdzielczej

Aby zdjąć obudowę oraz otworzyć skrzynkę rozdzielczą, należy postępować w
następujący sposób:

2 

1 

90º 

Zdjąć obudowę

1. Odkręcić dwie śruby na przedniej ściance obudowy o jedną czwartą obrotu

2. Zdjąć obudowę
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T001991-A

2

1 1

Otworzyć skrzynkę rozdzielczą

3. Otworzyć zaciski mocujące po obu stronach skrzynki rozdzielczej

4. Otworzyć skrzynkę rozdzielczą

8.2 Dostęp do zacisków przyłączy

Aby uzyskać dostęp do listew zaciskowych przyłączy elektrycznych, należy postę
pować w następujący sposób:

1. Podnieść zacisk z przodu skrzynki rozdzielczej

T002040-A

Podnoszenie osłony skrzynki rozdzielczej
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2. Podnieść osłonę skrzynki rozdzielczej

T002862-A

2

x3

1

Wyjmowanie osłony skrzynki płytek

3. Zwolnić trzy zapięcia i wyjąć osłonę bocznej skrzynki płytek
Alternatywnie można również odkręcić śrubę mocującą skrzynkę płytek i
wyciągnąć całą skrzynkę płytek do przodu.
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PCU

SU

SCU

PSU

T001999-A

Dostęp do zacisków przyłączy

PSU Nośnik pamięci dla parametrów
kotła

PCU (Primary Control Unit) płytka palni
ka

SU (Saftey Unit) płytka bezpieczeń
stwa

SCU w zależności od wyposażenia
skrzynka płytek jest obsadzona w
różny sposób:
płytka przyłączy regulatora ogrze
wania SystaCompact
oraz / lub
rozszerzona płytka sterowania i
regulacji SCU (opcjonalnie)

UWAGA

Uszkodzenie w wyniku wyjęcia PSU

PSU dostarcza do automatu palnikowego ważne dane i parametry.

► Nigdy nie wyjmować PSU

8.3 Instalacja z regulatorem ogrzewania SystaCompact

Jeśli kocioł grzewczy wyposażony jest w regulator ogrzewania SystaCompact, jest
on już kompletnie okablowany i podłączony za pomocą połączenia OpenTherm z
magistralą z automatem palnikowym kotła grzewczego.
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Pompę cyrkulacyjną oraz czujnik cyrkulacji można podłączyć bezpośrednio do
regulatora ogrzewania.

Dalsze informacje można znaleźć na schemacie okablowania w dokumentacji
regulatora ogrzewania SystaCompact.

8.3.1 Podłączanie czujnika temperatury

Aby przyłączyć zewnętrzny czujnik temperatury oraz czujnik temperatury ciepłej
wody TWO (opcja), należy postępować w następujący sposób:

1. Przepchnąć kable czujnika od spodu kotła grzewczego przez gumową osłonę
skrzynki płytek
W tym celu przedziurawić gumową osłonę w miejscu oznaczonym 24 V.

2. Podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej do złącza wtykowego TA w
skrzynce płytek

3. Podłączyć czujnik temperatury ciepłej wody TWO (opcja) do złącza wtykowe
go TWO w skrzynce płytek

8.3.2 Podłączanie pompy obiegowej

Pompę obiegową o parametrach maks. 380 VA można podłączyć bezpośrednio do
automatu palnikowego kotła grzewczego. 

Pompę o wyższym poborze mocy można podłączyć do rozszerzonej płytki sterowa
nia i regulacji SCU (opcja), patrz rozdział „Podłączanie rozszerzonej płytki sterowa
nia i regulacji SCU [43]”

Aby podłączyć pompę obiegową do automatu palnikowego, należy postępować w
następujący sposób:

T002047-B

X81

X81 

Podłączanie kabla przyłączeniowego pompy do pompy obiegowej 

Wskazówka
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1. Podłączyć kabel przyłączeniowy pompy do pompy obiegowej

T002048-A

1

2

3

Wprowadzanie kabla przyłączeniowego pompy

2. Wyjąć tulejkę z odpowiedniego otworu na spodzie kotła grzewczego

3. Wprowadzić kabel przyłączeniowy pompy przez otwórz do wnętrza kotła
grzewczego

4. Zamknąć otwór przez dociągnięcie zapięcia bagnetowego na kablu

T002050-C

X8 

X81 

X81

Podłączanie kabla przyłączeniowego pompy

5. Podłączyć kabel przyłączeniowy pompy do gniazda wtykowego X81
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T002049-B

Układanie kabla przyłączeniowego pompy

6. Najlepiej ułożyć kabel przyłączeniowy pompy wzdłuż istniejącej wiązki kabli

7. Zamocować kabel przyłączeniowy pompy za pomocą opasek kablowych

8.4 Instalacja z regulatorem ogrzewania SystaComfort

Regulator ogrzewania SystaComfort jest kompletnie okablowany, za wyjątkiem
połączenia OpenTherm do automatu palnikowego i połączenia linii BUS do panelu
sterowania regulatora ogrzewania w obudowie ściennej.

Czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik temperatury ciepłej wody TWO (opcja),
pompę obiegową, pompę cyrkulacyjną oraz czujnik cyrkulacji można podłączyć
bezpośrednio do płytki regulatora ogrzewania w zewnętrznej obudowie ściennej.

Dalsze informacje można znaleźć w dokumentacji regulatora ogrzewania.

8.4.1 Podłączanie regulatora ogrzewania SystaComfort

Do podłączenia do niezbędny jest kabel dwużyłowy. Długość kabla może wynosić
maks. 30 m. Wtyczki znajdują się w zakresie dostawy.

Aby wykonać połączenie OpenTherm do automatu palnikowego oraz połączenie
linii BUS do panelu sterowania regulatora ogrzewania w obudowie ściennej, nale
ży postępować w następujący sposób:

1. Przepchnąć obydwa kable od spodu kotła grzewczego przez gumową osłonę
skrzynki płytek
W tym celu przedziurawić gumową osłonę w miejscu oznaczonym 24 V.

2. Podłączyć przewód OpenTherm zewnętrznej do złącza wtykowego OT w
skrzynce płytek

3. Podłączyć przewód linii BUS do złącza wtykowego BUS w skrzynce płytek

Wskazówka
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4. Zacisnąć kabel w celu zmniejszenia naprężenia w prowadnicy kabla

5. Podłączyć przewód linii BUS oraz przewód OpenTherm do panelu sterowania
regulatora ogrzewania w obudowie ściennej, patrz dokumentacja regulatora
ogrzewania SystaComfort

8.5 Instalacja z systemem regulacji MES

Jeśli używany jest kocioł grzewczy z systemem regulacji MES, należy podłączyć sys
tem regulacji MES za pomocą połączenia linii BUS z kotłem grzewczym. Niezbędne
jest do tego złącze A-BUS/OpenTherm (wyposażenie opcjonalne).

Czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik temperatury ciepłej wody TWO (opcja),
pompę obiegową, pompę cyrkulacyjną oraz czujnik cyrkulacji można podłączyć
bezpośrednio systemu regulacji MES. 

W przypadku kotłów połączonych kaskadowo, pompy kotłów podłączane są, w
zależności od poboru mocy, albo do automatu palnikowego (do maks. 380 VA),
albo też za pośrednictwem rozszerzonej płytki sterowania i regulacji SCU (do maks.
400 VA).

Dalsze informacje można znaleźć w dokumentacji systemu regulacji MES.

Wskazówka

8.5.1 System regulacji MES

Aby podłączyć system regulacji MES za pośrednictwem złącza A-BUS/OpenTherm
do kotła grzewczego, należy postępować w następujący sposób:

OT
On
/off

Tou
t

Td
hw

En
abl
e

On/off

OT BL RL Tout Tdhw

1

T000776-B

Podłączanie systemu regulacji MES

1 System regulacji MES za pośrednictwem złącza A-BUS/OpenTherm

1. Podłączyć kabel dwubiegunowy do listwy zaciskowej X12, podłączyć zacisk
OT do automatu palnikowego
Dwustykowa wtyczka jest w momencie dostawy założona na zacisk. Kabel
należy podłączyć na miejscu.

2. Podłączyć kabel do złącza A-BUS/OpenTherm do zacisku OT

3. Podłączyć przewód linii BUS do złącza A-BUS/OpenTherm do zacisku A-BUS
Kabel należy podłączyć na miejscu, złącze A-BUS/OpenTherm można zamoco
wać w skrzynce rozdzielczej za pomocą opasek kablowych lub przykręcić do
skrzynki płytek.

4. Przeprowadzić przewód linii BUS przez jedną z tulejek kablowych na spodzie
kotła grzewczego na zewnątrz

5. Podłączyć przewód linii BUS do systemu regulacji MES
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Dalsze informacje można znaleźć w dokumentacji systemu regulacji MES oraz w
dokumentacji złącza A-BUS/OpenTherm.

8.6 Instalacja ze złączem 0 – 10 V 

Jeśli kocioł grzewczy użytkowany jest ze złączem 0–10 V (wyposażenie opcjonal
ne), należy j zamontować w skrzynce rozdzielczej i wykonać instalację elektryczną.

8.6.1 Podłączanie złącza 0 – 10 V

Złącze 0 – 10 V można podłączyć tylko wtedy, jeśli nie jest podłączony termostat
pomieszczenia.

T000784-A
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Złącze 0 – 10 V

Aby zamontować złącze 0 – 10 V w skrzynce rozdzielczej, należy postępować w
następujący sposób: 

T000835-B

Montaż złącza 0 – 10 V w skrzynce rozdzielczej

1. Zdjąć przednią osłonę z lewej strony skrzynki rozdzielczej

2. Przykręcić złącze 0–10 V do osłony

3. Wprowadzić kable X1 (zasilanie) i OTm przez gumową osłonę z tyłu do wnę
trza obudowy kotła grzewczego

4. Kable należy zamocować w prowadnicach kabli na tylnej ściance skrzynki roz
dzielczej w celu zmniejszenia naprężeń

5. Podłączyć kabel OTm do listwy zaciskowej X12, podłączyć zacisk OT do auto
matu palnikowego kotła grzewczego

Wskazówka
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6. Podłączyć kabel X1 na listwie zaciskowej X2 do automatu palnikowego kotła
grzewczego

7. Ułożyć kable wzdłuż istniejącej wiązki kabli

Można teraz okablować inne wejścia i wyjścia, a następnie zatrzasnąć osłonę ze
złączem 0–10 V w skrzynce rozdzielczej.

Status przyłącza

Jeśli kocioł grzewczy zostanie zablokowany, przekaźnik wyłącza się i sygnał zakłó
cenia jest wyprowadzany za pośrednictwem styku bezpotencjałowego (maks.
230 V, 1 A) na zaciskach Nc i C.

