Instrukcja instalacji i obs³ugi

Gazowy kocio³ grzewczy niskotemperaturowy
SUPRAMAX
z panelem cyfrowym TAC
z dwustopniowym palnikiem, zap³onem automatycznym

(w instalacjach wielokot³owych w uzupe³nieniu istrukcja obs³ugi p³ytki KM2 - 6 720 603 887)

TT NR 6 720 610 571 PL (02.10) RBPL
DD NR 948.61.759 / 8350-4448
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Uwaga:

W przypadku uruchamiania lub pracy kot³a
podczas budowy obiektu lub czyszczenia
pomieszczenia kot³owni przestrzegaæ wskazówek
dotycz¹cych jakoœci powietrza do spalania (pkt.
4.2).

Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa
DLA TWOJEGO BEZPIECZEÑSTWA
Je¿eli poczujesz zapach gazu:
-zamknij zawór gazu,
-otwórz okna,
-nie prze³¹czaj ¿adnych prze³¹czników elektrycznych,
-nie u¿ywaj otwartego ognia,
-natychmiast wezwij pogotowie gazowe.
Jeœli poczujesz spaliny:
-wy³¹cz urz¹dzenie;
-otwórz okna i drzwi;
-powiadom serwis.
Nie wolno zamykaæ ani zmniejszaæ otworów
wentylacyjnych w drzwiach, oknach i œcianach.
Monta¿:
Monta¿ prowadziæ mo¿e wy³¹cznie uprawniony
zak³ad.
Pierwsze uruchomienie:
Pierwsze uruchomienie mo¿e wykonaæ tylko
uprawniony przez firmê Robert Bosch instalator lub
serwisant.
Serwisant wyjaœni klientowi zasadê dzia³ania i obs³ugi
urz¹dzenia.
Niezawodne dzia³anie urz¹dzenia jest
zagwarantowane tylko wtedy, gdy przestrzegana jest
niniejsza instrukcja.
Naprawy:
Naprawy w urz¹dzeniu mog¹ byæ wykonywane
wy³¹cznie przez autoryzowany przez firmê Robert
Bosch serwis.
Materia³y wybuchowe i ³atwopalne
Nie wolno sk³adowaæ ani u¿ywaæ w pobli¿u
urz¹dzenia materia³ów palnych (rozpuszczalniki,
farby, papier.)
Konserwacja
Urz¹dzenie nale¿y konserwowaæ raz w roku.
Polecamy zawarcie umowy na konserwacjê z
autoryzowanym serwisem.

Filtry:
Stosowanie odpowiednich filtrów zabezpiecza
urz¹dzenie przed uszkodzeniem spowodowanym
zanieczyszczeniami oraz u³atwia konserwacjê.
Wszelkie usterki urz¹dzenia spowodowane
zanieczyszczeniem wody lub gazu wy³¹czone s¹ z
bezp³atnych napraw gwarancyjnych.
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1.

Dane o urz¹dzeniu

Certyfikat Wspólnoty Europejskiej
Urz¹dzenie jest przebadane zgodnie z EN 656,
odpowiada aktualnym dyrektywom Unii Europejskiej
90/396/EWG, 92/42/EWG, 73/23/EWG, 89/336/EWG i
opisanym tam wzorcom w œwiadectwach badania
typu.
Urz¹dzenie spe³nia wymagania kot³a grzewczego
niskotemperaturowego.
Zgodnie z warunkami badañ wg EN 656, œrednia
Dostarczane wyposa¿enie kot³ów
Wyposa¿enie pola obs³ugi

zawartoœæ tlenków azotu w spalinach wynosi poni¿ej
260 mg/kWh i odpowiada Klasie 1 wg EN 656.
Blok cz³onów kot³a jest dopuszczony do pracy przy
cisnieniu PMS - 6 bar, zgodnie z EN 656.
Dodatkowe certyfikaty:
- uprawnienie UDT nr UC - 329
- uzgodnienie UDT dokumentacji technicznej nr
UC/30/219-00/0

SUPRAMAX K 144-8... do K 306-8... S 5300
panel TAC w polskiej wersji

podstawowe

Cz³ony bloku kot³a

zmontowane

zmontowane

Rodzaj gazu

Gaz ziemny GZ 50
(dla gazów GZ 35, GZ 41,5 zestawy przezbrojeniowe)

pojedyncze

Opakowania
Opakowanie 1: linia gazowa, podstawa z paleniskiem,
rury przy³¹czeniowe i blachy
spiêtrzaj¹ce
Opakowanie 2: przerywacz ci¹gu kominowego i
izolacja

Opakowanie 3:
Opakowanie 4:
Opakowanie 5:
Opakowanie 6:

Kocio³ z panelem cyfrowym TAC
i zmontowanym blokiem kot³a

Kocio³ z panelem cyfrowym TAC
i pojedynczymi cz³onami bloku kot³a

Typ urz¹dzenia

Nr katalogowy

Nr ID-Produktu

obudowa bez œcianek bocznych
œcianki boczne
blok kot³a
panel steruj¹cy

Typ urz¹dzenia

Nr katalogowy

K 144-8 DM 23 S 5300

7 715 530 074

K 144-8 DL 23 S 5300

7 715 530 075

K 180-8 DM 23 S 5300

7 715 530 122

K 180-8 DL 23 S 5300

7 715 530 123

K 234-8 DL 23 S 5300

7 715 530 125

K 306-8 DL 23 S 5300

7 715 530 196

K 234-8 DM 23 S 5300

7 715 530 124

K 306-8 DM 23 S 5300

7 715 530 195

CE 0085AS0439

Kocio³ z panelem cyfrowym TAC
i zmontowanym blokiem kot³a
Typ urz¹dzenia

Kocio³ z panelem
podstawowym
TAC

Nr katalogowy

MK 360-8 M 23 S 5300

×

×

7 715 530 236

MK 468-8 M 23 S 5300

×

×

7 715 530 238

MK 612-8 M 23 S 5300

×

×

7 715 530 240

MK 702-8 M 23 S 5300

×

2×

7 715 530 242

MK 918-8 M 23 S 5300

×

2×

7 715 530 244

Nr ID-Produktu

CE 0085AS0439

Kocio³ z panelem cyfrowym TAC
i pojedynczymi cz³onami bloku kot³a
Typ urz¹dzenia
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Kocio³ z panelem
podstawowym
TAC

pojedyncze

Nr katalogowy

MK 360-8 L 23 S 5300

×

×

7 715 530 237

MK 468-8 L 23 S 5300

×

×

7 715 530 239

MK 612-8 L 23 S 5300

×

×

7 715 530 241

MK 702-8 L 23 S 5300

×

2×

7 715 530 243

MK 918-8 L 23 S 5300

×

2×

7 715 530 245

Nr ID-Produktu

CE 0085AS0439

Nr ID-Produktu

CE 0085AS0439

Dane ogólne kot³a
Oznaczenia certyfikatów elementów kot³a:
TÜV.TR 84899
l regulator temperatury kot³a
l ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa
TÜV.STB 83199
CE-0085AO0012/AP0467
l czujnik ciœnienia gazu
l automat zap³onowy
CE-0085AQ0705
Landis & Gyr LGD 12/01
l armatura gazowa
zawór regulacyjny Honeywell
CE-0085AR0242
V4085
zawór bezpieczeñstwa Honeywell
CE-0063AP3075/1
VE 4000
zawór aparatu zap³onowego
CE-0087AP0097
Johnson Controls SM47
CE-0085AS0318
Dungs BM 740-009
I 2ELL
l kategoria
(jeden rodzaj gazu; dopuszczenie tylko dla gzau
ziemnego)
Wykonanie B11 (pod³¹czenie do komina) lub
B11BS (z czujnikiem spalin AGÜ 1)
(nr kat. 7 719 001 555)

2.

Opis urz¹dzenia

2.1

Wiadomoœci ogólne

Kot³y typoszeregu K 144-8… do K 306-8… przeznaczone s¹ do stosowania w niskotemperaturowych
(do 90°C) uk³adach centralnego ogrzewania systemu
zamkniêtego (do 6 bar). Ogrzana woda nie mo¿e byæ
stosowana do celów u¿ytkowych (spo¿ywczych).
Temperatura graniczna wy³¹czenia wynosi 110°C wg
EN 656.

2.2

Wyposa¿enie

Blok kot³a wykonany jest z ¿eliwa (GG 20) i
dostarczany w ca³oœci lub w czêœciach. Kot³y
wyposa¿one s¹ w palnik ze stali nierdzewnej dla gazu
ziemnego. Zespó³ palników z armatur¹ gazow¹ firmy
Honeywell do regulacji dwustopniowej. Automatyczny
aparat zap³onowy gazu z jonizacyjn¹ kontrol¹
p³omienia. Skrzynka sterownicza kompletnie
okablowana i wyposa¿ona we wszystkie wymagane
urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce. Cyfrowy panel steruj¹cy
z wbudowanym cyfrowym regulatorem pogodowym
TAC (z komunikatami w jêzyku polskim) do regulacji
kot³a wiod¹cego lub kot³a pojedynczego.
Dziêki modu³om dodatkowym regulator TAC mo¿e
zwiêkszyæ swoje mo¿liwoœci stosowania o jeden lub
dwa dodatkowe obwody mieszaj¹ce lub kaskadowe
za³¹czanie 2 lub 3 kot³ów z dwoma obwodami
mieszaj¹cymi. Podstawowy panel steruj¹cy mo¿e byæ
stosowany jedynie w instalacjach wielokot³owych w
kotle nad¹¿nym.
Pod³¹czenie przewodu zasilaj¹cego i powrotnego
wyprowadziæ z lewej lub prawej strony obudowy. W
przewodzie zasilaj¹cym znajduje siê mufa
przy³¹czeniowa R 1/2 do tulei zanurzeniowej.
Przewód powrotny wyposa¿ony jest w mufê R 3/4 do
pod³¹czenia zaworu nape³niaj¹cego.
Pod³¹czenie gazu znajduje siê poza obudow¹.
Przewód gazowy mo¿na u³o¿yæ z prawej lub lewej

strony kot³a, w dostawie przy³¹cze prawostronne.
Blok kot³a i kolektor spalin zaizolowane s¹ we³n¹
mineraln¹ o gruboœci 40 mm. W pomieszczeniu
kot³owni pod palnikiem znajduje siê os³ona paleniska.
Kolektor spalin zintegrowany z przerywaczem ci¹gu
os³oniêty jest pokryw¹ rewizyjn¹, której powierzchnia
odpowiada wymiarom bloku kot³a.
Elementy obudowy zaizolowane s¹ równie¿ we³n¹
mineraln¹ o gruboœci 40 mm.
Obudowa z blachy stalowej powlekana tworzywem
sztucznym w kolorze bia³ym dostarczana jest w
dwóch opakowaniach.
W obu panelach steruj¹cych znajduje siê wy³¹cznik
g³ówny, prze³¹cznik trybu pracy, przycisk resetuj¹cy,
przycisk testuj¹cy ogranicznik STB, bezpiecznik,
dwustopniowy regulator temperatury kot³a,
ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa do 110°C,
automatyczny aparat zap³onowy oraz odpowiednie
lampki sygnalizacyjne. Armatura gazowa, manometr
gazowy oraz jonizacyjny czujnik p³omienia pod³¹czone
s¹ do instalacji podstawowej.
Wyposa¿enie dodatkowe, jak: klapy silnikowe, klapy
spalinowe, czujniki ci¹gu kominowego, pompy,
czujniki szczelnoœci, licznik godzin pracy itd. mo¿na
pod³¹czyæ za pomoc¹ wtyczki lub zacisków. W razie
potrzeby dostarczone w komplecie wtyczki i zaciski s¹
zmostkowane, co umo¿liwia uruchomienie kot³a bez
wyposa¿enia dodatkowego. Dziêki zastosowaniu
transformatora separuj¹cego (wyposa¿enie
dodatkowe) kot³y mo¿na pod³¹czyæ równie¿ do sieci
dwufazowej.