Przyłącze OTm

Złącze komunikuje się za pośrednictwem OpenTherm z regulatorem kotła grzew
czego. W tym celu podłączone zostało przyłącze OTm z wejściem OpenTherm
automatu palnikowego kotła grzewczego.

Wejście analogowe (0 – 10 V)

Aby umożliwić sterowanie urządzeniem w trybie analogowym, konieczne jest pod
łączenie sygnału 0 – 10 V do złącza.

Regulacja ta oferuje możliwość eksploatacji z modulacją temperatury lub mocy:

T000785-A

1

2
%

2 2

Złącze 0 – 10 V, mostek 2

Pozycja mostka 2 w złączu określa typ modulacji.

• Modulacja temperatury: 

• Modulacja mocy: 

Analogowa modulacja temperatury

Sygnał 0 – 10 V moduluje temperaturę zasilania kotła grzewczego w zakresie
pomiędzy 0 i 100 °C. Ustawienie to ma wpływ modulujący na temperaturę zasila
nia. Moc zmienia się w tym przypadku pomiędzy wartością minimalną i maksymal
ną, w zależności od wartości zadanej temperatury zasilania ogrzewania. Jest ona
obliczana przez regulator.

Mostek 2 Sygnał wejścio
wy (V)

Temperatura (°C) Opis

0 – 1,5 0 – 15 Kocioł grzewczy
wyłączony

1,5 – 1,8 15 – 18 Histereza
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Mostek 2 Sygnał wejścio
wy (V)

Temperatura (°C) Opis

1,8 – 10 18 – 100 Żądana temperatu
ra

Analogowa modulacja mocy

Sygnał 0 – 10 V moduluje moc kotła grzewczego w zakresie pomiędzy 0 i 100 %.
W tym przypadku wartości minimalne i maksymalne są ograniczone. Moc minimal
na zależy od poziomu modulacji kotła grzewczego. Moc zmienia się w zakresie
pomiędzy wartością minimalną i maksymalną w zależności od wartości wyznacza
nej przez regulator.

Mostek 2 Sygnał wejścio
wy (V)

Moc (%) Opis

0 – 2,0 (1) 0 – 20 Kocioł grzewczy
wyłączony

2,0 – 2,2 (1) 20 – 22 Histereza

2,0 – 10 (1) 20 – 100 Żądana temperatu
ra

(1) od minimalnego poziomu modulacji (moc ustawiona wstępnie, standard: 20%)

Wyjście analogowe (0 – 10 V)

Jako sygnał zwrotny można wybrać temperaturę lub moc.

T000800-A

1

2
%

1 1

Złącze 0 – 10 V, mostek 1

Pozycja mostka 1 w złączu określa wybór.

• Temperatura: 

• Moc: 

Mostek 1 Sygnał wyjścio
wy (V)

Temperatura (°C) Opis

0,5 – Usterka

1 – 10 10 – 100 Dostarczana tem
peratura

Mostek 1 Sygnał wyjścio
wy (V)

Moc (%) Opis

0 0 – 15 Kocioł grzewczy
wyłączony
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Mostek 1 Sygnał wyjścio
wy (V)

Moc (%) Opis

0,5 15 – 20 Usterka

2,0 – 10 (1) 20 – 100 Dostarczana moc

(1) od minimalnego poziomu modulacji (moc ustawiona wstępnie, standard: 20 %)

8.7 Instalacja z obcym regulatorem

Kocioł grzewczy może być użytkowany z zastosowaniem obcego regulatora. W
tym celu można podłączyć następujące rodzaje obcych regulatorów:

• Sterownik włączania/wyłączania

• Termostat pomieszczenia

8.7.1 Podłączanie obcego regulatora

OT
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/off
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hw
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On/off

OT BL RL Tout Tdhw

1

T000776-B

Podłączanie obcego regulatora

1 Obcy regulator

► Podłączyć obcy regulator za pośrednictwem przewodu linii BUS do listwy zaci
skowejX12, do zacisku OT w automacie palnikowym kotła grzewczego.
Wykonać to przyłącze bezpotencjałowo.

Dwustykowa wtyczka jest w momencie dostawy założona na zacisk. Kabel należy
podłączyć na miejscu.

Wskazówka
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8.8 Przyłącza opcjonalne

8.8.1 Podłączanie rozszerzonej płytki sterowania i regulacji SCU

T001255-A

Sta tus

CNc No

CNc No

Pump

N L
Pump

N L

EgV

N L
EgV

N L

3wV

X3

SCU-SO2

X1

X4 X5

N C
3wV

N C D

D

X2

Tsol Gps

Tso l Gps

Hru

Hru

F 4AT

Rozszerzona płytka sterowania i regulacji SCU

Aby zamontować i podłączyć rozszerzoną płytkę sterowania i regulacji SCU w
skrzynce płytek., należy postępować w następujący sposób:

1. Przykręcić płytkę SCU w skrzynce płytek za pomocą czterech śrub do znajdują
cych się tam kołków mocujących

2. Leżący w skrzynce płytek kabel BUS-SCU wetknąć do zacisku X2 na płytce
SCU

3. Leżący w skrzynce płytek kabel Sieć (230 V) SCU wetknąć do zacisku X1 na
płytce SCU

Za pomocą rozszerzonej płytki sterowania i regulacji można podłączać następujące
urządzenia:

Do zacisku Pump można podłączyć zewnętrzną pompę kotła o mocy maks.
400 VA.

Do zacisku 3wV można podłączyć zewnętrzny zawór 3-drogowy (230 VAC).
  = uziemienie
N = neutralny
C = centralne ogrzewanie
D = ciepła woda

Zewnętrzny zawór 3-drogowy może być używany do podłączenia podgrzewacza
ciepłej wody.

Stan spoczynkowy można ustawić za pomocą parametru P34.

Do zacisku 3wV można podłączyć zewnętrzną pompę ładującą zbiornik (230 VAC).
  = uziemienie
N = neutralny
D = ciepła woda

Do zacisku EgV można podłączyć zewnętrzny zawór gazu.

W razie potrzeby ogrzewania na zaciskach EgV dostępne jest napięcie zmienne
(230 VAC, maks. 1 A) do sterowania zaworem gazu.

Za pomocą parametru P40 można przełączać pomiędzy komunikatem eksploata
cyjnym oraz komunikatem usterki:

Zewnętrzna pompa kotła
(ogrzewanie)

Zewnętrzny zawór 3-drogowy

Zewnętrzna pompa ładująca
zbiornik do wody pitnej

Zewnętrzny zawór gazu

Komunikat eksploatacyjny i
komunikat usterki (status)
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• jeśli kocioł grzewczy pracuje, komunikat eksploatacyjny może być przekazy
wany za pośrednictwem styku bezpotencjałowego (maks. 230 VAC, 1 A) na
zaciskach No i C,

• jeśli kocioł grzewczy jest w trybie bezpieczeństwa, komunikat usterki może
być przekazywany za pośrednictwem styku bezpotencjałowego (maks.
230 VAC, 1 A) na zaciskach No i C.

Do zacisku Gps można podłączyć czujnik minimalnego ciśnienia gazu. 

Czujnik minimalnego ciśnienia gazu ma za zadanie zablokować kocioł grzewczy,
jeśli ciśnienie gazu w przewodzie gazowym jest zbyt niskie.

Za pomocą parametru P41 można wprowadzić ustawienie, wskazujące że został
podłączony czujnik minimalnego ciśnienia gazu.

Do zacisku Hru można podłączyć instalację wentylacyjną.

Za pomocą parametru P42 można wprowadzić ustawienie, wskazujące że została
podłączona instalacja wentylacyjna.

Czujnik minimalnego ciśnienia gazu

Instalacja wentylacyjna

8.9 Podłączanie kabla sieciowego

Kocioł grzewczy wyposażony jest w kabel sieciowy o długości 1,5 m, zakończony
wtyczką.

W przypadku wymiany należy używać wyłącznie oryginalnego kabla sieciowego.

Aby podłączyć kabel sieciowy, należy postępować w następujący sposób:

1. podczas podłączania kabla sieciowego przestrzegać obowiązujących przepi
sów,

2. podłączyć wtyczkę zasilania do gniazda zasilania o napięciu 230 V.

→ Kocioł grzewczy jest teraz gotowy do pracy.

Wskazówka
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9 Instalacja obiegu powietrza/spalin
Kocioł grzewczy może być używany zarówno w sposób zależny, jak i niezależny od
powietrza pomieszczenia. 

Wybór odpowiedniego obiegu powietrza/spalin zależy od wariantu montażu, np.:

• zależnie od powietrza pomieszczenia,

• niezależnie od powietrza pomieszczenia,

• dachowa centrala ogrzewania,

• połączenie wielokrotne.

Projekt obiegu powietrza/spalin można sprawdzić w katalogu produktów.

9.1 Podłączanie przewodu odprowadzania spalin 

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia na skutek zatrucia spalinami

Wentylatory wyciągowe mogą zasysać spaliny z instalacji spalin w pomieszczeniu
ustawienia. Spaliny mogą powodować zatrucia.

► Instalować kocioł grzewczy tylko w pomieszczeniach, z których nie jest odsy
sane powietrze

► Poinformować użytkownika o zagrożeniu, jakie stwarzają wentylatory wycią
gowe

Kocioł grzewczy można podłączyć do systemu odprowadzenia spalin zależnego lub
niezależnego od powietrza pomieszczenia:

• Przyłącze powietrze/spaliny za pośrednictwem koncentrycznych przewodów
dwuciągowych do poziomego wyprowadzenia powietrza/spalin

• Przyłącze powietrze/spaliny za pośrednictwem koncentrycznych przewodów
dwuciągowych do pionowego wyprowadzenia powietrza/spalin (z wyjściem
dachowym)

• Przyłącze powietrze/spaliny za pośrednictwem koncentrycznych przewodów
dwuciągowych w pomieszczeniu grzewczym, za pośrednictwem jednociągo
wych rur kominowych w kominie (zasysanie powrotne powietrza do spalania
w kominie)

• Przyłącze powietrze/spaliny za pośrednictwem koncentrycznych przewodów
dwuciągowych w pomieszczeniu grzewczym, za pośrednictwem jednociągo
wych rur kominowych „Flex” w kominie (zasysanie powrotne powietrza do
spalania w kominie)

• Oddzielne prowadzenie przewodów powietrze/spaliny za pośrednictwem
złączki dwururowej oraz jednociągowych rur kominowych (zasysanie powie
trza do spalania z obszaru zewnętrznego)

• Przyłącze do komina za pośrednictwem zestawu przyłączeniowego (powietrze
do spalania jest zasysane z pomieszczenia grzewczego)

• Powietrze/spaliny podłączone do przewodu zbiorczego do szczelnych kotłów
grzewczych (system 3CE P)

Szczegółowe wskazówki projektowe dotyczące wykonania przewodów powie
trze/spaliny można znaleźć w katalogu produktów.