2.3

Wyposa¿enie dodatkowe

2.3.1 Wiadomoœci ogólne
- zespó³ z urz¹dzeniem do kontroli szczelnoœci
(VDK 2)
- klapa (MOK 250...350) do monta¿u w kanale
spalinowym za przerywaczem ci¹gu
kominowego
- czujnik ci¹gu kominowego (AGÜ1)
- transformator separuj¹cy (TTR 4) do
pod³¹czenia kot³ów do sieci dwufazowej
- czujnik poziomu wody (WMS 1)
- klapa (DK 50-1, DK 65-1) DN 50 lub DN 65 z
ko³nierzem przy³¹czeniowym w³¹cznie z
si³ownikiem z sygnalizatorem zwrotnym
(ciœnienie nominalne PN 16)
- kolektor spalin (AF..., AFM...) do pod³¹czenia 2
lub 3 kot³ów
- szczotka do czyszczenia kot³a (KB4)
- œcisk monta¿owy (PW2)
- ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa 100°C
(STB 100-1)
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2.3.2 Do kot³ów z podstawowym panelem
steruj¹cym (tylko w instalacjach
wielokot³owych do regulacji kot³a
nad¹¿nego)
- czujnik temperatury spalin (AGT1)
- czujnik ci¹gu kominowego (AGÜ1)

2.3.3 Do kot³ów z cyfrowym panelem steruj¹cym
TAC
- dodatkowa p³ytka (MM1) do 1 wyjœcia zaworu
mieszaj¹cego w³¹cznie z czujnikiem
temperatury zasilania
- dodatkowa p³ytka (MM2) do 2 wyjœæ zaworu
mieszaj¹cego w³¹cznie z 2 czujnikami
temperatury zasilania
- dodatkowa p³ytka (KM2) do kaskadowego
pod³¹czenia 2 lub 3 kot³ów, dodatkowo 2
wyjœcia zaworu mieszaj¹cego w³¹cznie z 2
czujnikami temperatury zasilania obwodu
mieszaj¹cego i 1 czujnikiem temperatury
zasilania z tulej¹ zanurzeniow¹ do rur DN 80
(obieg pierwotny)
- zestaw kabli (VK) do pod³¹czenia kot³a
nad¹¿nego z kot³em wiod¹cym (8 m)
- kabel przed³u¿aj¹cy (VLK) o d³ugoœci 8 m do
zestawu VK
- czujnik temperatury spalin (AGF1)
- czujnik temperatury w pomieszczeniu ze
zdalnym sterowaniem (TWR1)

2.4
K

Objaœnienia oznaczeñ

gazowy kocio³ grzewczy z regulacj¹
dwupunktow¹
MK
instalacja wielokot³owa
144...918 nominalna moc grzewcza w kW
-8
generacja urz¹dzenia
D
cyfrowy panel steruj¹cy
M
zmontowany blok kot³a
L
blok kot³a w czêœciach
23
wskaŸnik „23” dla gazu ziemnego GZ 50
S 5300
wersja polska panela TAC

2.5

Opis dzia³ania

Zasada dzia³ania:
W zale¿noœci od zapotrzebowania na ciep³o kocio³
mo¿e pracowaæ na pierwszym lub na drugim stopniu.
Zap³on i kontrola palnika odbywaj¹ siê za
poœrednictwem automatu zap³onowego.
Sekwencja podczas uruchomienia:
Przy poborze ciep³a termostat kot³a zwiera styk KTR1.
Po up³ywie czasu tw transformator zap³onowy
wytwarza na elektrodzie zap³onowej natychmiast lub
po zakoñczeniu kontroli szczelnoœci (o ile kocio³
posiada tê funkcjê) iskrê wysokonapiêciow¹ i otwiera
siê zawór gazu GVZB.
Gaz wyp³ywaj¹cy z palnika zap³onowego zapala siê, a
na elektrodzie jonizacyjnej IE palnika zap³onowego
powstaje w czasie ts pr¹d jonizacyjny min. 0,9 µA.
Po up³ywie czasu opóŸnienia zap³onu t4 nastêpuje
ca³kowite otwarcie g³ównego zaworu GV1 (lub GV1 i
GV2 w przypadku wiêkszego zapotrzebowania na
ciep³o sygnalizowanego na termostacie KTR2).
Ewentualna niestabilnoœæ jonizacji podczas pracy
palnika wyrównywana jest przez drug¹ elektrodê
jonizacyjn¹ (na palniku g³ównym, brak na rys. 1 i 2).
Wy³¹czenie awaryjne:
- Je¿eli w czasie ts (czas bezpieczeñstwa) nie
pojawi siê p³omieñ, automatyczny aparat
zap³onowy zacznie sygnalizowaæ uszkodzenie i
zaœwieci siê czerwona lampka w panelu
steruj¹cym. Kocio³ mo¿na ponownie uruchomiæ
za pomoc¹ przycisku resetuj¹cego
znajduj¹cego siê w panelu steruj¹cym.
- Je¿eli p³omieñ zgaœnie podczas normalnej
pracy, kocio³ uruchamiany jest ponownie
automatycznie.
Resetowanie:
Automatyczny aparat zap³onowy mo¿na zresetowaæ
za pomoc¹ przycisku znajduj¹cego siê w panelu
steruj¹cym.
Uwaga 1:
Podczas pierwszego uruchomienia automatyczny
aparat zap³onowy mo¿e sygnalizowaæ uszkodzenie:
przycisn¹æ przycisk resetuj¹cy w panelu steruj¹cym.
Uwaga 2:
Przyciœniêcie przycisku resetuj¹cego podczas
normalnej pracy kot³a powoduje zamkniêcie zaworów
gazowych i ponowny zap³on.

6

Rozruch z sygna³em p³omienia

2.6

4611-01.1/DD

Rys. 1

Rys. 3

Schemat dzia³ania kot³a

4611-03.1/DD

1
2
3
6

Rozruch bez sygna³u p³omienia

4611-02.1/DD

Rys. 2
konieczne sygna³y wejœciowe

blok cz³onów ¿eliwnych kot³a
zasilanie c.o.
powrót c.o.
automatyczny aparat zap³onowy z przyciskiem
resetuj¹cym
17
pod³¹czenie zaworu spustowego
19
sonda jonizacji palnika g³ównego
34
ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa
35
regulator temperatury kot³a
36
wskaŸnik temperatury
37
czujnik temperatury kot³a (TAC)
38
palnik zap³onowy
41
palnik ze stali nierdzewnej
60
czujnik ciœnienia gazu (nastawiony na 12,5
mbar)
86
skrzynka sterownicza
58/1 armatura kot³a z serwosterowaniem V4085
58/2 zawór bezpieczeñstwa VE4025/4040/4050
(ostatnie dwie cyfry odpowiednio do wielkoœci)
58/3 zawór gazowy zap³onu

sygna³ wyjœciowy
zapotrzebowanie ciep³a dla 2 stopnia
praca 2 stopnia
A
B
C

pocz¹tek sekwencji
pojawienie siê p³omienia na palniku zap³onowym
w³¹czenie 1 stopnia i w razie potrzeby 2 stopnia
palnika g³ównego
D
wy³¹czenie awaryjne z powodu zaniku p³omienia
KTR1 termostat kot³a, 1 stopieñ palnika
ZTR transformator zap³onowy
GVZB zawór gazowy palnika zap³onowego
IE
sygna³ p³omienia na elektrodzie jonizacyjnej palnika
zap³onowego i g³ównego
GV1 zawór g³ówny gazowy dla 1 stopnia
KTR2 termostat kot³a, 2 stopieñ palnika
GV2 zawór g³ówny gazowy dla 2 stopnia
SL4 lampka alarmowa w przypadku wy³¹czenia
awaryjnego
tw
czas oczekiwania (1,5 sek.)
t3n
czas opóŸnienia zap³onu (max. 2 sek.)
t4
czas miêdzy otwarciem zaworu gazowego zap³onu i
zaworu gazowego g³ównego
ts
czas bezpieczeñstwa (max. 10 sek.)

7

8

Rys. 4

6720610571-01.1/DD

GDW
GFA

ETG

BL1
BL2
EKR

4

MOK

L
LP
MDK

KF
KKP
KTR

GVZB
GV1
GV2
IE

resetuj¹cym)
zawór gazowy palnika zap³onowego
zawór gazowy ma³ego obci¹¿enia
zawór gazowy pe³nego obci¹¿enia
elektroda jonizacyjna palnika zap³onowego
lub palnika g³ównego
czujnik temperatury kot³a
pompa obiegu kot³a
regulator temperatury kot³a
1 stopieñ, zacisk 31-32
2 stopieñ, zacisk 11-12
faza
pompa ³aduj¹ca zasobnik c.w.u.
klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem
(wyposa¿enie dodatkowe)
przepustnica spalin (wyposa¿enie
dodatkowe)

S1
S2
SI 3,15A

RF

R8-R10

N
NF
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7

przewód neutralny
filtr sieciowy
przekaŸnik 1 stopnia palnika
przekaŸnik 2 stopnia palnika
przekaŸnik pompy obiegowej
przekaŸnik klapy z si³ownikiem
przekaŸnik pompy ³aduj¹cej zasobnik c.w.u.
przekaŸnik dodatkowej pompy
przekaŸnik zaworu gazowego
bezpieczeñstwa
przekaŸnik odsprzêgaj¹cy w EKR (osprzêt
TTR4)
czujnik temperatury w pomieszczeniu
TWR1 (wyposa¿enie dodatkowe)
wy³¹cznik sieciowy
przycisk testowy STB
bezpiecznik topikowy 3,15 A

A

VMS
ZP
ZTR

UP
VDK

STB
SW
TTR

SF
SGV
SL2
SL3
SL4

czujnik temperatury zasobnika c.w.u.
zawór gazowy bezpieczeñstwa
lampka awarii ciœnienia gazu
lampka awarii STB
zdalny wskaŸnik awarii (we w³asnym
zakresie)
ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa
czujnik przep³ywu
transformator sieciowy (wyposa¿enie
dodatkowe)
pompa obiegowa
kontrola szczelnoœci zaworu (wyposa¿enie
dodatkowe)
wskaŸnik poziomu wody
pompa dodatkowa
transformator zap³onowy
punkt rozdzia³u

Schematy elektryczne znajduj¹ siê w skrzynce
sterowniczej.

B
BK

czujnik temperatury zewnêtrznej
czujnik ci¹gu kominowego (wyposa¿enie
dodatkowe)
czujnik temperatury spalin (wyposa¿enie
dodatkowe)
wtyczka palnika (12-biegunowa)
mostek (zwora)
zacisk przy³¹czeniowy
lampka wskaŸnika pracy - stopieñ 1
lampka wskaŸnika pracy - stopieñ 2
przekaŸnik odsprzêgaj¹cy dla
transformatora sieciowego
zdalne odblokowanie funkcji wy³¹czenia
awaryjnego (we w³asnym zakresie)
czujnik ciœnienia gazu
automatyczny aparat zap³onowy LGD12 (z
sygnalizacj¹ uszkodzenia i przyciskiem

przy³¹cza
MM1, MM2,
KM2

Schemat elektryczny cyfrowego panela
steruj¹cego TAC

AGF

AF
AGÜ

we w³asnym
zakresie

2.7

4611-22.1/DD

CA1

3

2a

4

2

NF

3

1a

1

4

S1

S1

2

1

2
20

19
1

9
7

2

23

22

KKP

15

24

MDK

CA1

5

4

3

CA1

8

TTR

8

CA1

CA1

SI 3.15A

1

7

6

1b

1a

2

2

1 SGV

6

VDK 7

1
AG† 2

11

34

AUTO
TEST
STB

1

1

4

12

9

2

VDK

1
B

R7

7

SL2

1

P
3

GDW

1b

1a

3

2

1

2

27

26

11

10

4
VDK 5

MOK

1

VDK

ZTR

1

GFA
2

awaryjnego (we w³asnym zakresie)
czujnik ciœnienia gazu
automatyczny aparat zap³onowy LGD12 (z
sygnalizacj¹ uszkodzenia i przyciskiem
resetuj¹cym)
zawór gazowy palnika zap³onowego
zawór gazowy ma³ego obci¹¿enia
zawór gazowy pe³nego obci¹¿enia
elektroda jonizacyjna
pompa obiegu kot³a
regulator temperatury kot³a
1 stopieñ, zacisk 31-32
2 stopieñ, zacisk 11-12

KTR

32

1a

3

STB

S3

15

1b

GVZB
GV1
GV2
IE
KKP
KTR

GDW
GFA

5

TTR

2

SL3

CA2
1

1

BK
14

N
A

4
5
6

2

8 9

B

7

9

1b

BL1

1a

11

2b

2a

KTR

AUTO
TEST
STB

5

6
4

8

9

1 2
5
2

GV1 1

14

12

LGD 12

10 11 12

faza
klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem
(wyposa¿enie dodatkowe)
przepustnica spalin (wyposa¿enie
dodatkowe)
przewód neutralny
filtr sieciowy
przekaŸnik zaworu gazowego
bezpieczeñstwa
wy³¹cznik sieciowy
prze³¹cznik rodzaju pracy
bezpiecznik topikowy 3,15 A
zawór gazowy bezpieczeñstwa

1 GVZB
2

S3

8

CA1 12

7

VDK

1 6

CA1

4

S1
S3
SI 3,15A
SGV

N
NF
R7

MOK

L
MDK

PH

3

GV2

B

EKR

IE

IE

5

A

ZTR

VDK

STB
TTR

SL2
SL3
SL4

1b

BL2

1a

17

11

10

2

3

1

CA1

R7

lampka awarii ciœnienia gazu
lampka awarii STB
zdalny wskaŸnik awarii (we w³asnym
zakresie)
ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa
transformator sieciowy (wyposa¿enie
dodatkowe)
kontrola szczelnoœci zaworu (wyposa¿enie
dodatkowe)
transformator zap³onowy
punkt rozdzia³u

4

8 2

13
6

CA1
14

SL4

ETG

CA1

7

18

16

Schematy elektryczne znajduj¹ siê w skrzynce
sterowniczej.

czujnik ci¹gu kominowego (wyposa¿enie
dodatkowe)
B
wtyczka palnika (12-biegunowa)
BK
zwora
4
zacisk przy³¹czeniowy
CA1/CA2 gniazdo do pod³¹czenia zestawu kabli
steruj¹cych instalacj¹ wielokot³ow¹
(kaskada)
BL1
lampka wskaŸnika pracy - stopieñ 1
BL2
lampka wskaŸnika pracy - stopieñ 2
EKR
przekaŸnik odsprzêgaj¹cy dla
transformatora sieciowego
ETG
zdalne odblokowanie funkcji wy³¹czenia

2

1

Schemat elektryczny podstawowego
panela steruj¹cego

AGÜ

N

L

CA1

2.8

Rys. 5
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3.