9.2 Podłączanie przewodu powietrza do spalania 

Informacje na temat przyłącza przewodu powietrza do spalania można znaleźć w
katalogu produktów.
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10 Obsługa panelu sterowania
Aby móc przeprowadzić uruchomienie kotła grzewczego, należy zapoznać się z
panelem sterowania i ustawić różne parametry.

Ponadto można tu znaleźć informacje na temat następujących funkcji obsługi:

• Wyświetlanie menu informacji

• Odczytywanie licznika godzin pracy

• Ustawianie trybu pracy Ręczny

• Resetowanie parametrów ustawień do wartości fabrycznych

10.1 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)
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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

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

10.2 Przegląd parametrów

Panel sterowania kotła grzewczego ustawiony jest odpowiednio dla najczęstszych
instalacji grzewczych. Praktycznie wszystkie instalacje grzewcze działają prawidło
wo w oparciu o te ustawienia. 

Za pomocą odpowiednich parametrów można dostosować instalację grzewczą do
potrzeb użytkownika. Niektóre parametry należy w razie potrzeby dostosować
podczas uruchamiania.

Opis 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
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Ustawienia fabryczne

Modula III

Parametr Opis Zakres regulacji

45 65 85 115

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

P8 Jasność wyświetlacza nie zmieniać 1

Gaz H/E1 x 100 obr./min 54 58 62 70

Gaz L/LL x 100 obr./min 54 58 62 70

P17 Maksymalne obroty wentylatora
(ogrzewanie)

Gaz płynny x 100 obr./min 54 58 60 67

Gaz H/E1 x 100 obr./min 54 58 62 70

Gaz L/LL x 100 obr./min 54 58 62 70

P18 Maksymalne obroty wentylatora
(WWE) 

Gaz płynny x 100 obr./min 54 58 60 67

Gaz H/E1 x 100 obr./min 16 16 15 18

Gaz L/LL x 100 obr./min 16 16 15 18

P19 Minimalne obroty wentylatora
(ogrzewanie i WWE) 

Gaz płynny x 100 obr./min 16 16 22 25

P20 Minimalne obroty wentylatora
(Offset) 

nie zmieniać (x 100 /min) 0 0 50 0

P21 Obroty podczas włączania nie zmieniać (x 100 obr./min) 25 25 25 25

P22 Minimalne ciśnienie wody 0 do 3 bar (x 0,1 bar) 8

P23 Maksymalna temperatura zasila
nia systemu

0 do 90 °C 85

P24 wewn. nie zmieniać 3

P25 Punkt podstawy (temperatura
zewnętrzna)

0 do 30 °C (aktywny tylko z czujnikiem
zewnętrznym)

20

P26 Punkt podstawy (temperatura
zasilania)

0 do 90 °C (aktywny tylko z czujnikiem
zewnętrznym)

20

P27 Punkt klimatyczny (temperatura
zewnętrzna)

-30 do 0 °C (aktywny tylko z czujnikiem
zewnętrznym)

-15

P28 Minimalne obroty pompy w try
bie ogrzewania, regulacja pręd
kości obrotowej pompy

2 do 10 (x 10 %) 4

P29 Maksymalne obroty pompy w
trybie ogrzewania, regulacja
prędkości obrotowej pompy

2 do 10 (x 10 %) 10

P30 Temperatura ochrony przed
mrozem

od -30 do 0 °C -10

P31 Ochrona przed legionellą nie zmieniać 0

P32 Zwiększenie wartości zadanej
dla kotła grzewczego

0 do 20 °C 20
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Ustawienia fabryczne

Modula III

Parametr Opis Zakres regulacji

45 65 85 115

P33 WWE, różnica włączania pod
grzewania ciepłej wody w sto
sunku do czujnika w zbiorniku

2 do 15 °C 5

P34 Sterowanie zaworu 3-drogowe
go

0 = normalne (bezprądowo na ogrzewanie)
1 = odwrócone (bezprądowo na ciepłą
wodę)

0

P35 Typ kotła grzewczego nie zmieniać 0

P36 Funkcja Wejście zablokowane 0 = ogrzewanie włączone

1 = blokada bez ochrony przed mrozem

2 = blokada z ochroną przed mrozem

3 = blokada z ochroną przed mrozem (tylko
pompa)

1

P37 Udostępnianie funkcji 0 = ciepła woda włączona
1 = udostępnianie wejścia

1

P38 Czas oczekiwania na udostęp
nienie

0 do 255 sekund 0

P39 Opóźnienie przełączania zaworu
gazowego

0 do 255 sekund 0

P40 Działanie przekaźnika usterek
(do wyboru)

0 = komunikat eksploatacyjny

1 = wskazanie alarmu

1

P41 Podłączony system kontroli
ciśnienia gazu (do wyboru)

0 = niepodłączony

1 = podłączony

0

P42 Podłączona jednostka odzyski
wania ciepła (do wyboru)

0 = niepodłączona

1 = podłączona

0

P43 Rozpoznawanie fazy sieci zasila
nia

0 = wył.

1 = wł.

0

P44 Komunikat dot. konserwacji nie zmieniać 1

P45 Liczba godzin pracy kotła
grzewczego

nie zmieniać 175

P46 Liczba godzin pracy palnika nie zmieniać 30

Ad Rozpoznawanie przyłącza płytki
SCU

0 = bez rozpoznawania
1 = rozpoznawanie

0

dF i dU Ustawienie fabryczne Aby przywrócić ustawienia fabryczne kotła
grzewczego lub po wymianie płytki głów
nej, odczytać i wprowadzić wartości dF i
dU z tabliczki znamionowej

X

Y

(1) Te ustawienia fabryczne należy zmieniać tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście konieczne. Na przykład w celu dostosowania
kotła grzewczego do gazu L/LL lub płynnego.

49THPL2076 10/10 V 1.0 

Obsługa panelu sterowania



10.3 Zmienianie parametrów

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

Przykład: Zmienianie parametrów na poziomie serwisowym

Parametry  do  może zmieniać tylko instalator po wprowadzeniu kodu
dostępu . W ten sposób można uniknąć błędów i nieprawidłowych usta
wień.

1. Nacisnąć przycisk  (przycisk podwójny)

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

3. Wybrać poziom serwisowy za pomocą przycisku  

Zostanie wyświetlone wskazanie 

4. Wprowadzić kod  za pomocą przycisku  lub  

5. Potwierdzić za pomocą przycisku 

Zostanie wyświetlone wskazanie ,  miga 

6. Potwierdzić za pomocą przycisku  

Zostanie wyświetlone wskazanie  (ustawienie fabryczne) i miga

7. Ustawić wartość za pomocą przycisku  lub , (np. na ) 

8. Potwierdzić za pomocą przycisku  

Zostanie wyświetlone wskazanie ,  miga 

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

10. 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.

Wprowadzanie kodu dostępu

Wskazówka

10.4 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  
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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 (%)

► 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 palnika5 Wyłączenie palnika

41 Dobieg wentylatora (20 s)

Wskazówka
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Status
St

Opis Substatus
Su

Opis 

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

3 Pompa wł. 

61 Pompa wył.

17 Program odpowietrzania

62 Zawór 3-drogowy, kierunek ciepła woda

10.5 Odczytywanie licznika godzin roboczych i
pomyślnych procedur uruchomienia

Możliwe jest wyświetlenie następujących informacji:

• Łączne godziny pracy kotła grzewczego

• Godziny pracy w trybie ogrzewania

• Godziny pracy w trybie ciepłej wody

• Procent pomyślnych procedur uruchomienia

1. Nacisnąć przycisk  (przycisk podwójny), aż symbol na pasku menu zacznie
migać

2. Potwierdzić za pomocą przycisku  

Wskazanie  oraz godziny pracy (np.    ) wyświetlane są naprze
miennie

3. Nacisnąć przycisk 

Zostanie wyświetlone wskazanie 

 Wskazanie  oraz godziny pracy w trybie grzania (np.   ) wyświetlane
są naprzemiennie

4. Nacisnąć przycisk 

Zostanie wyświetlone wskazanie 

Wskazanie  oraz godziny pracy w trybie ciepłej wody (np.   )
wyświetlane są naprzemiennie

5. Nacisnąć przycisk 

Zostanie wyświetlone wskazanie 

Wskazanie  oraz procent pomyślnych procedur uruchomienia (np.   )
wyświetlane są naprzemiennie

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

52 THPL2076 10/10 V 1.0 

Obsługa panelu sterowania



10.6 Ustawianie trybu pracy Ręczny

W pewnych sytuacjach konieczne jest przełączenie kotła grzewczego na tryb
Ręczny, np. jeśli regulator ogrzewania nie został jeszcze podłączony. 

Aby przełączyć kocioł grzewczy na tryb pracy Ręczny, należy postępować w
następujący sposób:

1. Nacisnąć przycisk  (przycisk podwójny)

2. Nacisnąć wielokrotnie przycisk , aż na pasku menu zacznie migać wskaza
nie 

3. Potwierdzić za pomocą przycisku  

Zostanie wyświetlona temperatura zasilania (°C) oraz ciśnienie robocze (bar)

4. Ustawić ręcznie temperaturę zasilania za pomocą przycisku  lub  

5. Potwierdzić za pomocą przycisku  

Kocioł grzewczy działa w trybie pracy Ręczny.

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

1. Nacisnąć przycisk  (przycisk podwójny)

2. Nacisnąć wielokrotnie przycisk , aż na pasku menu zacznie migać wskaza
nie 

3. Potwierdzić za pomocą przycisku  

   Zostanie wyświetlone wskazanie bar
Zostanie wyświetlona temperatura zasilania (°C) oraz ciśnienie robocze (bar).
Temperatura zasilania zostanie obliczona na podstawie temperatury zewnętrz
nej i wewnętrznej krzywej grzania.

4. Ustawić ręcznie temperaturę zasilania za pomocą przycisku  lub  

5. Potwierdzić za pomocą przycisku  

Kocioł grzewczy działa w trybie pracy Ręczny.

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

Bez czujnika temperatury
zewnętrznej

Z czujnikiem temperatury
zewnętrznej

10.7 Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne parametrów, należy postępować w następu
jący sposób:

1. Nacisnąć przycisk  (przycisk podwójny)

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

3. Wybrać poziom serwisowy za pomocą przycisku  

Zostanie wyświetlone wskazanie      

4. Wprowadzić kod     za pomocą przycisku  lub  

5. Potwierdzić za pomocą przycisku  

Zostanie wyświetlone wskazanie      ,  miga

Wprowadzanie kodu dostępu

Przywracanie ustawień fabrycznych

1. Nacisnąć przycisk , aż zostanie wyświetlone wskazanie    ,   miga

2. Potwierdzić za pomocą przycisku  

Zostanie wyświetlone wskazanie       ,  miga.
 Symbol  przedstawia aktualną wartość parametru  . 