Dane techniczne

Typ kot³a
J.m.
K 144-8...
Moc/obci¹¿enie/sprawnoœæ
1)
1)
Nominalna moc cieplna dla GZ 50 i GZ 41,5
kW
115-144
dla GZ 35
kW
117-130
2)
Nominalne obci¹¿enie cieplne
1)
126,5-158,1
- dwóch stopni pracy palnika dla GZ 50 i GZ 41,5
kW
dla GZ 35
kW
128,4-142,7
1)
79,7-99,6
- pierwszego stopnia pracy palnika GZ 50 i GZ 41,5
kW
dla GZ 35
kW
114,2
Zu¿ycie ciep³a w trybie
podtrzymania pracy kot³a
%
1,47
Sprawnoœæ znormalizowana
%
92,8
Œrednie zu¿ycie gazu
przy 1013 mbar i 15°C
3
GZ 35
m /h
20,99
3
GZ 41,5
m /h
19,95
3
GZ 50
m /h
16,82
Dopuszczalne przy³¹czeniowe ciœnienie
gazu
GZ 35
mbar
GZ 41,5
mbar
GZ 50
mbar
Opór hydrauliczny kot³a
przy !t=10 K
mbar
39
przy !t=15 K
mbar
17
przy !t=20 K
mbar
10
Spaliny
7
Min. ci¹g kominowy
Pa
Max. ci¹g kominowy (zalecany)
Pa
10
Temperatura spalin przy obci¹¿eniu
4)
znamionowym
°C
125 (145)*
Temperatura spalin przy obci¹¿eniu
4)
minimalnym (1 stopieñ) i tV=50°C
°C
95 (115)*
Strumieñ spalin przy obci¹¿eniu
4)
znamionowym
kg/h
352 (336)*
Strumieñ spalin przy obci¹¿eniu
4)
minimalnym (1 stopieñ)
kg/h
316 (369)*
Zawartoœæ CO2 w spalinach przy
obci¹¿eniu znamionowym
%
6,6 (6,2)*
Zawartoœæ CO2 w spalinach przy
obci¹¿eniu minimalnym
%
4,5 (5,0)*
Zawartoœæ NOx w spalinach (œredniowa¿one)
mg/kWh
244
1
Klasa NOx
Zawartoœæ CO w spalinach przy
obci¹¿eniu znamionowym
mg/kWh
<10
Zawartoœæ CO w spalinach przy
<10
obci¹¿eniu minimalnym
mg/kWh
Króciec spalin
mm
250
Pozosta³e parametry
Max. temperatura zasilania
°C
90
Max. dopuszczalne ciœnienie robocze
bar
6
Masa ca³kowita netto
kg
635
3
Pojemnoœæ wodna netto
dm
68
Iloœæ cz³onów ¿eliwnych
szt.
9
Iloœæ rur palnika
szt.
8
Wymagane napiêcie zasilania
V
5)
Nominalny pobór pr¹du
A

K 180-8...

K 234-8...

1)

K 306-8...

1)

144-180
144-160

1)

187-234
189-210
1)

245-306
247-275
1)

205,0-256,3
207,0-230,0
1)
129,2-161,5
184,0

267,5-334,4
269,9-300,5
1)
168,6-210,7
240,4

1,24
93,1

1,13
93,2

1,01
93,4

25,79
24,91
21,00

33,82
32,34
27,27

44,19
42,19
35,57

13,0 (10,5 - 16,0)
20,0 (17,5 - 23,0)
20,0 (16,0 - 25,0)
68
31
17

168
75
42

314
139
79

7
10

7
10

7
10

130 (150)*

135 (155)*

140 (160)*

95 (120)*

105 (125)*

110 (130)*

416 (396)*

527 (505)*

663 (634)*

362 (430)*

456 (545)*

564 (676)*

7,0 (6,5)*

7,2 (6,7)*

7,5 (7,0)*

4,9 (5,3)*
251
1

5,1 (5,5)*
250
1

5,4 (5,8)*
250
1

<10

<10

<10

<10
300

<10
350

<10
350

90
90
6
6
750
920
84
106
11
14
10
13
220 (-25; +30 V)/50 Hz
0,1

Uwaga: £¹czne obci¹¿enie elektryczne nie powinno przekroczyæ wartoœci zamontowanego w kotle bezpiecznika (3,15 AT).
1) fabryczna nastawa wstêpna
2) zgodnie z przepisami Dampfk V
4) za przerywaczem ci¹gu kominowego; wartoœci obowi¹zuj¹ przy temperaturze
w pomieszczeniu 25°C i podanym ci¹gu kominowym
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1)

157,9-197,4
157,9-175,4
1)
99,5-124,3
140,3

5) bez dodatkowych pod³¹czeñ
tV: temperatura zasilania
tL: temperatura otoczenia
(...)* wartoœci dla GZ 35

90
6
1150
137
18
17

Dane techniczne uk³adu kaskad
Typ kot³a
J.m.
Moc/obci¹¿enie/sprawnoœæ
Nominalna moc cieplna1) dla GZ 50 i GZ 41,5
kW
dla GZ 35
kW
2)
Nominalne obci¹¿enie cieplne
- dwóch stopni pracy palnika dla GZ 50 i GZ 41,5
kW
dla GZ 35
kW
- pierwszego stopnia pracy palnika GZ 50 i GZ 41,5 kW
dla GZ 35
kW
Zu¿ycie ciep³a w trybie
podtrzymania pracy kot³a
%
Sprawnoœæ znormalizowana
%
Œrednie zu¿ycie gazu
przy 1013 mbar i 15°C
3
GZ 35
m /h
3
GZ 41,5
m /h
3
GZ 50
m /h
Dopuszczalne przy³¹czeniowe ciœnienie
gazu
GZ 35
mbar
GZ 41,5
mbar
GZ 50
mbar
Opór hydrauliczny kot³a
przy !t=10 K
mbar
przy !t=15 K
mbar
przy !t=20 K
mbar
Spaliny
Min. ci¹g kominowy
Pa
Max. ci¹g kominowy (zalecany)
Pa
Temperatura spalin przy obci¹¿eniu
4)
znamionowym
°C
Temperatura spalin przy obci¹¿eniu
4)
minimalnym (1 stopieñ) i tV=50°C
°C
Strumieñ spalin przy obci¹¿eniu
4)
znamionowym
kg/h
Strumieñ spalin przy obci¹¿eniu
4)
minimalnym (1 stopieñ)
kg/h
Zawartoœæ CO2 w spalinach przy
obci¹¿eniu znamionowym
%
Zawartoœæ CO2 w spalinach przy
obci¹¿eniu minimalnym (1 stopieñ)
%
mg/kWh
Zawartoœæ NOx w spalinach (œredniowa¿one)
Klasa NOx
Zawartoœæ CO w spalinach przy
mg/kWh
obci¹¿eniu znamionowym
Zawartoœæ CO w spalinach przy
mg/kWh
obci¹¿eniu minimalnym (1 stopieñ)
Króciec spalin Ø
mm
Pozosta³e parametry
Max. temperatura zasilania
°C
Max. dopuszczalne ciœnienie robocze
bar
Masa ca³kowita netto
kg
3
Pojemnoœæ wodna netto
dm
Iloœæ cz³onów ¿eliwnych
szt.
Wymagane napiêcie zasilania
5)
Nominalny pobór pr¹du
A

MK 360-8... MK 468-8... MK 612-8... MK 702-8... MK 918-8...
288-3601)
288-320

374-4681)
378-420

490-6121)
494-550

561-7021)
567-630

735-9181)
741-825

315,8-394,81) 410-512,61) 535-668,81) 615-768,91) 802,5-1008,21)
315,8-350,8 414,0-460,0 539,8-601,0 621,0-690,0 809,7-901,5
1)
1)
1)
1)
1)
199-248,6 258,4-323 337,2-421,4 387,6-484,5 505,8-632,1
280,6
368,0
480,8
552,0
721,2
1,24
93,1

1,13
93,2

1,01
93,4

1,13
93,2

1,01
93,4

2x25,79
2x24,91
2x21,00

2x33,82
2x32,34
2x27,27

2x44,19
2x42,19
2x35,57

3x33,82
3x32,34
3x27,27

3x44,19
3x42,19
3x35,57

13,0 (10,5 - 16,0)
20,0 (17,5 - 23,0)
20,0 (16,0 - 25,0)
68
31
17

168
75
42

314
139
79

168
75
42

314
139
79

7
10

7
10

7
10

7
10

7
10

130

135

140

135

140

95

105

110

105

110

2x416

2x527

2x663

3x527

3x663

2x362

2x456

2x564

3x456

3x564

7,0

7,2

7,5

7,2

7,5

4,9
251
1

5,1
250
1

5,4
250
1

5,1
250
1

5,4
250
1

<10

<10

<10

<10

<10

<10
300

<10
350

<10
350

<10
350

<10
350

90
6
2x750
2x84
2x11

90
90
90
6
6
6
2x920
2x1150
3x920
2x106
2x137
3x106
2x14
2x18
3x14
V 220 (-25; +30 V)/50 Hz
0,1

90
6
3x1150
3x137
3x18

Uwaga: £¹czne obci¹¿enie elektryczne nie powinno przekroczyæ wartoœci zamontowanego w kotle bezpiecznika (3,15 AT).
1) fabryczna nastawa wstêpna
2) zgodnie z przepisami Dampfk V
4) za przerywaczem ci¹gu kominowego; wartoœci obowi¹zuj¹ przy temperaturze
w pomieszczeniu 25°C i podanym ci¹gu kominowym

5) bez dodatkowych pod³¹czeñ
tV: temperatura zasilania
tL: temperatura otoczenia

11

4.

Ustawienie

4.2

4.1

Miejsce ustawienia

Pomieszczenie kot³owni musi byæ wyposa¿one w
sprawn¹ instalacjê wentylacyjn¹ umo¿liwiaj¹c¹
nap³yw powietrza oraz wywiew. Podciœnienie w
pomieszczeniu nie mo¿e spaœæ poni¿ej 0,07 mbar.
Powietrze do spalania powinno byæ doprowadzone do
kot³a z przodu.
Kocio³ niskoemisyjny zasysa powietrze z przodu.
Doprowadzenie powietrza z ty³u lub z boku powoduje
jego niedobór przy spalaniu.
Kurz w powietrzu powoduje zanieczyszczenie i
przegrzanie, a w konsekwencji uszkodzenie palnika.
Dlatego podczas odkurzania pomieszczenia lub
budowy obiektu kocio³ powinien byæ wy³¹czony.
Aby unikn¹æ korozji, powietrze podtrzymuj¹ce
spalanie nie powinno zawieraæ œrodków agresywnych.
Jako czynniki mocno korozyjne uznaje siê
wêglowodory zwi¹zków, jak chlor i fluor, bêd¹cych
sk³adnikami rozpuszczalników, farb, klejów, paliw,
œrodków ch³odniczych i podstawowych œrodków
czyszcz¹cych stosowanych w gospodarstwach
domowych. Materia³y takie nie powinny byæ
sk³adowane ani przetwarzane tak¿e s¹siednich
pomieszczeniach nie oddzielonych drzwiami.