3. Porównać odczytaną wartość z wartością , podaną na tabliczce znamiono
wej

4. Ustawić wartość podaną na tabliczce znamionowej X za pomocą przycisku 
lub  

5. Potwierdzić za pomocą przycisku  

53THPL2076 10/10 V 1.0 

Obsługa panelu sterowania



Zostanie wyświetlone wskazanie       ,  miga.
 Symbol  przedstawia aktualną wartość parametru  .

6. Porównać odczytaną wartość z wartością , podaną na tabliczce znamiono
wej

7. Ustawić wartość podaną na tabliczce znamionowej Y za pomocą przycisku 
lub  

8. Potwierdzić za pomocą przycisku 

→ Ustawienia fabryczne zostaną przywrócone i wyświetlać przełączy się ponow
nie na aktualny tryb pracy
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11 Uruchamianie

11.1 Napełnianie instalacji

UWAGA

Uszkodzenie wymiennika ciepła przez nieodpowiednią wodę bieżącą

Nieodpowiednia woda bieżąca może być przyczyną korozji i nieszczelności.
Dodawanie środków chemicznych, np. zabezpieczających przez zamarzaniem,
środków zmiękczających oraz zwiększających lub zmniejszających wartość pH
jest niedozwolone.

► Należy przestrzegać wymogów dotyczących wody bieżącej
Wartość pH: 7,0-9,0
Twardość wody: 0,5-20°dH

► Nie stosować dodatków do wody bieżącej

Wymogi dotyczące wody bieżącej do napełniania instalacji

W większości przypadków instalację grzewczą można napełniać nieuzdatnioną
wodą bieżącą.

► Należy przestrzegać obowiązujących przepisów, patrz rozdział „Przepisy”.

Jeśli wymagania dotyczące wody bieżącej (twardość wody i wartość pH)nie mogą
być spełnione, należy skonsultować się w razie potrzeby z producentem.

Wskazówka

Płukanie instalacji

1. Przed pierwszym napełnieniem dokładnie przepłukać instalację grzewczą, aby
usunąć pozostałości (opiłki metalu, pasty do spawania, smaru itp.)

2. Odszlamić i przepłukać dokładnie również zamontowane już instalacje grzew
cze, aż wypływająca woda będzie czysta i wolna od zanieczyszczeń

Napełnianie instalacji

Aby napełnić instalację grzewczą, należy postępować w następujący sposób:

1. Otworzyć całkowicie wszystkie zawory grzejników

2. Włączyć kocioł grzewczy

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 ciśnienie wody osiągnie poziom pomiędzy
1,5 i 2 bar

8. Zamknąć zawór napełniania/opróżniania

9. Odpowietrzyć instalację grzewczą w przewidzianych do tego miejscach

10. Ponownie sprawdzić ciśnienie wody

11. W razie potrzeby ponownie napełnić instalację grzewczą, aż zostanie osią
gnięte niezbędne ciśnienie robocze
Należy przestrzegać obowiązujących przepisów, patrz rozdział „Przepisy”.

12. Odłączyć wąż napełniający

13. Sprawdzić szczelność przyłączy
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11.2 Sprawdzanie przyłączy

UWAGA

Błędne działanie w związku z nieprawidłowym rodzajem gazu

Kocioł grzewczy może być używany tylko z tymi rodzajami gazu, jakie zostały
dopuszczone do zastosowania w kotle grzewczym. Kocioł grzewczy jest ustawio
ny fabrycznie na eksploatację z zastosowaniem gazu ziemnego H/E.

► Dane dotyczące ustawionego rodzaju gazu na tabliczce znamionowej należy
porównać z lokalnym rodzajem gazu

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie dla życia w przypadku eksploatacji kotła grzewczego z niedo
zwolonym ciśnieniem przyłącza gazu

Nieprawidłowe ciśnienie przyłącza gazu może spowodować wadliwe działanie,
stanowiące zagrożenie dla życia.

► Jeśli ciśnienie przyłącza gazu przekracza dozwolony zakres, natychmiast
wyłączyć kocioł grzewczy z eksploatacji.

Rodzaj gazu Ciśnienie przyłącza gazu w mbar

Gaz ziemny H/E 20

Gaz ziemny L/LL 20

Gaz płynny 50

Aby sprawdzić przyłącza gazowe, należy postępować w następujący sposób:

1. Odłączyć kocioł grzewczy od napięcia

2. Otworzyć główny zawór gazu

3. Sprawdzić szczelność przewodu gazowego i armatury
(maks. ciśnienie kontrolne 60 mbar)

4. Sprawdzić szczelność przyłączy gazowych do armatury gazowej kotła grzew
czego

T003243-A

C C

45 - 85 kW 115 kW

Króciec pomiaru ciśnienia C

5. Zmierzyć ciśnienie przyłącza gazu na króćcu pomiaru ciśnienia C na armaturze
gazowej, patrz tabela „Ciśnienie przyłącza”

6. Odpowietrzyć przewód przyłącza gazu: odkręcić punkt pomiarowy na armatu
rze gazowej

7. Po wystarczającym odpowietrzeniu przewodu ponownie zakręcić punkt
pomiarowy

8. Sprawdzić szczelność przyłączy gazu w kotle grzewczym

Gaz
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Aby sprawdzić przyłącza hydrauliczne, należy postępować w następujący sposób:

1. Sprawdzić szczelność przyłączy hydraulicznych

2. Skontrolować ciśnienie wody w instalacji grzewczej

3. Skontrolować poziom wody w syfonie odpływu kondensatu ze spalin

Aby sprawdzić przyłącza elektryczne, należy postępować w następujący sposób:

1. Sprawdzić elektryczne przyłącza na regulatorze ogrzewania oraz na pozostały
ch sterownikach zewnętrznych

2. Sprawdzić uziemienie

3. Sprawdzić pozostałe przyłącza

Instalacja hydrauliczna

Instalacja elektryczna

11.3 Dostosowanie do innego rodzaju gazu

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

Gaz płynny

Aby przełączyć kocioł grzewczy na gaz płynny, należy postępować w następujący
sposób:

A A

45 - 85 kW 115 kW

+ -

+ -

T003241-A

Śruba nastawcza A

► Modula III 45 kW: Obrócić śrubę nastawczą A na rurze Venturiego o 4 3/4
obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara

► Modula III 65 kW: Obrócić śrubę nastawczą A na rurze Venturiego o 6 1/2
obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara

► Modula III 85 kW: Założyć dławik na armaturze gazowej

► Modula III 115 kW: Obrócić najpierw śrubę nastawczą A na rurze Venturie
go zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do całkowitego zamknięcia, a
następnie obrócić o 3 1/2-4 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazó
wek zegara

► Ustawić prędkość obr. wentylatora za pomocą parametrów P17, P18, P19 i
P20, patrz rozdział „Przegląd parametrów [47]”

11.4 Wykonywanie automatycznej funkcji
rozpoznawania

Automatyczną funkcję rozpoznawania należy uruchomić w przypadku podłączenia
rozszerzonej płytki sterowania i regulacji SCU lub zewnętrznych odbiorników, jak
np. zewnętrzny zawór elektromagnetyczny lub zawór przełączający.

Aby uruchomić automatyczną funkcję rozpoznawania, należy postępować w
następujący sposób:
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1. Nacisnąć przycisk  (przycisk podwójny)

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

3. Wybrać poziom serwisowy za pomocą przycisku  

Zostanie wyświetlone wskazanie      

4. Wprowadzić kod     za pomocą przycisku  lub  

5. Potwierdzić za pomocą przycisku  

Zostanie wyświetlone wskazanie      ,  miga

Wprowadzanie kodu dostępu

Rozpoznawanie automatyczne

1. Nacisnąć wielokrotnie przycisk , aż zostanie wyświetlone wskazanie   
,   miga 

2. Potwierdzić za pomocą przycisku 

→ Zostanie włączona automatyczna funkcja rozpoznawania, wskazanie Ad miga
przez krótki czas i wyświetlacz przełącza się ponownie na aktualny tryb pracy.

11.5 Kontrola spalania

Aby sprawdzić parametry spalania, należy postępować w następujący sposób:

► Sprawdzić wartości spalania przy pełnym obciążeniu, następnie przy obciąże
niu częściowym, a potem ponownie przy pełnym obciążeniu.

Pełne obciążenie H3

Pomiar wartości O2/CO2

1. Odkręcić zakrętkę punktu pomiaru spalin

2. Podłączyć urządzenie do analizy spalin

Zwrócić uwagę na to, aby otwór wokół czujnika był dobrze uszczelniony.

3. Ustawić kocioł grzewczy na pełne obciążenie:

Nacisnąć przycisk  (przycisk podwójny)

1

2

bar
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Zostanie wyświetlone wskazanie 

4. Zmierzyć zawartość procentową O2/CO2 w przewodzie odprowadzania spalin i
sprawdzić, czy wartości te są zgodne z wartościami kontrolnymi w odpowied
niej tabeli

A A

45 - 85 kW 115 kW

+ -

+ -

T003241-A

Śruba nastawcza A, pełne obciążenie

5. W razie potrzeby skorygować wartości ustawień O2/CO2 za pomocą śruby
nastawczej A

Wartości kontrolne i nastawy dla O2/CO2 (pełne obciążenie) gazu H/E

Wartość nastaw Wartość kontrolnaModula III

O2 w % CO2 w % O2 w % CO2 w %

45 4,8 ± 0,2 9,0 ± 0,1 4,8 ± 0,5 9,0 ± 0,2

65 4,8 ± 0,2 9,0 ± 0,1 4,8 ± 0,5 9,0 ± 0,2

85 3,9 ± 0,2 9,5 ± 0,1 3,9 ± 0,5 9,5 ± 0,2

115 4,7 ± 0,2 9,1 ± 0,1 4,7 ± 0,5 9,1 ± 0,2

Wartości kontrolne i nastawy dla O2/CO2 (pełne obciążenie) gazu L/LL

Wartość nastaw Wartość kontrolnaModula III

O2 w % CO2 w % O2 w % CO2 w %

45 4,8 ± 0,2 9,0 ± 0,1 4,8 ± 0,5 9,0 ± 0,2

65 4,8 ± 0,2 9,0 ± 0,1 4,8 ± 0,5 9,0 ± 0,2

85 3,9 ± 0,2 9,5 ± 0,1 3,9 ± 0,5 9,5 ± 0,2

115 4,3 ± 0,2 9,3 ± 0,1 4,5 ± 0,5 9,3 ± 0,2

Wartości kontrolne i nastawy dla O2/CO2 (pełne obciążenie) gazu płynnego

Wartość nastaw Wartość kontrolnaModula III

O2 w % CO2 w % O2 w % CO2 w %

45 4,8 ± 0,2 10,7 ± 0,1 4,8 ± 0,5 10,7 ± 0,2

65 4,8 ± 0,2 10,7 ± 0,1 4,8 ± 0,5 10,7 ± 0,2

85 4,8 ± 0,2 10,7 ± 0,1 4,8 ± 0,5 10,7 ± 0,2

115 4,9 ± 0,2 10,7 ± 0,1 4,9 ± 0,5 10,5 ± 0,2

59THPL2076 10/10 V 1.0 

Uruchamianie



Częściowe obciążenie L3

1. Ustawić kocioł grzewczy na obciążenie częściowe:

1

2

bar

C
0
0
3
0
5
7
-B

Nacisnąć wielokrotnie przycisk , aż zostanie wyświetlone wskazanie  

2. Zmierzyć zawartość procentową O2/CO2 w przewodzie odprowadzania spalin i
sprawdzić, czy wartości te są zgodne z wartościami kontrolnymi w odpowied
niej tabeli

B B

45 - 85 kW 115 kW

+ - + -

T003242-A

B

Śruba nastawcza B, obciążenie częściowe

3. W razie potrzeby skorygować wartości ustawień O2/CO2 za pomocą śruby
nastawczej B

Wartości kontrolne i nastawy dla O2/CO2 (częściowe obciążenie) gazu H/E

Wartość nastaw Wartość kontrolnaModula III

O2 w % CO2 w % O2 w % CO2 w %

45 4,8 ± 0,2 9,0 ± 0,1 4,8 ± 0,5 9,0 ± 0,2

65 4,8 ± 0,2 9,0 ± 0,1 4,8 ± 0,5 9,0 ± 0,2

85 3,9 ± 0,2 9,5 ± 0,1 3,9 ± 0,5 9,5 ± 0,2

115 4,7 ± 0,2 9,1 ± 0,1 4,7 ± 0,5 9,1 ± 0,2

60 THPL2076 10/10 V 1.0 

Uruchamianie



Wartości kontrolne i nastawy dla O2/CO2 (częściowe obciążenie) gazu L/LL

Wartość nastaw Wartość kontrolnaModula III

O2 w % CO2 w % O2 w % CO2 w %

45 4,8 ± 0,2 9,0 ± 0,1 4,8 ± 0,5 9,0 ± 0,2

65 4,8 ± 0,2 9,0 ± 0,1 4,8 ± 0,5 9,0 ± 0,2

85 3,9 ± 0,2 9,5 ± 0,1 3,9 ± 0,5 9,5 ± 0,2

115 4,3 ± 0,2 9,3 ± 0,1 4,3 ± 0,5 9,3 ± 0,2

Wartości kontrolne i nastawy dla O2/CO2 (częściowe obciążenie) gazu płyn
nego

Wartość nastaw Wartość kontrolnaModula III

O2 w % CO2 w % O2 w % CO2 w %

45 4,8 ± 0,2 10,7 ± 0,1 4,8 ± 0,5 10,7 ± 0,2

65 4,8 ± 0,2 10,7 ± 0,1 4,8 ± 0,5 10,7 ± 0,2

85 4,8 ± 0,2 10,7 ± 0,1 4,8 ± 0,5 10,7 ± 0,2

115 4,9 ± 0,2 10,5 ± 0,1 4,9 ± 0,5 10,5 ± 0,2

1. Ponownie ustawić wartości spalania przy pełnym obciążeniu

2. Nacisnąć przycisk , aby powrócić do aktualnego trybu pracy

11.6 Zakładanie obudowy

Aby zamontować obudowę, należy postępować w następujący sposób:

1. Zamknąć skrzynkę rozdzielczą do góry i zatrzasnąć w zaciskach mocujących

2. Założyć przednią część obudowy i zamocować przy użyciu dwóch śrub

11.7 Przekazywanie instalacji użytkownikowi

Podczas przekazywania urządzenia należy postępować w następujący sposób:

1. Ustawić temperaturę instalacji grzewczej na ok. 65 °C

2. Zaznaczyć na tabliczce znamionowej rodzaj używanego gazu 

3. Wypełnić protokół uruchomienia/konserwacji

4. Wyjaśnić użytkownikowi sposób działania instalacji, kotła grzewczego i regu
latora oraz sposób obsługi

5. Wyjaśnić użytkownikowi, w jaki sposób może ustawiać wartości zadane tem
peratury

6. Wyjaśnić użytkownikowi, w jaki sposób może ustawiać poziom wody i ciśnie
nie napełniania

7. Poinformować użytkownika o częstotliwości wymaganych prac inspekcyjnych
i konserwacyjnych

8. Przekazać użytkownikowi kompletną dokumentację, wskazując na to, że
dokumentacja musi być przechowywana w pobliżu kotła grzewczego.

9. Poinformować użytkownika o tym, że zmiany przyłącza powietrza do spalania
oraz spalin są niedozwolone

10. Zawrzeć umowę konserwacyjną
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12 Konserwacja

12.1 Częstotliwość konserwacji

Czynność konserwacji Częstotliwość Strona

Sprawdzić ciśnienie wody co roku Strona [63]

Kontrola prądu jonizacji co roku Strona [63]

Kontrola przyłącza spalin co roku Strona [63]

Kontrola spalania co roku Strona [63]

Czyszczenie automatycznego odpowietrzania co roku Strona [63]

Kontrola syfonu wg komunikatu dot. konserwacji A, B, C Strona [64]

Kontrola palnika/czyszczenie wymiennika ciepła wg komunikatu dot. konserwacji A, B, C Strona [64]

Czyszczenie elektrody zapłonowej, ew. wymiana wg komunikatu dot. konserwacji A, B, C Strona [66]

Wymiana zaworu klapowego zwrotnego wg komunikatu dot. konserwacji C Strona [67]

Konserwacja kotła grzewczego ogranicza się do minimum.

Jednakże pomimo to zaleca się wykonywanie przeglądów i konserwacji kotła
grzewczego w regularnych odstępach czasu. Aby wyznaczyć najlepszy czas dla
tychże prac konserwacyjnych, kocioł grzewczy wyposażony jest w funkcję sygnali
zującą automatycznie konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Czas,
kiedy na wyświetlaczu kotła grzewczego wyświetlany jest komunikat, obliczany
jest przez regulator. W zależności od warunków użytkowania kotła grzewczego
pierwszy komunikat dotyczący konserwacji wyświetlany jest najpóźniej po upływie
3 lat od instalacji kotła.

► Przeprowadzać konserwację kotła grzewczego w ramach zawartej z użytkow
nikiem instalacji grzewczej umowy konserwacyjnej.

► Po wykonaniu konserwacji należy zresetować komunikat dotyczący konserwa
cji.

12.2 Wyświetlanie i resetowanie komunikatów
dotyczących konserwacji

Wyświetlanie komunikatów dot. konserwacji

Komunikat dot. konserwacji jest wyświetlany, gdy zaistnieje potrzeba przeprowa
dzenia konserwacji.

Żółty wyświetlacz

• Symbol 

• Symbol 

• Komunikat dot. konserwacji ,  lub 

Komunikat dotyczący konserwacji wskazuje, jakiego zestawu serwisowego (A, B
lub C) należy użyć. Jeśli podczas konserwacji nie zostaną stwierdzone żadne dalsze
błędy, zestawy serwisowe zawierają wszelkie części, niezbędne do danej czynności
konserwacyjnej (np. potrzebne uszczelki).

Resetowanie komunikatu dot. konserwacji

Aby zresetować komunikat dot. konserwacji po wykonaniu konserwacji, należy
postępować w następujący sposób:

1. Nacisnąć przycisk 

Zostanie wyświetlone wskazanie 
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2. Wprowadzić kod     za pomocą przycisku  lub 

3. Potwierdzić za pomocą przycisku 

12.3 Sprawdzanie ciśnienia wody

Jeśli ciśnienie wody jest niższe niż 0,8 bar, wyświetlany jest symbol .

► Dolać wody do instalacji grzewczej, zalecane ciśnienie wody 1,5-2 bar.

12.4 Kontrola prądu jonizacji

► Skontrolować prąd jonizacji przy pełnym i częściowym obciążeniu.

→ Wartość jest stabilna po upływie 1 minuty.

Jeśli wartość jest niższa niż 4 µA, należy wymienić elektrodę zapłonową i jonizacyj
ną, patrz rozdział „Czyszczenie elektrody zapłonowej [66]”.

12.5 Kontrola przyłącza spalin

► Sprawdzić, czy przyłącze spalin jest szczelne.

Szczelność przyłącza spalin i powietrza do spalania

12.6 Kontrola spalania

Sprawdzić spalanie w sposób opisany w związku z uruchamianiem, patrz rozdział
„Kontrola spalania [58]”.

12.7 Kontrola automatycznego odpowietrzania

Aby sprawdzić układ automatycznego odpowietrzania, należy postępować w
następujący sposób:

1. Odłączyć kocioł grzewczy od napięcia

2. Zamknąć zawór gazu kotła grzewczego

3. Zamknąć główny zawór gazu doprowadzania gazu
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Sprawdzanie odpowietrznika

4. Sprawdzić, czy w małym wężu odpowietrznika automatycznego nie znajduje
się woda

5. W przypadku nieszczelności wymienić odpowietrznik

12.8 Kontrola syfonu

Aby sprawdzić syfon, należy postępować w następujący sposób:

1. Zdjąć i oczyścić syfon

T002037-B

Napełnianie syfonu

2. Napełnić syfon wodą

3. Ponownie zamontować przegrodę wodną

12.9 Kontrola palnika, czyszczenie wymiennika ciepła

Aby sprawdzić palnik i oczyścić wymiennik ciepła, należy postępować w następują
cy sposób:
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T002871-B
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Czyszczenie palnika, wymiennika ciepła

1. Odłączyć przewód dopływu powietrza od rury Venturiego

2. Poluzować obejmę zaciskową na armaturze gazowej
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3. Wyciągnąć złącze wtykowe z wentylatora

4. Wyciągnąć złącze wtykowe z armatury gazowej

5. Wyciągnąć złącze wtykowe elektrody zapłonowej z transformatora zapłonu

6. Zdemontować płytę przednią wymiennika ciepła

7. Ostrożnie podnieść płytę przednią wraz z palnikiem i wentylatorem z wymien
nika ciepła

8. Oczyścić górną część wymiennika ciepła (komorę palnika) przy użyciu odkurza
cza, wyposażonego w specjalną ssawkę

9. Ponownie odkurzyć wnętrze bez górnej szczotki nasadki

10. Sprawdzić np. za pomocą lusterka, czy pozostały jeszcze widoczne zanieczysz
czenia, w razie potrzeby odkurzyć je

11. Oczyścić dolną część wymiennika ciepła za pomocą specjalnego noża do
czyszczenia

12. Palnik czyści się samoczynnie, ew. oczyścić cylinder palnika sprężonym powie
trzem

13. Upewnić się, że na powierzchni zdemontowanego palnika nie widać pęknięć
i/lub wykruszeń, w przeciwnym razie wymienić palnik

14. Sprawdzić elektrodę zapłonową i jonizacyjną

15. Podczas montażu wykonywać działania w odwrotnej kolejności

16. Zwracać uwagę na to, aby wtyczka wentylatora została ponownie włożona

17. Sprawdzić, czy uszczelka pomiędzy łukiem mieszającym i wymiennikiem ciepła
jest prawidłowo osadzona

18. Otworzyć zawór gazu

19. Ponownie podłączyć przyłącze elektryczne kotła grzewczego

12.10 Czyszczenie elektrody zapłonowej

Elektrodę zapłonową i jonizacyjną należy wymienić w następujących przypadkach:

• Prąd jonizacji < 4 uA

• Zużyta elektroda 

T002872-A

4

1

2

3

Czyszczenie elektrody zapłonowej

1. Odłączyć kocioł grzewczy od napięcia

2. Wyciągnąć złącze wtykowe elektrody zapłonowej z transformatora zapłonu

66 THPL2076 10/10 V 1.0 

Konserwacja



3. Odkręcić dwie śruby i wyjąć podzespół

4. Usunąć widoczne ślady osadów za pomocą płótna ściernego

5. Sprawdzić elektrodę zapłonową pod względem zużycia, ew. wymienić

6. Sprawdzić uszczelkę

7. Ponownie zamocować wszystkie części, uszkodzone części wymienić

12.11 Wymiana zaworu klapowego zwrotnego

Zawór klapowy zwrotny należy wymienić, jeśli jest uszkodzony lub jeśli zestaw ser
wisowy zawiera ten element. 