Kot³y gazowe mog¹ byæ ustawiane w pomieszczeniu
kot³owni zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Kot³y nie mog¹ byæ ustawiane bezpoœrednio w
pomieszczeniach warsztatowych i produkcyjnych.
Aby zapobiec korozji, kot³y nale¿y montowaæ w
suchych pomieszczeniach wolnych od œrodków
agresywnych.
Temperatura otoczenia kot³a nie powinna przekraczaæ
35°C. W pobli¿u kot³ów nie nale¿y przechowywaæ
materia³ów i cieczy ³atwopalnych.
Pomieszczenie kot³owni powinno byæ zabezpieczone
przed dostêpem zwierz¹t i szkodników.
Kot³y nale¿y ustawiaæ na p³askim fundamencie. Przy
obci¹¿eniu ci¹g³ym temperatura fundamentu mo¿e
wynosiæ max. 70°C.
Temperatura obudowy wynosi ze wszystkich stron
max. 45°C. W strefie zasysania powietrza do palnika
temperatura mo¿e wynosiæ max. 60°C. W
pomieszczeniach kot³owni na poddaszu pod³oga
powinna byæ wodoszczelna i wyposa¿ona w odp³yw.
W drzwiach miêdzy pomieszczeniem kot³owni i
przedsionkiem nale¿y przewidzieæ próg o wysokoœci
100 mm.
Podczas transportu unikaæ wstrz¹sów.
Zalecana minimalna odleg³oœæ od œciany (mm)

600
300*
300*

A

A

A
4611-06.1/DD

Rys. 7 Od przodu zagwarantowaæ dop³yw powietrza
podtrzymuj¹cego spalanie.
*Uwaga: Je¿eli blok kot³a sk³adany jest za pomoc¹
z³¹czek w kot³owni, zachowaæ odleg³oœæ
min. 1,50 m, aby umo¿liwiæ pos³ugiwanie siê
narzêdziami zgodnie z rys. 9.
Przed kot³em nale¿y zachowaæ odleg³oœæ co najmniej
1000 mm. Miejsce ustawienia kot³a nale¿y wybraæ tak,
aby spaliny mog³y byæ odprowadzane do komina
mo¿liwie jak najkrótsz¹ drog¹.
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5.

Powietrze do spalania

Przepisy

Podczas monta¿u nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych
przepisów:
- Rozporz¹dzenie Ministra Infrakstruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr
75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z
póŸniejszymi zmianami).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru
kot³owni na paliwa gazowe i olejowe. Wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa
2000 r.
- Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych
z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. 92/92 poz. 460).
- PN-B-02414 Zabezpieczenie instalacji
ogrzewañ wodnych systemu zamkniêtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Oprócz podanych powy¿ej przepisów nale¿y równie¿
przestrzegaæ lokalnych wymagañ i przepisów
miejscowego Zak³adu Gazowniczego, Zak³adu
Energetycznego, Stra¿y Po¿arnej.

6.

Monta¿

6.1

Wskazówki ogólne

Przed pod³¹czeniem kot³a do instalacji gazowej,
nale¿y uzyskaæ warunki techniczne pod³¹czenia i
przydzia³ gazu na cele c.o. i c.w.u. od dostawcy gazu
(odpowiedni Rejon Gazowniczy), oraz opiniê
kominiarsk¹ ze wskazaniem miejsca odprowadzenia
spalin oraz sposobu wentylacji kot³owni.

Pod³¹czenie gazu, wykonanie i pod³¹czenie kana³u
spalinowego, wykonanie zasilania elektrycznego,
powinien wykonaæ uprawniony instalator. Uruchomienie kot³a mo¿e dokonaæ wy³¹cznie autoryzowany
SERWIS Junkersa. Tylko w tym przypadku
przys³uguje 12 miesiêczny okres gwarancyjny licz¹c
od dnia uruchomienia.

6.2

Monta¿

Przed monta¿em urz¹dzenia (zw³aszcza w starych
instalacjach) nale¿y przep³ukaæ sieæ c.o.
6.2.1 Przewód zasilaj¹cy i powrotny
Przy³¹cza przewodów zasilaj¹cych i powrotnych
znajduj¹ siê z prawej lub lewej strony kot³a. Przewody
zasilaj¹ce i powrotne nale¿y mocowaæ zawsze do
tego samego cz³onu koñcowego. Tuleja zanurzeniowa
i czujnik przyporz¹dkowane s¹ zawsze do lewego
cz³onu koñcowego. Przy³¹cza umieœciæ w taki sposób,
aby zagwarantowaæ prawid³owe odpowietrzenie bloku
kot³a. Nie wolno ich pod³¹czyæ odwrotnie. Za szkody
powsta³e w wyniku nieprawi-d³owego pod³¹czenia
przewodów producent nie odpowiada. Nie
wykorzystane przy³¹cza nale¿y za-œlepiæ. Przy³¹cza
wykonaæ w taki sposób, aby unikn¹æ przenoszenia
naprê¿eñ i wyd³u¿eñ rur na kocio³.
Ze wzglêdu na naprawy nale¿y pamiêtaæ, aby
instalacja by³a wyposa¿ona w odpowiednie zawory
odcinaj¹ce.
6.2.2 Nape³nianie i opró¿nianie kot³a
W przy³¹czu powrotnym znajduje siê mufa Rp 3/4" do
pod³¹czenia zaworu spustowego.
Zawór do nape³niania instalacji c.o. zaleca siê
umieœciæ we w³asnym zakresie mo¿liwie w jak
najwiêkszej odleg³oœci od kot³a. Musi byæ
zagwarantowana mo¿liwoœæ ca³kowitego opró¿nienia
instalacji. Instalacje o mocy grzewczej min. 100 kW
zaleca siê wyposa¿yæ w wodomierz umieszczony w
przewodzie nape³niaj¹cym, co umo¿liwi kontrolê iloœci
wody podczas nape³niania instalacji i wody
uzupe³niaj¹cej. Ze wzglêdu na odk³adanie siê
kamienia pozwoli to na zmniejszenie do minimum
iloœci wody uzupe³niaj¹cej.
6.2.3 Naczynie wzbiorcze przeponowe
Wymagania:
Pojemnoœæ naczynia wzbiorczego przeponowego
musi odpowiadaæ PN-91/B-02414 oraz wymaganiom
wytwórcy.
Wstêpne ciœnienie gazu wype³niaj¹cego przestrzeñ
gazow¹ naczynia powinno byæ co najmniej równe
ciœnieniu statycznemu instalacji grzewcze, liczonemu
od najwy¿szego elementu tej instalacji do miejsca
w³¹czenia rury bezpieczeñstwa do naczynia.
Naczynie wzbiorcze powinno przyj¹æ przyrost
objêtoœci wody w instalacji c.o., powstaj¹cy podczas
ogrzania wody.
Uwaga: Przedostanie siê tlenu do instalacji c.o.
mo¿e spowodowaæ korozjê, zamulenie kot³a
i zak³ócenia pracy!
Przyczyn¹ jest zbyt ma³e naczynie
wzbiorcze.
Naczynie wzbiorcze przeponowe

zabudowaæ zgodnie z powy¿szymi
wskazówkami.
Przeponowe naczynia wzbiorcze podlegaj¹ odbiorowi
przez Urz¹d Dozoru Technicznego, jeœli iloczyn
pojemnoœci (m³) i ciœnienia pracy (MPa), jest wiêkszy
lub równy 0,03 MPa × m³.
Zalecana pojemnoœæ wodna naczynia wynosi 1-2%
pojemnoœci instalacji.
6.2.4 Zawór bezpieczeñstwa
Instalacja c.o. systemu zamkniêtego wykonana
wed³ug PN 91/B-02414 powinna byæ wyposa¿ona w
atestowany zawór bezpieczeñstwa odpowiadaj¹cy
wymogom normy dla zaworów bezpieczeñstwa.
Zawór bezpieczeñstwa montowaæ na króæcu Rp 1"
przewidzianym do tego celu, umiejscowionym na
zasileniu c.o. z kot³a.
Zawór bezpieczeñstwa i jego odp³yw powinien byæ
widoczny i ³atwo dostêpny. Zadzia³anie zaworu
bezpieczeñstwa nie powinno zagra¿aæ
bezpieczeñstwu ludzi.
Uwaga: Zagro¿enie osób przy zadzia³aniu zaworu
bezpieczeñstwa
Przewód odp³ywowy z zaworu
bezpieczeñstwa skierowaæ nad zlew lub
kratkê œciekow¹.
Raz w miesi¹cu dokonaæ otwarcia zaworu
poprzez pokrêcenie elementem s³u¿¹cym do
jego otwarcia.
6.2.5 WskaŸnik poziomu wody lub ciœnienia
Zgodnie z PN-91/B-02414 instalacja c.o. systemu
zamkniêtego powinna byæ wyposa¿ona w manometr z
zaznaczeniem minimalnego i maksymalnego ciœnienia
pracy instalacji, oraz zaznaczonym ciœnieniem
zadzia³ania zaworu bezpieczeñstwa. Ciœnienia te
powinny zawieraæ siê w maksymalnym
dopuszczalnym ciœnieniu kot³a (6 bar).
6.2.6 Czujnik poziomu wody
Wed³ug PN-91/B-02414 instalacje grzewcze o ³¹cznej
mocy powy¿ej 100 kW, powinny byæ wyposa¿one w
atestowany czujnik poziomu wody. Czujnik poziomu
wody zamontowany na poziomie króæca zasilaj¹cego
c.o. z kot³a, wy³¹cza kocio³, jeœli poziom wody w
instalacji obni¿y siê poni¿ej czujnika. Przewody
elektryczne czujnika pod³¹cza siê do listwy zaciskowej
kot³a na zaciski 4 i 5 kot³a z panelem TAC.
Kocio³ posiada równie¿ ogranicznik temperatury, który
zabezpiecza kocio³ przed przegrzaniem w przypadku
„suchej” pracy kot³a. Nastêpuje wówczas wy³¹czenie
awaryjne.
6.2.7 Pompa obiegu kot³a
Aby unikn¹æ przegrzania i wy³¹czenia awaryjnego, w
instalacji zaleca siê zamontowaæ pompê obiegu kot³a,
która przy braku poboru ciep³a zagwarantuje
minimalny przep³yw 1/3 nominalnego przep³ywu przez
kocio³, odniesionego do !t=15 K.
Z pompy obiegu kot³a mo¿na zrezygnowaæ, je¿eli
minimalny przep³yw zagwarantowany jest w inny
sposób.
Pompa nie mo¿e pracowaæ na sucho.
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6.2.8 Próba szczelnoœci (bloku kot³a)
Przed uruchomieniem:
Blok kot³a sprawdziæ na szczelnoœæ ciœnieniem
1,5 × PMS (wg EN 656).
Max. dopuszczalne ciœnienie próbne 2 × PMS.
Przyk³ad z PMS=6 bar:
- min. ciœnienie próbne = 1,5 × 6 bar = 9 bar
- max. ciœnienie próbne = 2 × 6 bar = 12 bar
W razie potrzeby nale¿y wystawiæ zaœwiadczenie o
wykonaniu próby szczelnoœci.
Przy okazji próby szczelnoœci nale¿y sprawdziæ
mocowanie prêtów œci¹gaj¹cych blok kot³a i w razie
potrzeby dokrêciæ œruby.
6.2.9 Zalecenia dla ogrzewania pod³ogowego
Przenikanie tlenu przez rury w tworzywa sztucznego
mo¿e doprowadziæ do korozji elementów instalacji c.o.
wykonanych ze stali (rury, wê¿ownice itd.). Aby
unikn¹æ zwi¹zanego z tym zanieczyszczenia kot³a
rdz¹ i uszkodzenia go w wyniku miejscowego
przegrzania, zaleca siê hydrauliczne oddzielenie
obiegu ogrzewania pod³ogowego od obiegu kot³a za
pomoc¹ wymiennika ciep³a.
Stê¿enie inhibitorów korozji w wodzie grzewczej musi
odpowiadaæ zaleceniom producenta i podlegaæ
okresowej kontroli.

4611-35.1/DD

Rys. 7 Œcisk monta¿owy PW2 nr kat. 7 719 001 563
Kolejnoœæ monta¿u:
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6.2.10 Ograniczenie temperatury minimalnej
Aby unikn¹æ uszkodzenia w wyniku procesu roszenia
kot³a, instalacje, w których ze wzglêdu na panuj¹ce
podczas spalania warunki temperatura na powierzchni
wymiennika ciep³a w kotle jest przez d³u¿szy czas
ni¿sza od temperatury rosy, musz¹ byæ wyposa¿one
w odpowiednie ograniczniki temperatury minimalnej
lub dodatkowy zawór mieszaj¹cy.
Podczas pracy w trybie zredukowanym minimalna
temperatura nie powinna spaœæ poni¿ej 45°C.
Cyfrowy panel steruj¹cy TAC marki Junkers jest
wyposa¿ony fabrycznie w ogranicznik temperatury
minimalnej (nastawiony na 50°C) oraz uk³ad logiczny
pompy, dziêki któremu temperatura nie powinna
spaœæ poni¿ej minimalnej wartoœci zadanej nawet
podczas pracy w trybie zredukowanym, co mog³oby
spowodowaæ korozjê w wyniku procesu roszenia
kot³a.
6.2.11 Monta¿ bloku kot³a (tylko w wypadku kot³a
dostarczanego w czêœciach)
Do monta¿u bloku kot³a potrzebne s¹ nastêpuj¹ce
narzêdzia:
- œcisk monta¿owy PW2
- klocek drewniany
- m³otek œredni
- rozpuszczalnik
- szpachla
- drobny papier œcierny
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Rys. 8

4611-08.2/DD

Przed monta¿em bloku kot³a:
- Zdj¹æ blaszan¹ os³onê (1) z bloku palnika (2).
- Odkrêciæ 4 nakrêtki (M6, klucz p³aski nr 10) z
podk³adkami zêbatymi (3) i wyj¹æ blok palnika
(2) z komory spalania (4).
- Odkrêciæ 6 œrub (rozwartoœæ klucza SW 13) z
podk³adkami zêbatymi (5) i wyj¹æ komorê
spalania (4) z podstawy bloku kot³a (6).
Wskazówka:

Zalecenie:

Podczas monta¿u cz³onów kot³a
zapobiega to uszkodzeniu uszczelki
komory spalania (4) lub
zanieczyszczeniu rurek palnika kitem.
Przewody gazowe (61) z palnikiem
zap³onowym (patrz rys. 30) od³¹czyæ
natychmiast lub przed ponownym
monta¿em zgodnie z rys. 17 od bloku
palnika (2). U³atwia to dalszy monta¿
dla czynnoœci pokazanych od rys. 18.
Pod komor¹ spalania zaleca siê
po³o¿yæ 2 paski blachy (91)*. Dziêki
temu zmontowany kocio³ mo¿na
³atwiej przypasowaæ do pod³¹czeñ
c.o.
* - (poza zakresem dostawy)
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l

Niezbêdne z³¹czki (10) i otwory (9) nasmarowaæ
smarem (11).

Rys. 11
Rys. 9

4611-09.1/DD

l
l

4611-12.1/DD

Dwa wsporniki (7) przykrêciæ dwiema œrubami
(M8×30, klucz p³aski nr13) z podk³adkami
zêbatymi i nakrêtkami z przodu i z ty³u podstawy
(6) kot³a.

Przygotowane pary z³¹czek (10) w³o¿yæ w otwory
(9) montowanego cz³onu i lekko wbiæ
wykorzystuj¹c drewniany klocek (12). Zwracaæ
uwagê, aby z³¹czki (10) nie by³y ustawione
ukoœnie.

Wskazówka:Dwa wsporniki (7) mo¿na przymocowaæ
z prawej lub z lewej strony w zale¿noœci od miejsca
monta¿u kot³a.
l Cz³on koñcowy (8) ustawiæ na podstawie (6) i
przykrêciæ do wsporników (7) œrubami (M8×30,
klucz p³aski nr 13) z podk³adkami i nakrêtkami.

Rys. 12
Rys. 10
l

l

4611-11.1/DD

4611-10.1/DD

Rdzê w otworach z³¹czek (9) oczyœciæ ostro¿nie z
rdzy czyœcikiem z we³ny stalowej lub papierem
œciernym wzd³u¿ powierzchni (nigdy w poprzek).
Nastêpnie otwory z³¹czek (9) oraz z³¹czki
wciskane (10) oczyœciæ rozpuszczalnikiem.
Przy pierwszym zaciskaniu z³¹czek w taki sam
sposób przygotowaæ cz³on koñcowy i max. 4
cz³ony œrodkowe.

l

Kit na³o¿yæ szpachlówk¹ (13) na listwy
uszczelniaj¹ce (14). Zwracaæ uwagê, aby kit nie
dosta³ siê na z³¹czki (10) lub do otworów (9). Nie
nak³adaæ zbyt du¿o kitu.
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Rys. 14

4611-14.1/DD

4611-13.1/DD

Rys. 13

l
l

l

Przygotowany cz³on œrodkowy umieœciæ w
nasmarowanej z³¹czce (10).

Wskazówka:
l

l

W ten sposób mo¿na na³o¿yæ na œcisk
monta¿owy max. 4 cz³ony œrodkowe.

Dr¹¿ek (15) prze³o¿yæ przez otwory (10) w z³¹czce
(9) zwracaj¹c uwagê na prawid³owe u³o¿enie
podk³adek dociskowych (16). Za³o¿yæ zaciski
sto¿kowe (88). Nastêpnie umocowaæ nakrêtki
dociskowe (17) i klucz grzechotkowy (18).
Jednoczeœnie i równomiernie œci¹gn¹æ cz³ony
kot³a za pomoc¹ œcisku monta¿owego. Krawêdzie
cz³onów musz¹ siê stykaæ ze sob¹. Nie doci¹gaæ
cz³onów na si³ê.

Wskazówka:

W taki sam sposób zamontowaæ pozosta³e cz³ony
kot³a.
Nadmiar kitu usun¹æ i wyrównaæ zwracaj¹c uwagê
na szczelnoœæ spalinow¹ bloku kot³a.

Wskazówka:
l

l

Po zamontowaniu cz³onu koñcowego,
zamontowaæ gwintowane dr¹¿ki (19) i dopiero
wtedy usun¹æ œcisk monta¿owy z bloku kot³a.
Blachy spiêtrzaj¹ce (20) w³o¿yæ od góry do bloku
kot³a.

W przypadku wiêcej ni¿ 14 cz³onów
konieczna przed³u¿ka dr¹¿ka o
d³ugoœci 600 mm. Przy odkrêcaniu
nakrêtki dociskowej (17) przed³u¿ka
dr¹¿ka mo¿e siê wysun¹æ. Dlatego
nale¿y przytrzymaæ j¹ kluczem
p³askim nr 24 (90).

Rys. 15
l
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Kit bardzo szybko wysycha!

4611-16.1/DD

Skrzynkê komory spalania (4) wsun¹æ w podstawê
(6) i przykrêciæ szeœcioma œrubami (M8x30, klucz
p³aski nr 13) z podk³adkami zêbatymi (5).

l

Za³o¿yæ dwa dolne wsporniki (23) i przykrêciæ za
pomoc¹ trzech nakrêtek (M5, rozwartoœæ klucza
SW 8) i podk³adek zêbatych.
l Blok palnika (2) wsun¹æ w odpowiedni¹
prowadnicê (24) w komorze spalania (4) i
przykrêciæ czterema nakrêtkami (M6, rozwartoœæ
klucza SW 10) wraz z podk³adkami zêbatymi (3).
l Blaszan¹ doln¹ os³onê komory spalania (1)
wsun¹æ do oporu pod blokiem palnika (2).
Zalecenie: Przewody gazowe (61) montowaæ dopiero
po czynnoœciach pokazanych na rys. 30.

!
!
Rys. 16
l

l

4611-15.1/DD

Samoprzylepny sznur uszczelniaj¹cy Ø10 (21) dla
kolektora spalin, przykleiæ starannie na górn¹
czêœæ bloku kot³a (poczynaj¹c od tylnej czêœci
kot³a).
Kolektor spalin (22) na³o¿yæ na blok kot³a i
przykrêciæ czterema œrubami (M8x30, rozwartoœæ
klucza SW 13) wraz z podk³adkami zêbatymi,
podk³adkami i nakrêtkami.

Rys. 18
l
l

4611-18.1/DD

Gwintowane otwory w bloku kot³a oczyœciæ przed
monta¿em kolejnych ko³nierzy.
Ko³nierz przewodu zasilaj¹cego (25), przewodu
powrotnego (26), ko³nierz z gwintowanym otworem
(27) i ko³nierz zaœlepiaj¹cy (28) zamontowaæ za
pomoc¹ czterech gwintowanych trzpieni z
nakrêtkami (M12, rozwartoœæ klucza SW 19) i
uszczelkami.

Otwór tulei zanurzeniowej musi znajdowaæ siê
zawsze z lewej strony kot³a.
Je¿eli przewody zasilaj¹cy i powrotny znajduj¹ siê
z lewej strony, tulejê zanurzeniow¹ (29) nale¿y
zamontowaæ na ko³nierzu zasilaj¹cym (25) w kierunku
do przodu, a ko³nierz z gwintowanym otworem (27)
zamkn¹æ korkiem (30).
Je¿eli przewody zasilaj¹cy i powrotny znajduj¹ siê
z prawej strony, tulejê zanurzeniow¹ (29) nale¿y
zamontowaæ na ko³nierzu gwintowanym (27) w górnej
lewej czêœci bloku kot³a, a ko³nierz zasilaj¹cy (25)
zamkn¹æ korkiem (30).

4611-63.1/DD

Rys. 17

!Uwaga: Niezale¿nie od miejsca monta¿u ko³nierza
przewodu zasilaj¹cego z prawej lub z lewej
strony kot³a otwór w tulei zanurzeniowej
powinien byæ zawsze skierowany w stronê
przedniej czêœci kot³a. W przeciwnym
wypadku odpowiedni element boku kot³a
(42) nie bêdzie pasowa³ do ko³nierza
przewodu zasilaj¹cego (25).
Czujnik i tuleja zanurzeniowa powinny byæ
zamontowane zawsze po lewej stronie kot³a
(patrz rys. 34).
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4611-19.1/DD

Rys. 19
l
l
l

Izolacjê z przodu (31) wsun¹æ w dolny wspornik
(32).
Izolacja posiada dwa naciêcia na wsporniki (33)
mocuj¹ce dla dwóch cz³onów koñcowych.
Nadmiar izolacji u³o¿yæ w tylnej czêœci kot³a.

4611-21.1/DD

Rys. 21

l
l
l

l

Rys. 20
l
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4611-20.1/DD

Przedni¹ belkê poprzeczn¹ (34) przykrêciæ do
k¹towników (33) dwiema œrubami (M8×30, klucz
p³aski nr 13) wraz z nakrêtkami, podk³adkami
zêbatymi i podk³adkami.

Izolacjê (35) lewej œciany kot³a wsun¹æ w doln¹
prowadnicê (36).
W razie potrzeby dopasowaæ izolacjê do przy³¹cza
zasilaj¹cego i powrotnego.
Boczn¹ izolacjê (35) u³o¿yæ z ty³u belki belki
poprzecznej (34) i po³¹czyæ z przedni¹ izolacj¹
(31) blaszanymi klamrami (37).
Izolacjê z prawej strony kot³a zamontowaæ w taki
sam sposób.

l

l

l

l
l

Rys. 22

Izolacjê (38) tylnej czêœci kot³a u³o¿yæ miêdzy
blokiem kot³a a przerywaczem ci¹gu kominowego i
wsun¹æ w dwa dolne wsporniki (39).
Prawy i lewy brzeg izolacji wsun¹æ pod izolacje
boczne (35) i przymocowaæ blaszanymi klamrami
(37).
Górn¹ izolacjê (40) u³o¿yæ na kolektorze spalin i
przymocowaæ do bocznych izolacji blaszanymi
klamrami (35).
Kocio³ sk³adaj¹cy siê z 9 cz³onów (rys. 22):
Zamontowaæ tyln¹ belkê poprzeczn¹ (41A).
Kocio³ sk³adaj¹cy siê z 11 do 18 cz³onów (rys. 23):
Tyln¹ belkê poprzeczn¹ (41B) wysun¹æ na
zewn¹trz prostopadle do przerywacza ci¹gu
kominowego.

4611-68.1/DD

Rys. 23
4611-23.1/DD
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l

Tylne powierzchnie œcianek bocznych (45)
przymocowaæ za pomoc¹ zatrzasków (46) do
przednich powierzchni œcianek bocznych (42) i
jednoczeœnie wsun¹æ w dolne trzpienie wspornika
bocznego (23). Œcianki boczne (45) przykrêciæ do
tylnej belki poprzecznej (41A lub 41B) za pomoc¹
nakrêtek (M6, klucz p³aski nr 10) wraz z
podk³adkami zêbatymi.

4611-24.1/DD

Rys. 24

4611-26.1/DD

Rys. 26
l

Przedni¹ praw¹ i lew¹ œcianê (42) wsun¹æ na
dolne trzpienie (43) dolnego wspornika bocznego
(23) i przykrêciæ do belki poprzecznej (34) dwiema
nakrêtkami (M6, klucz p³aski nr10) wraz z
podk³adkami zêbatymi (44).

Wskazówka:

l

Dwie rynienki kablowe (47) prowadz¹ce do tylnej
czêœci kot³a przymocowaæ na zatrzaskach (48) i
zabezpieczyæ z przodu plastikowymi korkami (49).

Elementy mocuj¹ce znajduj¹ siê w
opakowaniu obudowy.

51
34

50

52
4611-27.1/DD

Rys. 27
l

Rys. 25
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4611-25.1/DD

Blachê noœn¹ (50) zawiesiæ na zatrzaskach (51)
na belce poprzecznej (34), a na blasze (50)
przymocowaæ izolacjê ciepln¹ (52).

4611-28.1/DD

Rys. 28
l

Skrzynkê sterownicz¹ (53) i zaœlepkê (54)
przymocowaæ do zatrzasków (55).