Aby wymienić zawór klapowy zwrotny, należy postępować w następujący sposób:
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T002873-C
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Wymiana zaworu klapowego zwrotnego

1. Odłączyć przewód dopływu powietrza do rury Venturiego

2. Poluzować obejmę zaciskową na armaturze gazowej

3. Wyciągnąć złącze wtykowe z wentylatora

4. Wyciągnąć złącze wtykowe elektrody zapłonowej z transformatora zapłonu

5. Zdemontować wentylator
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6. Całkowicie zdjąć wentylator/jednostkę mieszającą

7. Wymienić zawór klapowy zwrotny (pomiędzy łukiem mieszającym a wentyla
torem)

8. Podczas montażu wykonywać działania w odwrotnej kolejności

12.12 Zakończenie prac konserwacyjnych

Aby włączyć kocioł grzewczy ponownie do eksploatacji po wykonaniu napraw i
konserwacji, należy postępować w następujący sposób:

T002874-C

Zakończenie konserwacji

1. Zamontować ponownie wszystkie elementy w odwrotnej kolejności

2. Napełnić syfon aż do znacznika

3. Ponownie zamontować przegrodę wodną

4. Ostrożnie otworzyć ponownie główny zawór wody

5. Napełnić instalację, odpowietrzyć i sprawdzić ciśnienie wody, patrz rozdział
„Napełnianie instalacji [55]”

6. Sprawdzić szczelność przyłączy doprowadzających wodę i gaz

7. Włączyć kocioł grzewczy ponownie do eksploatacji

8. Wypełnić protokół konserwacji
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13 Usterki

13.1 Wskazywanie usterek

Kocioł grzewczy wyposażony jest w elektroniczne urządzenie sterujące i regulacyj
ne, które zapewnia jego ochronę i sterowanie. Jeśli w kotle grzewczym wystąpi
usterka, kocioł jest blokowany, a usterka wyświetlana jest na wyświetlaczu:

Wyświetlacz miga na czerwono

• Symbol 

• Symbol RESET

• Kod usterki (np. E:01)

Gdy wskazywana jest usterka, należy postępować w następujący sposób:

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 RESET, aby zresetować usterkę

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

3. Jeśli kod usterki zostanie wyświetlony ponownie, postępować zgodnie z
instrukcjami z tabeli w rozdziale „Usuwanie usterek [70]”

Jeśli na wyświetlaczu widoczne jest nie wskazanie RESET, ale , kocioł grzewczy
należy przed zresetowaniem usterki zatrzymać i po upływie 10 s włączyć ponow
nie.

Wskazówka

13.2 Usuwanie usterek

Kod Opis Możliwa przyczyna Sposób postępowania w celu usunię
cia usterki

E:00 Nie znaleziono PSU (Parameter Sto
rage Unit)

Nie podłączono PSU ► Sprawdzić wiązkę kabli lub okablo
wanie

E:01 Błędny parametr bezpieczeństwa z
PSU

Podłączono niewłaściwą jednostkę
PSU lub jednostka PSU jest uszko
dzona

► Ponownie ustawić dF i dU

► Sprawdzić okablowanie

Nieprawidłowo podłączony lub nie
podłączony czujnik temperatury

► Podłączyć czujnik temperatury do
prawidłowego zacisku

Uszkodzony kabel czujnika ► Sprawdzić kabel czujnika

E:02 Zwarcie czujnika temperatury zasila
nia (FTS)

Uszkodzony czujnik temperatury Jeśli usterka występuje w dalszym ciągu

► W razie potrzeby wymienić czujnik
temperatury

Nieprawidłowo podłączony lub nie
podłączony czujnik temperatury

► Podłączyć czujnik temperatury do
prawidłowego zacisku

Przerwanie kabla czujnika ► Sprawdzić kabel czujnika

E:03 Przerwanie czujnika temperatury
zasilania (FTS)

Uszkodzony czujnik temperatury Jeśli usterka występuje w dalszym ciągu

► W razie potrzeby wymienić czujnik
temperatury

E:04 Temperatura wymiennika ciepła
zbyt niska

Nieprawidłowo podłączony lub nie
podłączony czujnik temperatury

► Podłączyć czujnik temperatury do
prawidłowego zacisku
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Kod Opis Możliwa przyczyna Sposób postępowania w celu usunię
cia usterki

Uszkodzony czujnik temperatury Jeśli usterka występuje w dalszym ciągu

► W razie potrzeby wymienić czujnik
temperatury

E:04 Temperatura wymiennika ciepła
zbyt niska

Brak przepływu 1. Odpowietrzyć instalację grzewczą

2. Sprawdzić przepływ (kierunek, pom
pa, zawory)

3. Sprawdzić ciśnienie wody

4. Sprawdzić stan zanieczyszczenia kor
pusu kotła

Nieprawidłowo podłączony lub nie
podłączony czujnik temperatury

► Podłączyć czujnik temperatury do
prawidłowego zacisku

Uszkodzony czujnik temperatury Jeśli usterka występuje w dalszym ciągu

► W razie potrzeby wymienić czujnik
temperatury

E:05 Temperatura wymiennika ciepła
zbyt wysoka

Brak przepływu 1. Odpowietrzyć instalację grzewczą

2. Sprawdzić przepływ (kierunek, pom
pa, zawory)

3. Sprawdzić ciśnienie wody

4. Sprawdzić stan zanieczyszczenia kor
pusu kotła

Nieprawidłowo podłączony lub nie
podłączony czujnik temperatury

► Podłączyć czujnik temperatury do
prawidłowego zacisku

Uszkodzony kabel czujnika ► Sprawdzić kabel czujnika

E:06 Zwarcie czujnika temperatury
powrotu (RTS)

Uszkodzony czujnik temperatury Jeśli usterka występuje w dalszym ciągu

► Wymienić czujnik temperatury

Nieprawidłowo podłączony lub nie
podłączony czujnik temperatury

► Podłączyć czujnik temperatury do
prawidłowego zacisku

Uszkodzony kabel czujnika ► Sprawdzić kabel czujnika

E:07 Przerwanie czujnika temperatury
powrotu (RTS)

Uszkodzony czujnik temperatury Jeśli usterka występuje w dalszym ciągu

► Wymienić czujnik temperatury

Nieprawidłowo podłączony lub nie
podłączony czujnik temperatury

► Podłączyć czujnik temperatury do
prawidłowego zacisku

Uszkodzony czujnik temperatury Jeśli usterka występuje w dalszym ciągu

► W razie potrzeby wymienić czujnik
temperatury

E:08 Zbyt niska temperatura powrotu

Brak przepływu 1. Odpowietrzyć instalację grzewczą

2. Sprawdzić przepływ (kierunek, pom
pa, zawory)

3. Sprawdzić ciśnienie wody

4. Sprawdzić stan zanieczyszczenia kor
pusu kotła

5. Sprawdzić działanie pompy obiego
wej
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Kod Opis Możliwa przyczyna Sposób postępowania w celu usunię
cia usterki

Nieprawidłowo podłączony lub nie
podłączony czujnik temperatury

► Podłączyć czujnik temperatury do
prawidłowego zacisku

Uszkodzony czujnik temperatury Jeśli usterka występuje w dalszym ciągu

1. Sprawdzić prawidłowe działanie czuj
ników temperatury

2. W razie potrzeby wymienić czujnik
temperatury

E:09 Zbyt wysoka temperatura powrotu

Brak przepływu 1. Odpowietrzyć instalację grzewczą

2. Sprawdzić przepływ (kierunek, pom
pa, zawory)

3. Sprawdzić ciśnienie wody

4. Sprawdzić stan zanieczyszczenia kor
pusu kotła

5. Sprawdzić działanie pompy obiego
wej

Nieprawidłowo podłączony lub nie
podłączony czujnik temperatury

► Podłączyć czujnik temperatury do
prawidłowego zacisku

Uszkodzony czujnik temperatury Jeśli usterka występuje w dalszym ciągu

► W razie potrzeby wymienić czujnik
temperatury

E:10 Zbyt duża różnica pomiędzy tempe
raturą zasilania i powrotu:

temperatura zasilania jest co naj
mniej o 60 °C wyższa, niż tempera
tura powrotu

Brak przepływu 1. Odpowietrzyć instalację grzewczą

2. Sprawdzić przepływ (kierunek, pom
pa, zawory)

3. Sprawdzić ciśnienie wody

4. Sprawdzić stan zanieczyszczenia kor
pusu kotła

5. Sprawdzić działanie pompy obiego
wej

Nieprawidłowo podłączony lub nie
podłączony czujnik temperatury

► Podłączyć czujnik temperatury do
prawidłowego zacisku

Uszkodzony czujnik temperatury Jeśli usterka występuje w dalszym ciągu

► W razie potrzeby wymienić czujnik
temperatury

E:11 Zbyt duża różnica pomiędzy tempe
raturą zasilania i powrotu:

Temperatura powrotu jest wyższa
niż temperatura zasilania

Brak przepływu 1. Odpowietrzyć instalację grzewczą

2. Sprawdzić przepływ (kierunek, pom
pa, zawory)

3. Sprawdzić ciśnienie wody

4. Sprawdzić stan zanieczyszczenia kor
pusu kotła

5. Sprawdzić działanie pompy obiego
wej

E:12 Nieprawidłowo podłączony lub nie
podłączony czujnik temperatury

► Podłączyć czujnik temperatury do
prawidłowego zacisku
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Kod Opis Możliwa przyczyna Sposób postępowania w celu usunię
cia usterki