57
45
41B

Rys. 30

60

l
l

59

58

45
Rys. 29

l

l

l

l

56
4611-38.1/DD

l

4611-29.1/DD

Zmontowane wstêpnie przewody gazowe (61)
przykrêciæ do palnika (2).
Po zamontowaniu przewodów gazowych (61)
podstawiæ podpórkê (65).
Kompletny palnik zap³onowy ze wspornikiem (63)
umieœciæ w otworze komory spalania (64) i
przykrêciæ dwiema œrubami M5 wraz z
podk³adkami zebatymi (62) do p³yty palnika (2).
Pod³¹czenie gazowe z lewej strony jest mo¿liwe
przez przekrêcenie przewodów gazowych o 180o i
dopasowanie przewodu gazowego zap³onu (66),
patrz rys. 31.

W celu prawid³owego u³o¿enia œcianek bocznych
(45) w stosunku do dolnej krawêdzi œcianki tylnej
(56) poluzowaæ dwie nakrêtki (57) na dolnej belce
poprzecznej (41A lub 41B) i ustawiæ odleg³oœæ
bocznych œcianek. Przykrêciæ nakrêtkami (57).
Doln¹ krawêdŸ tylnej œcianki (56) zawiesiæ na
wstêpnie wkrêcone blachowkrêty (58), które
nastêpnie dokrêciæ.
Blaszane os³ony (59) na przy³¹cza przewodu
zasilaj¹cego i powrotnego przymocowaæ za
pomoc¹ czterech nitów zatrzaskowych (60).
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l

l

Rys. 31
l
l

l

Wsporniki kablowe (74) przymocowaæ
blachowkrêtami (76) w dolnej czêœci przedniej
œcianki (75).
Zawiesiæ doln¹ czêœæ œcianki przedniej (75).

4611-30.1/DD

W razie potrzeby przewód gazowy zap³onu (66)
pod³¹czyæ do palnika zap³onowego.
Kabel zap³onowy (67) pod³¹czyæ do elektrody
zap³onowej, a dwu¿y³owy kabel jonizacyjny (68) do
przewodu uziemiaj¹cego (69) elektrody
jonizacyjnej (70) znajduj¹cej siê na palniku
zap³onowym oraz stabilizuj¹cej elektrody
jonizacyjnej (71) i do uziemienia (72).
Przewody (67, 68 i 69) zabezpieczyæ spink¹ (73).

4611-32.2/DD

Rys. 33
l
l

- Kable w³o¿yæ we wspornik (74) i przez przepusty
(77) wsun¹æ w boczn¹ œciankê.
- Kable pod³¹czyæ do odpowiedniej podstawki
poni¿ej skrzynki sterowniczej.

Wskazówka:
l

Wtyczkê VDK wyj¹æ tylko przy
monta¿u VDK2.

Przymocowaæ kable za pomoc¹ spinek kablowych
(78).

Uwaga: Kable uk³adaæ tak, aby nie zsunê³y siê pod
kocio³ . W przeciwnym wypadku mog¹ ulec
zgnieceniu. Uszkodzenie izolacji kabla mo¿e
spowodowaæ niebezpieczeñstwo zwarcia.

Rys. 32
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4611-31.1/DD

4611-37.1/DD

Rys. 35
Rys. 34

4611-33.1/DD

l

Zawiesiæ przedni¹ œciankê (82).
zewnêtrzne
czujniki 24V

l

l

W celu otwarcia skrzynki sterowniczej odkrêciæ
œrubê krzy¿akow¹ z prawej strony panela (79).
Zdj¹æ od³onê.
Kapilary i przewody czujnikowe u³o¿yæ i wsun¹æ w
tulejê zanurzeniow¹ (29) z lewej strony kot³a.
Czujniki ze sprê¿ynami dociskowymi (80) wsun¹c
do oporu i zabezpieczyæ spink¹ (81).
tabliczka znamionowa

Uwaga: Rurek kapilarnych nie zginaæ i nie wyci¹gaæ
pêtli.
Pod³¹czenie czujników w tulei zanurzeniowej
cyfrowy panel steruj¹cy

pojedynczy kocio³
- regulator temperatury
kot³a
- ogranicznik temperatury
bezpieczeñstwa
- czujnik temperatury kot³a
i temperatury zasilania
TAC

podstawowy panel steruj¹cy

---

Instalacja wielokot³owa
- regulator temperatury
- regulator temperatury
kot³a
kot³a
- ogranicznik temperatury
- ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa
bezpieczeñstwa
- termometr

Rys. 36
l

4611-36.1/DD

Przewody elektryczne (220 V, 50 Hz) pod³¹czyæ z
lewej strony œcianki tylnej do skrzynki sterowniczej
zabezpieczaj¹c je przed wyci¹gniêciem za
pomoc¹ przepustów (84). Kable zwi¹zaæ spinkami
(85) i u³o¿yæ w rynienkach (47).
Kable niskonapiêciowe w ten sam sposób
przeci¹gn¹æ z prawej strony tylnej œcianki (83B) i
zabezpieczyæ przed wyci¹gniêciem.

Wskazówka:

Elementy tylnej œcianki (83A z
opakowania palnika z tabliczk¹
znamionow¹ lub 83 B z opakowaniem
obudowy) zamontowaæ na koñcu.
Uwaga: Nie wolno prowadziæ we wspólnym kanale
przewodów sieciowych (220V) i przewodów
niskiego napiêcia (czujniki itp.). Nale¿y
zachowaæ odstêp 100 mm równie¿ przy
krzy¿owaniu siê przewodów.
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6.2.13 Pod³¹czenie do kana³u spalinowego

4611-40.1/DD

Rys. 37

l
l

Kana³ spalinowy powinien byæ jak najkrótszy i nale¿y
pod³¹czyæ go do komina ze wzniesieniem.
Prostopad³y pionowy odcinek rury spalinowej ponad
przerywaczem ci¹gu, przed pierwszym kolanem,
powinien byæ jak najd³u¿szy, min. 22 cm. Ci¹g
kominowy mierzony w odleg³oœci ok. dwóch lub trzech
œrednic powy¿ej przerywacza ci¹gu, nie powinien
przekraczaæ 0,1 mbar. W razie potrzeby zamontowaæ
ogranicznik ci¹gu.
Przewód spalinowy nie powinien opieraæ siê na
elementach przerywacza ci¹gu kominowego
(zastosowaæ obejmy, wieszaki...). Zaleca siê monta¿
rury w sposób umo¿liwiaj¹cy jej zdjêcie. W kana³ach
spalinowych mo¿na zamontowaæ przepustnice spalin
(MOK).
W kot³ach znajduje siê klapa umo¿liwiaj¹ca
oczyszczenie powierzchni grzejnych, dostêpnych po
zdjêciu górnej pokrywy bez koniecznoœci demonta¿u
rury odprowadzaj¹cej spaliny lub innych elementów.

Górn¹ os³onê (86) wsun¹æ od przodu w zatrzaski.
Elementy tylnej œcianki (83A lub 83B)
przymocowaæ do bocznych œcianek (45) i
przykrêciæ dwoma blachowkrêtami (87) do górnej
os³ony (86).

6.2.12 Pod³¹czenie do sieci gazowniczej

20

Przewód zasilaj¹cy nale¿y oczyœciæ. Przy³¹cze mo¿e
byæ wyprowadzone zarówno z prawej jak i z tylnej
prawej strony obudowy i powinno znajdowaæ siê na
wysokoœci otworów w obudowie.
Wielkoœæ przy³¹cza nale¿y okreœliæ na postawie mocy
przy³¹czeniowej i rodzaju gazu.
Próbê szczelnoœci przewodu gazowego nale¿y
przeprowadziæ bez kot³a. Ciœnienie próbne nie
powinno dzia³aæ na armaturê gazow¹.

KB4

Maksymalne dopuszczalne ciœnienie kontrolne
armatury gazowej wynosi 100 mbar.
W starszych sieciach gazowniczych zaleca siê
pod³¹czyæ wiêkszy filtr gazu nie powoduj¹cy du¿ych
strat ciœnienia.

Rys. 38
l
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4611-41.1/DD

Czyszczenie bloku kot³a szczotk¹ (KB4) jest ³atwe
po demonta¿u blach spiêtrzaj¹cych (20).

6.3

Wymiary konstrukcyjne
i przy³¹czeniowe

gaz

4611-43.2/DD

Rys. 39

4611-44.2/DD

Rys. 42

=

prowadzenie przewodów
elektrycznych 220V

prowadzenie przewodów
elektrycznych niskiego napiêcia

=

HV
(zasilanie c.o.)

tabliczka
zamionowa
HR
(powrót c.o.)

KFE
(króciec
spustowy)

Rp 3/4

4611-45.2/DD

Rys. 40

4611-46.2/DD

Rys. 43

Blok kot³a
z podstaw¹

4611-04.2/DD

Typ kot³a

4611-05.2/DD

Rys. 44

Rys. 41

A

B

C

D (Ø)

E

F

* wysokoœæ bloku kot³a

HV/HR Gaz

P

Q

M

N

O

660

1259

792

1034 1155

1298

968

1210 1255

K 144-8...

1132 1210

292

250

138

370

K 180-8...

1308 1310

331

300

163

470

2" 1/2 1 1/2" 770

K 234-8...

1572 1310

381

350

187

470

2" 1/2

2"

800

1348 1232 1474 1255

K 306-8...

1924 1310

381

350

187

470

2" 1/2

2"

800

1348 1584 1826 1255

2"

1"

25

26

915

49

=

A

P
=
M

=

D

Aca³k

A

350
350
350

1310
1310

-

MK 612-8... 1924 4343

MK 702-8... 1572 3639 5706 1310

MK 918-8... 1924 4343 6762 1310

M

M

=

=

350

2"

2"

2"

2"

800

800

800

800

300 1 1/2" 770

MK 468-8... 1572 3639

D (Ø) Gaz

1310

Typ kot³a
-

°C

=

=

MK 360-8... 1308 3111

A1*

30

°C

B

A

6 720 604 611-70.1DD

495*

A1

75

30

Aca³k

D

=

Zasilanie c.o. / powrót c.o. R1"

540

75

N

Rys. 44a

967

495*

P

1348 1826

1348 1474

1348 1826

1348 1474

1298 1210

N

495*

75

495*

30

30

=

=

D

A

=

=
M

* ±50 mm tolerancji
przy odstêpie miêdzy kot³ami

°C

°C

265

gaz

Wymiary konstrukcyjne i przy³¹czeniowe
uk³adów kaskad

B

6.4

Pod³¹czenie do sieci elektrycznej

Pod³¹czenie przewodów
Niezbêdne urz¹dzenia regulacyjne, steruj¹ce i
zabezpieczaj¹ce s¹ fabrycznie oprzewodowane i
sprawdzone. Nale¿y jedynie zapewniæ pod³¹czenie do
sieci 220 V/50 Hz.
6.4.1 Pod³¹czenie do sieci
Wszystkie roboty instalacyjne, zw³aszcza w zakresie
ochrony przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym,
nale¿y wykonywaæ zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz ewentualnymi wymaganiami
miejscowego Zak³adu Energetycznego.
Przy³¹cze sieciowe powinno byæ na sta³e
przymocowane do listwy zaciskowej w skrzynce
sterowniczej, z zachowaniem min. 3 mm rozwarcia
styków (np. bezpieczniki, prze³¹czniki LS).
Pod³¹czenie nale¿y zabezpieczyæ bezpiecznikiem 6 A
(jeœli nie przewidziano innych i wiêkszych odbiorników
energii w tym obwodzie). Do listwy zaciskowej nie
nale¿y pod³aczaæ innych odbiorników.
Pod³¹czenie do sieci nale¿y wykonaæ za pomoc¹
przewodów NYM-I 3 x 1,5 mm2 lub H05 VV-F 3 ×
1,5 mm².
Wy³¹czniki typu FI musz¹ byæ zabezpieczone przed
pr¹dami b³¹dz¹cymi.
Nale¿y zwracaæ uwagê na prawid³owe pod³¹czenie
faz. Zamiana faz powoduje stan awarii kot³a.
Przed rozpoczêciem prac przy instalacji elektrycznej
nale¿y od³¹czyæ napiêcie.
Po otwarciu skrzynki sterowniczej listwy zaciskowe s¹
dostêpne z przodu.
Przewody przy³¹czeniowe do sieci 220 V nale¿y
poprowadziæ w kanale kablowym (47A) z lewej, a
przewody niskonapiêciowe w kanale kablowym (47B)
z prawej strony kot³a. Przewody nale¿y pod³¹czyæ do
zacisków L, N i PE i zabezpieczyæ przed wyrwaniem
odpowiednimi koñcówkami. Ponadto wszystkie kable
pod³¹czane do tylnej œcianki kot³a nale¿y albo
zabezpieczyæ dodatkowo przed wyrwaniem, albo
uk³adaæ w rurkach ochronnych.
Wskazówka:

Rys. 45
4611-42.1/DD

6.4.2 Wskazówka ogólna
Przy pod³¹czaniu ogrzewanego poœrednio zasobnika
lub innych dodatkowych urz¹dzeñ nale¿y zawsze
zwracaæ uwagê na schemat przy³¹czeniowy. Mostki
na listwie zaciskowej nie uwzglêdnione w schematach
przy³¹czeniowych nale¿y usun¹æ.
W skrzynce sterowniczej umieszczony jest aktualny
schemat pod³¹czenia kabli do kot³a.
Wewnêtrzne przewody prowadz¹ce do przewodów
gazowych i palnika zap³onowego nale¿y uk³adaæ
zgodnie z rys. 31 i 33 i przymocowaæ w taki sposób,
aby nie styka³y siê z nagrzanymi elementami.
6.4.3 Specjalne sieci elektryczne
W wypadku sieci dwufazowej (typu IT) w panel
steruj¹cy nale¿y wbudowaæ transformator separuj¹cy
(wyposa¿enie dodatkowe TTR4).

Przewody wysokonapiêciowe (220 V)
i przewody niskonapiêciowe
(czujnikowe) nie mog¹ byæ uk³adane
w tych samych kana³ach kablowych.
Odstêp miêdzy nimi powinien wynosiæ
min. 100 mm.
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6.4.4 Pod³¹czenie elektryczne cyfrowego panela steruj¹cego TAC
Listwa zaciskowa (ustawienie fabryczne)

PL01.4611-52.1/DD

Rys. 46

P³yta g³ówna w dostawie fabrycznej
4

5

6

7

WMS

8

SW

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

SL

N

L

N

L

N

L

N

1
DK

2

3

RF (A)

pompa obiegu kot³a 1

2 A Max

2 A Max

AF

KF

osprzêt
dodatkowy

SF

zasobnik c.w.u.

pompa obiegowa (A)

2 A Max

pomieszczenie
(obieg A)

pompa ³aduj¹ca
zasobnika

2 A Max

spaliny

KKP

zawór z napêdem kot³a 1

UP

pompa dodatkowa

sygnalizator zak³ócenia

kontroler przep³ywu

zabezpieczenie braku wody

LP

AGF

kocio³ (obieg A)

(A)

na zewn¹trz

ZP

85/5

82

osprzêt
dodatkowy

czujnik

Dodatkowy osprzêt do p³yty g³ównej (poza zakresem dostawy kot³a)
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
1

2

3

1

2

3

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
N

N

L

N

N

L
2

3

(C)

awaria kot³a Nr 2-3

pompa obiegowa
(obieg C)
2 A Max

czujnik

(C)

zawór mieszaj¹cy (obieg C)

2 A Max

zasilanie c.o. (obieg C)

(B)

(B)

pompa obiegowa
(obieg B)

VF (C)

zawór mieszaj¹cy (obieg B)

RF (C)

pomieszczenie (obieg C)

pomieszczenie (obieg B)

85/5

VF (B)

zasilanie c.o. (obieg B)

RF (B)

czujnik

PL01.4611-54.1/DD

89
Rys. 47

28

82

mostek oporowy (w zastêpstwie
TWR 1)
85/1 listwa zacisków przy³¹czeniowych w
skrzynce sterowniczej
85/5 listwa zacisków przy³¹czeniowych
dla TAC i p³yty dodatkowej
wtyczka przy³¹czeniowa CA1/CA2
89
dla uk³adu kaskadowego (kot³a
dodatkowego)

Schemat pod³¹czeñ (urz¹dzenia zewnêtrzne)

w³aœciwie pod³¹czyæ fazê

Rys. 48

PL01.4611-53.1/DD
N
ETG

85/1 16 17
97/1

184

183

M
~

M
~

37
M
~

20

95/1

135 35

143

M
~

82
1,43 k½

4

5

WMS

6

7
SW

8

9
SL

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
N

L

N

N

L

N

1
DK

2

3

pompa obiegowa (A)

pompa obiegu kot³a 1

2 A Max

2 A Max

2 A Max

AF

KF

osprzêt
dodatkowy

SF

zasobnik c.w.u.

pompa ³aduj¹ca
zasobnika

2 A Max

RF (A)

kocio³ (obieg A)

KKP

spaliny

UP

zawór z napêdem kot³a 1

LP

AGF

na zewn¹trz

(A)

pompa dodatkowa

sygnalizator zak³ócenia

kontroler przep³ywu

zabezpieczenie braku wody

85/5

L

pomieszczenie
(obieg A)

ZP

osprzêt
dodatkowy

czujnik
PL01.4611-56.1/DD

Rys. 49

20
35
37
82
85/1

pompa obiegu kot³a
czujnik temp. zasilania (obieg A)
pompa obiegowa c.o. (obieg A)
mostek oporowy (w zastêpstwie TWR 1)
listwa zacisków przy³¹czeniowych w skrzynce
sterowniczej
85/5 listwa zacisków przy³¹czeniowych dla TAC
i p³yty dodatkowej
95/1 czujnik temperatury spalin (osprzêt AGF 1)
97/1 zewnêtrzny wskaŸnik awarii (SL 4) automatu
zap³onu gazu

98
132
135
143
183
184

zewnêtrzny przycisk odblokowuj¹cy automat
zap³onu gazu
przepustnica spalin z napêdem (osprzêt
MOK...)
czujnik temperatury zewnêtrznej
czujnik NTC zasobnika*
pompa ³adowania zasobnika
pompa dodatkowa (pompa cyrkulacyjna)

* wyj¹æ wtyczkê z zacisków
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Wartoœci pomiarowe czujnika temperatury
zasilania (NTC):
Czujnik temp.
zasilania
°C
20
26
32
38
44
50
56
62
68
74
80
86

Rezystancja
czujnika
0

Napiêcie czujnika
w cyfrowym
panelu steruj¹cym
V

14772
11500
9043
7174
5730
4608
3723
3032
2488
2053
1704
1421

3,74
3,42
3,08
2,76
2,44
2,14
1,87
1,62
1,40
1,21
1,04
0,90

6.4.5 Pod³¹czenia wtyczkowe cyfrowego panela
steruj¹cego TAC
1. czujnik ciœnienia gazu
2. zawór gazowy palnika zap³onowego i zawory
gazowe dla 1 i 2 stopnia
3. zawór bezpieczeñstwa gazowy
4. wtyczka mostkuj¹ca zamiast próbnika szczelnoœci
zaworu (wyposa¿enie dodatkowe VDK2)
5. wtyczka mostkuj¹ca zamiast czujnika ci¹gu
kominowego (wyposa¿enie dodatkowe AGÜ1)
6. wtyczka mostkuj¹ca EKR zamiast przekaŸnika
transformatora separuj¹cego (wyposa¿enie
dodatkowe TTR 4)

Podane wartoœci obowi¹zuj¹ tak¿e dla czujnika
temperatury w zasobniku c.w.u. (NTC) pod³¹czonego
do cyfrowego panela steruj¹cego.
Wskazówki:
l Je¿eli w obiegu c.o. A (37) brak pompy obiegowej,
nale¿y wyj¹æ zworê (82) dla obiegu A, aby
parametry obiegu A nie by³y uwzglêdnione w
obliczeniach krzywej grzania.

Rys. 50

4611-49.1/DD

Uwaga:
l Uruchomienie kot³a jest mo¿liwe po pod³¹czeniu
mostków, wtyczek mostkuj¹cych lub
odpowiedniego wyposa¿enia dodatkowego.
l W dostawie kot³a:
- wtyczki mostkuj¹ce (5 i 6) zamontowane w
skrzynce sterowniczej
- wtyczka mostkuj¹ca VDK (4) umieszczona w
skrzynce sterowniczej
Wyposa¿enie dodatkowe VDK2 lub zworê VDK
umieœciæ na podstawce (4).
l

Zwora EKR nie mo¿e byæ w³o¿ona w
podstawkê (4) - grozi zwarciem!

Zalecenie:
Przy pod³¹czaniu wyjête zwory umieœciæ w skrzynce
sterowniczej na wypadek awarii.
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6.4.6 Pod³¹czenie czujnika poziomu wody

6.4.8 Pod³¹czenie zdalnego sterowania TWR1

Czujnik poziomu wody (142) pod³¹czyæ do listwy
zaciskowej (85/5) regulatora pogodowego TAC. Wyj¹æ
zworê.

Zdalne sterowanie (139/1) panela cyfrowego mo¿na
pod³¹czyæ do listwy zaciskowej (85/5).
Umieszczenie w regulatorze dodatkowej p³yty (MM1,
MM2, KM2) umo¿liwia pod³¹czenie dodatkowo do
dwóch zdalnych regulatorów.

142

Iloœæ
Obieg c.o.
Dodatkowa zdalnych
sterowników
p³yta
A
C
B
TWR 1
(bez zmieszania) (ze zmieszaniem) (ze zmieszaniem)
4 5 6 7 8 9 10 11 12
NL
WMS SW SL
ZP

pompa dodatkowa

kontroler przep³ywu

220 V~
2 A MAX

sygnalizator zak³ócenia

zabezpieczenie braku wody

85/5

4611-59.1/DD

Rus. 51

MM 1
MM 2
KM 2

1
2*
3*
3*

x
x
x
x

x
x
x

x
x

* dla utrzymania w³aœciwej temperatury we wszystkich
obiegach c.o. temperatura zasilania obiegu c.o. A
musi byæ wy¿sza od temperatury zasilania obiegu c.o.
B lub C.
W przypadku pod³¹czenia zdalnego sterowania
TWR 1 wyj¹æ zworê mostkuj¹c¹.

85/5 listwa zacisków przy³¹czeniowych w TAC
142 urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce przed zbyt ma³¹
iloœci¹ wody
139/1

6.4.7 Pod³¹czenie czujnika przep³ywu.

1 2 3

Czujnik przep³ywu (145) pod³¹czyæ (wyposa¿enie
dodatkowe) do listwy zaciskowej (85/5) regulatora
pogodowego TAC. Wyj¹æ zworê. Do kontaktu
prze³¹czaj¹cego czujnika przep³ywu, mo¿na
dodatkowo pod³¹czyæ wskaŸnik usterki (97/4) do
zacisku 6.

28 29 30

82

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
KF SF
RF
AGF
AF
(A)

145

97/4

TWR1

1 2 3

zasobnik c.w.u.

kocio³ (obieg A)

na zewn¹trz

pomieszczenie
(obieg A)

spaliny

85/5
4 5 6 7 8 9 10 11 12
NL
WMS SW
SL
ZP

osprzêt
dodatkowy

czujnik
Rys. 53

4611-61.1/DD

220 V~
2 A MAX

sygnalizator zak³ócenia

pompa dodatkowa

kontroler przep³ywu

Rys. 52

zabezpieczenie braku wody

85/5

osprzêt
dodatkowy

4611-60.1/DD

82
mostek opornikowy
85/5 Listwa zacisków przy³¹czeniowych w TAC
139/1 zdalny sterownik TWR 1

85/5 listwa zacisków przy³¹czeniowych w TAC
97/4 zewnêtrzny wskaŸnik awarii
145 czujnik przep³ywu

31

6.4.9 Pod³¹czenia elektryczne podstawowego panela steruj¹cego (tylko jako kocio³ uzupe³niaj¹cy w
uk³adach kaskadowych).
Listwa elektrycznych zacisków przy³¹czeniowych (wersja fabryczna)

4611-47.1/DD

Rys. 54

Schemat przy³¹czeniowy (przy³¹cza zewnêtrzne)
L

85/1

N

N

~220V 50Hz
1

2

*

3

L

N

L

TTR

4

5

6

L

N

N

MOK

7

8

BK

ETG

L
SL

L

N

N

KKP

MDK

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 3

2

4611-48.1/DD

4
2

1

3

98
M
~

97
M
~

20

Rys. 55

132

20 pompa obiegu kot³a
85/1 lista zaciskowa podstawowego panela
steruj¹cego
97 zewnêtrzny wskaŸnik sygnalizuj¹cy awariê
automatycznego aparatu zap³onowego
98 zewnêtrzny przycisk resetuj¹cy automatyczny
aparat zap³onowy
132 przepustnica spalin z napêdem (wyposa¿enie
dodatkowe MOK 250... MOK 350)

* Uwaga:
Napiêcia sieciowego nie mo¿na pod³¹czyæ do
zacisku (85/1). Zasilanie sieciowe za
poœrednictwem kot³a wiod¹cego (89) kablem VK
(wyposa¿enie dodatkowe).
Zasilanie sieciowe pod³¹czyæ do zacisku (85/1)
tylko w przypadku awarii.
* Praca awaryjna kot³a sterowana panelem
podstawowym
np. okresowo bez kot³a wiod¹cego.
W skrzynce sterowniczej panela podstawowego
zdj¹æ z³¹cza wtykowe (CA1 i CA2) z kabli VK i
w³o¿yæ odpowiednie wtyczki mostkuj¹ce. Zasilanie
sieciowe pod³¹czyæ do zacisku (85/1).
Prze³¹cznik trybu pracy (F) ustawiæ na sterowanie
rêczne. Temperatura kot³a regulowana jest do
wartoœci nastawionej na regulatorze temperatury
kot³a.
Zalecenie:
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Przy pod³¹czaniu wyjête zwory
pozostawiæ w skrzynce sterowniczej
na wypadek awarii.