Uszkodzony czujnik temperatury Jeśli usterka występuje w dalszym ciągu

► W razie potrzeby wymienić czujnik
temperatury

E:12 Temperatura wymiennika ciepła
poza normalnym zakresem (maks.
termostat STB)

Brak przepływu 1. Odpowietrzyć instalację grzewczą

2. Sprawdzić przepływ (kierunek, pom
pa, zawory)

3. Sprawdzić ciśnienie wody

4. Sprawdzić stan zanieczyszczenia kor
pusu kotła

Brak iskry zapłonowej 1. Sprawdzić okablowanie transforma
tora zapłonu

2. Sprawdzić elektrodę zapłonową i
jonizacyjną

3. Sprawdzić przebicie do kabla masy
lub uziemienia

4. Sprawdzić stan pokrywy palnika

5. Sprawdzić uziemienie

6. Uszkodzone sterowanie płytki SU

Łuk zapłonowy obecny, jednakże
nie wytwarza się płomień

1. Odpowietrzyć przewód gazowy

2. Sprawdzić, czy zawór gazu jest pra
widłowo otwarty

3. Sprawdzić ciśnienie zasilania

4. Sprawdzić działanie i ustawienie
armatury gazowej

5. Upewnić się, że doprowadzenie
powietrza do spalania, ani przewód
odprowadzania spalin nie są zablo
kowane

6. Sprawdzić okablowanie całej armatu
ry gazowej

7. Uszkodzone sterowanie płytki SU

E:14 5 nieudanych prób zapłonu palnika

Płomień obecny, jednakże niewy
starczająca jonizacja

1. Sprawdzić, czy zawór gazu jest pra
widłowo otwarty

2. Sprawdzić ciśnienie zasilania

3. Sprawdzić elektrodę zapłonową i
jonizacyjną

4. Sprawdzić uziemienie

5. Sprawdzić okablowanie elektrody
zapłonowej i jonizacyjnej

Sprawdzić, czy prąd jonizacji jest
obecny, pomimo iż nie powinno
być płomienia

► Sprawdzić elektrodę zapłonową i
jonizacyjną

Uszkodzony transformator zapłonu ► Sprawdzić elektrodę zapłonową i
jonizacyjną

E:16 Nieprawidłowy sygnał płomienia

Uszkodzona armatura gazowa ► Sprawdzić i ew. wymienić armaturę
gazową
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Kod Opis Możliwa przyczyna Sposób postępowania w celu usunię
cia usterki

E:16 Nieprawidłowy sygnał płomienia Palnik tylko się żarzy: zbyt wysokie
stężenie CO2

► Ustawić CO2

Nieprawidłowe przyłącze ► Sprawdzić okablowanieE:17 Problem z zaworem gazu, uszko
dzona płytka SU

Płytka SU uszkodzona ► Sprawdzić i ew. wymienić płytkę SU

Nieprawidłowe przyłącze ► Sprawdzić okablowanieE:34 Usterka wentylatora

Wentylator uszkodzony 1. Ew. wymienić wentylator

2. Sprawdzić prawidłowy ciąg na przy
łączu komina

Nieprawidłowo podłączony lub nie
podłączony czujnik temperatury

► Podłączyć czujnik temperatury do
prawidłowego zacisku

Uszkodzony czujnik temperatury Jeśli usterka występuje w dalszym ciągu

1. Sprawdzić prawidłowe działanie czuj
ników temperatury

2. Sprawdzić, czy czujnik temperatury
jest prawidłowo zamontowany

3. W razie potrzeby wymienić czujnik
temperatury

E:35 Zamienione zasilanie i powrót

Odwrócony kierunek przepływu ► Sprawdzić przepływ (kierunek, pom
pa, zawory)

E:36 5-krotny zanik płomienia Brak prądu jonizacji 1. Odpowietrzyć przewód gazowy

2. Sprawdzić, czy zawór gazu jest pra
widłowo otwarty

3. Sprawdzić ciśnienie zasilania

4. Sprawdzić działanie i ustawienie
armatury gazowej

5. Upewnić się, że doprowadzenie
powietrza do spalania, ani przewód
odprowadzania spalin nie są zablo
kowane

6. Upewnić się, czy spaliny nie są
ponownie zasysane

E:37 Błąd transmisji danych w komunika
cji z płytką SU

Nieprawidłowe przyłącze ► Sprawdzić, czy płytka SU jest prawi
dłowo osadzona w gnieździe wtyko
wym płytek PCU

Nieprawidłowe przyłącze ► Sprawdzić okablowanieE:38 Błąd transmisji danych w komunika
cji z płytką SCU

Płytka SCU uszkodzona ► Wymienić płytkę SCU

Nieprawidłowe przyłącze ► Sprawdzić okablowanie

Przyczyna zewnętrzna ► Usunąć przyczynę zewnętrzną

E:39 Blokujące wejście w trybie zabloko
wanym

Nieprawidłowo ustawione parame
try

► Sprawdzić parametry

Nieprawidłowe przyłącze ► Sprawdzić okablowanieE:40 Błąd kontroli jednostki odzyskiwa
nia ciepła

Przyczyna zewnętrzna ► Usunąć przyczynę zewnętrzną
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Kod Opis Możliwa przyczyna Sposób postępowania w celu usunię
cia usterki

E:40 Błąd kontroli jednostki odzyskiwa
nia ciepła

Nieprawidłowo ustawione parame
try

► Sprawdzić parametry

13.3 Wyświetlanie i usuwanie blokad

Tymczasowa blokada to tryb pracy kotła grzewczego, powstająca w wyniku niety
powej sytuacji. W takim przypadku na wyświetlaczu wskazywany jest kod blokady
(kod ). Regulator podejmuje wielokrotnie próbę ponownego uruchomienia
kotła grzewczego. Kocioł grzewczy uruchamia się ponownie, gdy zostaną usunięte
przyczyny blokady.

Po pięciu takich samych blokadach na wyświetlaczu wyświetlany jest symbol 

Jeśli przyczyny blokady istnieją wciąż po wielu automatycznych próbach rozruchu,
kocioł grzewczy przełącza się w tryb usterki.

Jeśli na wyświetlaczu widoczny jest symbol , wyłączyć kocioł grzewczy i włączyć
ponownie po upływie 10 s.

Aby odczytać kod blokady, należy postępować w następujący sposób:

1. Nacisnąć przycisk  (przycisk podwójny)

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

3. Wybrać menu informacji za pomocą przycisku  

Wskazanie  oraz kod blokady  będą wyświetlane naprzemiennie

4.  Ustawić za pomocą przycisku  

→ Zostanie wyświetlony kod blokady

Kod Opis Możliwa przyczyna Sposób postępowania w celu usunię
cia

Su:0 Błąd parametrów Błąd parametrów na płytce SU 1. Ponownie ustawić dF i dU

2. W razie potrzeby odtworzyć parame
try za pośrednictwem złącza RECOM

Su:1 Przekroczona maksymalna tempera
tura zasilania

Brak lub niedostateczny przepływ 1. Sprawdzić przepływ (kierunek, pom
pa, zawory)

2. Przyczyny żądania ciepła

Brak lub niedostateczny przepływ 1. Sprawdzić przepływ (kierunek, pom
pa, zawory)

2. Sprawdzić ciśnienie wody

3. Sprawdzić stan zanieczyszczenia kor
pusu kotła

Su:2 Przekroczony maksymalny wzrost
temperatury zasilania (czas oczeki
wania co najmniej 10 minut)

Uszkodzony czujnik temperatury 1. Sprawdzić prawidłowe działanie czuj
ników temperatury

2. Sprawdzić, czy czujnik temperatury
jest prawidłowo zamontowany

3. W razie potrzeby wymienić czujnik
temperatury
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Kod Opis Możliwa przyczyna Sposób postępowania w celu usunię
cia

Brak lub niedostateczny przepływ 1. Sprawdzić przepływ (kierunek, pom
pa, zawory)

2. Sprawdzić ciśnienie wody

3. Sprawdzić stan zanieczyszczenia kor
pusu kotła

Su:7 Przekroczona maksymalna różnica
temperatury pomiędzy zasilaniem i
powrotem (50°C)

Uszkodzony czujnik temperatury 1. Sprawdzić prawidłowe działanie czuj
ników temperatury

2. Sprawdzić, czy czujnik temperatury
jest prawidłowo zamontowany

3. W razie potrzeby wymienić czujnik
temperatury

Przyczyna zewnętrzna ► Usunąć przyczynę zewnętrzną

Błąd parametrów ► Sprawdzić parametr P38

Su:8 Brak sygnału udostępnienia

Nieprawidłowe przyłącze ► Sprawdzić okablowanie

Błąd okablowania napięcia siecio
wego

► Zamienić fazę i zeroSu:9 Zamieniona faza i przewód zerowy
napięcia sieciowego

Nieuziemiona sieć lub sieć 2-fazowa ► Ustawić parametr P43 na 0

Przyczyna zewnętrzna ► Usunąć przyczynę zewnętrzną

Błąd parametrów ► Sprawdzić parametr P36

Su:10 Wejście blokady aktywne

Nieprawidłowe przyłącze ► Sprawdzić okablowanie

Przyczyna zewnętrzna ► Usunąć przyczynę zewnętrzną

Błąd parametrów ► Sprawdzić parametr P36

Su:11 Wejście blokady lub ochrona przed
mrozem aktywne

Nieprawidłowe przyłącze ► Sprawdzić okablowanie

Nieprawidłowe przyłącze połączenia
z magistralą (BUS)

► Sprawdzić okablowanieSu:13 Błąd transmisji danych w komunika
cji z płytką SCU

Płytka SCU nie została zainstalowa
na

► Wykonać automatyczne rozpozna
wanie

Brak lub niedostateczny przepływ 1. Sprawdzić, czy zawór gazu jest pra
widłowo otwarty

2. Sprawdzić ciśnienie zasilania

Su:15 Zbyt niskie ciśnienie gazu

Nieprawidłowe ustawienie czujnika
ciśnienia gazu GPS na płytce SCU

1. Sprawdzić, czy czujnik ciśnienia gazu
GPS jest prawidłowo zamontowany

2. W razie potrzeby wymienić system
czujnika ciśnienia gazu GPS

Su:16
(1)

Błąd konfiguracji lub nie rozpozna
no płytki SU

Nieprawidłowa płytka SU dla
zamontowanego kotła grzewczego

► Wymienić płytkę SU

Su:17
(1)

Błąd konfiguracji lub nieprawidłowa
tabela parametrów standardowych

Błąd parametrów z płytki PCU ► Wymienić płytkę PCU

Su:18
(1)

Błąd konfiguracji lub nie rozpozna
no nośnika pamięci PSU

Nieprawidłowa płytka PCU dla
zamontowanego kotła grzewczego

► Wymienić płytkę PCU
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Kod Opis Możliwa przyczyna Sposób postępowania w celu usunię
cia

Su:19
(1)

Błąd konfiguracji lub nieznany para
metr dF-dU

► Ponownie ustawić dF i dU
Wartości, patrz tabliczka znamiono
wa

Su:20
(1)

Procedura konfiguracji aktywna Aktywna przez krótki czas po uru
chomieniu kotła grzewczego

► Nie jest wymagane żadne działanie

Su:21 Błąd transmisji danych w komunika
cji z płytką SU

Nieprawidłowe przyłącze ► Sprawdzić, czy płytka SU jest prawi
dłowo osadzona w gnieździe wtyko
wym płytek PCU

Su:22 Zanikanie płomienia podczas pracy Brak prądu jonizacji 1. Odpowietrzyć przewód gazowy

2. Sprawdzić, czy zawór gazu jest pra
widłowo otwarty

3. Sprawdzić ciśnienie zasilania

4. Sprawdzić działanie i ustawienie
armatury gazowej

5. Upewnić się, że doprowadzenie
powietrza do spalania, ani przewód
odprowadzania spalin nie są zablo
kowane

6. Upewnić się, czy spaliny nie są
ponownie zasysane

Su:25 Błąd wewnętrzny płytki SU ► Wymienić płytkę SU

(1) te blokady nie są zapisywane w pamięci błędów

13.4 Pamięć błędów

Regulator kotła grzewczego wyposażony jest w pamięć błędów. W pamięci błę
dów zapisywanych jest 16 ostatnich błędów i blokad. 

Poza kodami błędów zapisywane są następujące dane:

• częstość występowania usterki: 

• tryb pracy wybrany w kotle grzewczym: 

• temperatura zasilania  i temperatura powrotu  w momencie
wystąpienia usterki

Odczytywanie pamięci błędów

Aby odczytać pamięć błędów, należy postępować w następujący sposób:

1. Nacisnąć przycisk  (przycisk podwójny)

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

3. Potwierdzić za pomocą przycisku  

Zostanie wyświetlone wskazanie 

4. Wprowadzić kod  za pomocą przycisku  lub  

5. Potwierdzić za pomocą przycisku  

Zostanie wyświetlone wskazanie 

6. Wyświetlić listę usterek lub blokad za pomocą przycisku 

Zostanie wyświetlone wskazanie ,  miga = ostania usterka, np.  

7. Ustawić ostatnią usterkę lub blokadę za pomocą przycisku  lub 

8. Wyświetlić szczegóły usterek lub blokad za pomocą przycisku  
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9. Wyświetlić następujące dane za pomocą przycisku  lub  :
 = częstość występowania usterki

 = liczba godzin roboczych
 = kod eksploatacyjny Status
 = kod eksploatacyjny Substatus
 = temperatura zasilania (°C)
 = temperatura powrotu (°C)
 = temperatura zbiornika (°C)
 = temperatura zewnętrzna (°C)
 = wewnętrzna
 = wartość zadana temperatury palnika (°C)
 = prąd jonizacji (µA)
 = prędkość obr. wentylatora (obr./min)
 = ciśnienie wody (bar)
 = względny stopień modulacji (%)

10. Zatrzymać pętlę wyświetlania za pomocą przycisku  

Zostanie wyświetlone wskazanie ,  miga = ostania usterka

11. Ustawić ostatnią usterkę lub blokadę za pomocą przycisku  lub  

12. Wyświetlić listę usterek lub blokad za pomocą przycisku  

13. Nacisnąć dwukrotnie przycisk , aby zamknąć pamięć błędów

Kasowanie wskazania błędu

1. Nacisnąć przycisk  (przycisk podwójny)

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

3. Potwierdzić za pomocą przycisku  

   Zostanie wyświetlone wskazanie 

4. Wprowadzić kod  za pomocą przycisku  lub  

5. Potwierdzić za pomocą przycisku  

    Zostanie wyświetlone wskazanie 

6. Ustawić listę usterek lub blokad za pomocą przycisku 

Zostanie wyświetlone wskazanie ,  miga

7. Nacisnąć przycisk , aż zostanie wyświetlone wskazanie 

8. Potwierdzić za pomocą przycisku  

Zostanie wyświetlone wskazanie ,  miga

9. Ustawić wartość  za pomocą przycisku  

10. Potwierdzić za pomocą przycisku , aby skasować pamięć błędów

11. Nacisnąć trzykrotnie przycisk , aby zamknąć pamięć błędów
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14 Wyłączanie z eksploatacji

14.1 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

14.2 Całkowite wyłączanie urządzenia z eksploatacji

Odłączanie napięcia zasilania

Aby odłączyć kocioł grzewczy od zasilania, należy postępować w następujący spo
sób:

1. Wyłącznik główny: ustawić wyłącznik na OFF. Odłączyć kocioł grzewczy od
napięcia

2. Zamknąć kurek odcinający gazu lub zawór główny gazu

Opróżnianie kotła grzewczego

Aby opróżnić kocioł grzewczy, należy postępować w następujący sposób:

1. Otworzyć zawór do napełniania i opróżniania na spodzie kotła grzewczego

2. Opróżnić kocioł grzewczy do odpowiedniego pojemnika wzgl. do odpowied
niego miejsca odpływu

Opróżnianie instalacji

Aby opróżnić instalację, należy postępować w następujący sposób:

1. Zamocować wąż w punkcie opróżniania instalacji

2. Umieścić wolny koniec węża w odpowiednim miejscu odpływu

3. Opróżnić całą instalację
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15 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.

15.1 Utylizacja opakowania

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

15.2 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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16 Dane techniczne
Typ kotła grzewczego
Modula III

Jed
nostka

45 65 85 115

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 – 107,0Zakresy 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

min. – maks. kW 8,2 – 41,2 12,2 – 62,0 14,6 – 86,0 17,2 – 110,2Moc cieplna (Qn)
Tryb ogrzewania (Hi)

Ustawienie fabrycz
ne

kW 41,2 62,0 86,0 110,2

min. – maks. kW 9,1 – 45,7 13,6 – 68,8 16,2 – 95,5 19,1 – 122,4Moc cieplna (Qn)
Tryb ogrzewania (Hs)

Ustawienie fabrycz
ne

kW 45,7 68,8 95,5 122,4

Stopień sprawności podczas
ogrzewania z pełnym obciąże
niem (Hi) (80/60 °C)

– % 97,2 98,3 97,9 96,6

Stopień sprawności podczas
ogrzewania z pełnym obciąże
niem (Hi) (50/30 °C)

– % 102,9 104,6 104,1 102,5

Stopień sprawności podczas
ogrzewania z częściowym
obciążeniem (Hi) (temperatura
powrotu 60 °C)

– % 97,5 98,3 96,6 96,5

Stopień sprawności podczas
ogrzewania z częściowym
obciążeniem (EN 92/42) (tem
peratura powrotu 30 °C)

– % 107,7 108,9 108,1 107,1

Dane dotyczące gazów i spalin

Kategorie gazu – II2EII3B/P

Ciśnienie przyłącza gazu,
gaz H/E

minimum mbar 17 – 30

Ciśnienie przyłącza gazu,
gaz L/LL

minimum mbar 20 – 30

Ciśnienie przyłącza gazu, gaz
płynny

minimum mbar 30 – 50

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
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Typ kotła grzewczego
Modula III

Jed
nostka

45 65 85 115

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

Opór (DeltaT=20 K) mbar 90 130 140 250

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

Wentylator DC VAC 230 VAC

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

16.1 Parametry czujników

Czujnik zasilania – NTC/czujnik powrotu – NTC
(płytka PCU)

Temperatura Rezystancja w Ω

-20 °C 98932

-10 °C 58879

0 °C 36129

10 °C 22804

20 °C 14773

25 °C 12000

30 °C 9804

40 °C 6652

50 °C 4607

60 °C 3252

70 °C 2337

80 °C 1707

90 °C 1266

100 °C 952
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Czujnik zasilania – NTC/czujnik powrotu – NTC
(płytka PCU)

Temperatura Rezystancja w Ω

110 °C 726

16.2 Wykresy obciążenia dla prędkości obrotowej

Poniższe wykresy przedstawiają moc kotła w zależności od prędkości obrotowej
dla gazu ziemnego. Prędkość obrotową można zmienić za pomocą parametru
P17. 

Modula III 45 kW
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Modula III 65 kW

R000033-A

80 

1500 2500 3500 4500 5500 6500 7500 

0 

20 

40 

R 

Q

62

F

M

5800

Q Obciążenie cieplne (kW) R Prędkość obr. wentylatora
(obr./min)

M Moc maksymalna F Ustawienie fabryczne

83THPL2076 10/10 V 1.0 

Dane techniczne



Modula III 85 kW
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Modula III 115 kW
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17 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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18 Załącznik

18.1 Spis skrótów

MES Modułowy System Energii

WWE podgrzewanie ciepłej wody

STB ogranicznik temperatury

ZH centralne ogrzewanie

18.2 Listy kontrolne

Protokół uruchomienia/konserwacji jest dostarczany wraz z dokumentacją kotła
grzewczego.

18.3 Szablon montażowy
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Rozstaw otworów do mocowania kotła grzewczego na ścianie 
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19 Spis haseł

B

bezpieczniki, 29

C

czujnik temperatury zewnętrznej, 35

K

kod blokady, 75

M

minimalna ilość przepływu wody, 15

N

niezależnie od powietrza pomieszczenia, 45

O

obcy regulator, 42
opis parametrów, 47

P

PCU
-(Primary Control Unit) płytka palnika, 34
płukanie instalacji, 55
połączenie linii BUS, 37, 38
połączenie OpenTherm, 37
PSU
-nośnik pamięci dla parametrów kotła, 34

R

regulator ogrzewania
-SystaComfort, 37
-SystaCompact, 34
rodzaj gazu, 12
rozszerzona płytka sterowania i regulacji SCU, 43

S

schemat instalacji elektrycznej, 30
skrzynka płytek, 33
skrzynka rozdzielcza, 32
sterownik włączania/wyłączania, 42
SU
-(Saftey Unit) płytka bezpieczeństwa, 34
system regulacji MES, 38

T

termostat pomieszczenia, 42
twardość wody, 55

W

wartość pH, 55
wartość zadana temperatury, 15
woda bieżąca, 55

Z

zależnie od powietrza pomieszczenia, 45
zewnętrzna pompa kotła, 43
zewnętrzna pompa ładująca zbiornik do wody pitnej, 43
zewnętrzny zawór 3-drogowy, 43
zewnętrzny zawór gazu, 43

87THPL2076 10/10 V 1.0 
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złącze 0 – 10 V, 39
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