6.4.10 Z³¹cza wtykowe podstawowego panela
steruj¹cego
1. czujnik ciœnienia gazu
2. zawór palnika zap³onowego i zawory gazowe dla 1
i 2 stopnia
3. zawór bezpieczeñstwa gazu
4. wtyczka mostkuj¹ca zamiast próbnika szczelnoœci
zaworu (wyposa¿enie dodatkowe VDK2)
5. wtyczka mostkuj¹ca zamiast czujnika ci¹gu
kominowego (wyposa¿enie dodatkowe AGÜ1)
6. wtyczka moskuj¹ca zamiast przekaŸnika
transformatora separuj¹cego (wyposa¿enie
dodatkowe TTR4)
7. mo¿liwoœæ pod³¹czenia do kot³a wiod¹cego (tylko
w uk³adach kaskadowych) wtyczka mostkuj¹ca
CA1
8. mo¿liwoœæ pod³¹czenia do kot³a wiod¹cego (tylko
w uk³adach kaskadowych) wtyczka CA2

6.4.11 Monta¿ czujnika temperatury zewnêtrznej
Czujnik temperatury zewnêtrznej dostarczany jest
wraz z kot³em w panelu steruj¹cym TAC. Os³ona
czujnika zapobiega bezpoœredniemu oddzia³ywaniu
promieniowania s³onecznego. Czujnik powinien byæ
zamontowany na fasadzie budynku, aby rejestrowaæ
wszystkie wp³ywy pogodowe. Najlepiej zamontowaæ
go w po³owie (pionowo) wysokoœci ogrzewanej
powierzchni, przynajmniej 2,0 m nad pod³o¿em (rys.
A/B). Najczêœciej czujnik mocuje siê po najzimniejszej
stronie (na pó³nocnej lub pó³nocno-wschodniej
œcianie) budynku. Nale¿y zwracaæ przy tym uwagê,
aby na czujnik nie pada³y bezpoœrednio promienie
s³oneczne. Zagwarantuje to w³aœciw¹ temperaturê w
ka¿dym pomieszczeniu. Je¿eli jednak okna
pomieszczeñ maj¹cych wp³yw na regulacjê znajduj¹
siê z jednej strony, czujnik nale¿y zamontowaæ na
œcianie zewnêtrznej z tej samej strony. Mo¿e to byæ
równie¿ œciana po³udniowa! Nale¿y upewniæ siê, czy
okna, drzwi, kominy itp. nie spowoduj¹ zafa³szowania
pomiarów temperatury zewnêtrznej. Czujnik nie
powinien byæ tak¿e montowany we wnêkach,
bezpoœrednio pod rynn¹ dachow¹ lub balkonem.
Parametry czujników zewnêtrznych
Na poziomie programowania w funkcji #POMIARY
mo¿na sprawdziæ rzeczywiste wartoœci temperatury.
Rezystancje czujników przedstawia poni¿sza tabela:
°C
W
°C
W

-20
2392
4
984

-16
2088
8
842

-12
1811
12
720

-8
1562
16
616

-4
1342
20
528

0
1149
24
454

4611-57.1/DD

Rys. 56
Uwaga:
l Uruchomienie kot³a mo¿liwe tylko przy pod³¹czeniu
mostków, wtyczek mostkuj¹cych lub wyposa¿enia
dodatkowego.
l W dostawie kot³a:
- wtyczka mostkuj¹ca (5, 6, 7 i 8) zamontowana
w skrzynce sterowniczej
- wtyczka mostkuj¹ca VDK (4) do³¹czona na
zapas w skrzynce sterowniczej
l Wyposa¿enie dodatkowe VDK2 lub zworê VDK
pod³¹czyæ na podstawce (4).
l Zwora EKR nie mo¿e byæ pod³¹czona na
podstawce (4) - grozi zwarciem!
Zalecenie:

Przy pod³¹czaniu wyjête wtyczki
mostkuj¹ce zostawiæ w skrzynce
sterowniczej na wypadek awarii.

4611-50.1/DD

Rys. 57
Przewód czujnikowy (3 x 1,5 mm²) o dowolnej
d³ugoœci nale¿y zamocowaæ we w³asnym zakresie
miêdzy czujnikiem temperatury zewnêtrznej a kot³em.
W przypadku panela steruj¹cego TAC przewód nale¿y
pod³¹czyæ do zacisków 31 i 32 na listwie zaciskowej
(85/5).
Nale¿y zwracaæ uwagê, aby ze wzglêdu na
oddzia³ywanie pola indukcyjnego przewody
czujnikowe i przewody wysokonapiêciowe (220V) by³y
uk³adane osobno (min. odleg³oœæ wynosi 100 mm).
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C
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wysokoœæ budynku
czêœci mieszkalnej
zalecane miejsce monta¿u

=

ewentualne miejsce monta¿u

H =

E

F

G

1/2H (min 2 m)

H

1/2 Y

Y

B

=

powierzchnia œcian
ogrzewanego mieszkania
zalecane miejsce monta¿u

=

ewentualne miejsce monta¿u

H, Y =

4611-34.1/DD

Rys. 58

6.4.12Schemat instalacji dla 3 obiegów c.o., obiegu ³adowania zasobnika c.w.u. i pompy cyrkulacyjnej
c.w.u.

4611-64.1/DD

Rys. 59
HKA
HKB
HKC
UPA
UPB
UPC
MB
MC
ÜV

obieg c.o. A
obieg c.o. B
obieg c.o. C
pompa obiegowa c.o. A
pompa obiegowa c.o. B
pompa obiegowa c.o. C
zawór mieszaj¹cy obiegu c.o. B
zawór mieszaj¹cy obiegu c.o. C
zawór upustowy

RK
RV
SV
AG
E
MFB
MFC

klapa zwrotna
zawór zwrotny
zawór bezpieczeñstwa
nacznie wzbiorcze przeponowe
odpowietrzenie
czujnik temperatury zmieszania
obiegu c.o. B
czujnik temperatury zmieszania
obiegu c.o. C

AF
SF
TWR1
LP
ZP
KKP

czujnik temperatury zewnêtrznej
czujnik temperatury zasobnika
c.w.u.
zdalne sterowanie czujnika
temperatury w pomieszczeniu
pompa ³aduj¹ca zasobnik
pompa cyrkulacyjna
pompa obiegu kot³a

Pod³¹czenie elektryczne obwodów z zaworem mieszaj¹cym - patrz instrukcja monta¿u dodatkowej p³yty MM1 i MM2
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6.4.13 Pod³¹czenie zasobnika ogrzewanego
poœrednio
Mo¿na pod³¹czaæ wszystkie zasobniki c.w.u. marki
Junkers z czujnikami NTC, o ile moc ich powierzchni
grzejnych odpowiada mocy pierwszego poziomu
palnika.

Awaryjna praca kot³a sterowanego z panela
podstawowego
np. przy okresowo wy³¹czonym kotle wiod¹cym.
Prze³¹cznik (F) ustawiæ w trybie sterowania rêcznego.
Temperatura kot³a regulowana jest z regulatora
zamontowanego na kotle (I).

7.

Przygotowanie do eksploatacji

Pod³¹czenie elektryczne patrz pkt. 6.4.9.

7.1

Wiadomoœci ogólne

Przed uruchomieniem palnika z pomieszczenia
kot³owni usun¹æ wszelkie zbêdne przedmioty.
Zassane resztki izolacji, cementu, zwiercin itd. mog¹
spowodowaæ osadzenie sadzy wewn¹trz kot³a i
uszkodzenie palnika.
Przy pracach, którym towarzyszy du¿e
zanieczyszczenie oraz podczas zamiatania
pomieszczenia nale¿y wy³¹czyæ kocio³.

7.2

Nie wolno podgrzewaæ pustego kot³a lub ch³odziæ
go zimn¹ wod¹ (np. uzupe³nianie wody).
Nieprzestrzeganie tej zasady mo¿e spowodowaæ
uszkodzenie pompy obiegowej lub pêkniêcie bloku
¿eliwnego.

8.2
l

Nape³nianie instalacji wod¹

Przed nape³nieniem instalacji nale¿y przep³ukaæ
ruroci¹gi przy wy³¹czonym i odciêtym kotle.

l

Instalacjê nape³niaæ powoli przy otwartych zaworach
odpowietrzaj¹cych i zamkn¹æ je dopiero, gdy pojawi
siê woda.

l

Instalacjê nape³niaæ do momentu uzyskania
obliczonego ciœnienia.
Wskazówkê biern¹ manometru (we w³asnym
zakresie) ustawiæ na obliczone ciœnienie.
Przy pierwszym uruchamianiu kot³a lub przy wymianie
wody grzewczej nale¿y zwracaæ uwagê, aby woda
podgrzewana by³a stopniowo lub przy jak najmniejszej
mocy, aby uzyskaæ równomierny rozk³ad kamienia
zawartego w wodzie. W uk³adach kaskadowych
umo¿liwia to jednoczesne uruchomienie wszystkich
kot³ów. Jakoœæ wody kot³owej, która jest jednoczeœnie
wod¹ instalacyjn¹, musi spe³niaæ wymagania normy
PN-93/C-04601.

8.

Uszkodzenia

Je¿eli palnik nie zapala siê, ale œwieci siê
czerwona lampka kontrolna (J), po up³ywie 15 sek.
przycisn¹æ przycisk resetuj¹cy (J). Czynnoœæ tê
powtarzaæ kilkakrotnie, np. z powodu powietrza w
instalacji gazowej.
Je¿eli lampka kontrolna (E) œwieci siê, oznacza to,
¿e zadzia³a³ ogranicznik temperatury
bezpieczeñstwa. W takim przypadku odkrêciæ
os³onê (H) i przycisn¹æ przycisk resetuj¹cy.
Je¿eli lampka kontrolna (D) œwieci siê, oznacza to,
¿e zadzia³a³ czujnik ciœnienia gazu, z powodu zbyt
niskiego ciœnienia na przy³¹czu. Sprawdziæ
ciœnienie i w razie potrzeby powiadomiæ pogotowie
gazownicze.

8.3

Wy³¹czenie instalacji

Krótkotrwa³e lub sezonowe wy³¹czenie instalacji:
- regulator ogrzewania ustawiæ zgodnie z osobn¹
instrukcj¹.
D³ugotrwa³e wy³¹czenie instalacji:
- wy³¹cznik (E) ustawiæ w po³o¿eniu “0"
- ew. odci¹æ dop³yw gazu
- przy niskiej temperaturze opró¿niæ instalacjê

Uruchomienie

Uruchomienie kot³a powinien przeprowadziæ
pracownik serwisu Junkersa w obecnoœci wykonawcy
i u¿ytkownika (lub osoby wyznaczonej przez
u¿ytkownika) instalacji.
Serwis sporz¹dza protokó³ uruchomienia.

8.1

W³¹czenie do pracy

Patrz rozdzia³ 8.4 lub 8.5
- Wy³¹cznik (A) ustawiæ w po³o¿eniu I, w wyniku
czego zaœwieci siê lampka kontrolna we w³¹czniku.
- Termostat kot³a (I) ustawiæ na wartoœæ maksymaln¹
(fabrycznie termostat w po³o¿eniu „E”, co oznacza
max. 75°C) lub obliczeniow¹.
- Regulator ogrzewania zaprogramowaæ zgodnie z
osobn¹ instrukcj¹. W celu uruchomienia cyfrowego
regulatora TAC prze³¹cznik (8) ustawiæ w po³o¿eniu
„AUTO”, a prze³¹cznik (7) w po³o¿eniu TAC.
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8.4

Cyfrowy panel steruj¹cy TAC
Dok³adny opis obs³ugi TAC zawarty jest w za³¹czonej do kot³a instrukcji obs³ugi panela TAC.
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STANDARD

Stufe 1

C
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E

E
Brenner

4
2
STB
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F

Entstörung
STB
TEST

T 3,15A

G

H

I
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6720610571-02.1/DD

Rys. 60
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
1

wy³¹cznik g³ówny
1 stopieñ pracy
2 stopieñ pracy
sygnalizator awarii ciœnienia gazu*
wskaŸnik zadzia³ania ogranicznika temperatury
bezpieczeñstwa
w³¹cznik funkcji „TEST” i wy³¹cznika ogranicznika
temperatury bezpieczeñstwa
bezpiecznik T 3,15A
ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa (STB)
termostat kot³a
wskaŸnik awarii palnika i przycisk resetuj¹cy
œruba (krzy¿akowa) do zamkniêcia skrzynki
sterowniczej
wyœwietlacz
w³¹czenie trybu ogrzewania lub
pierwszeñstwa przygotowania c.w.u.
tryb pracy zredukowanej lub wy³¹czenie
pierwszeñstwa przygotowania c.w.u.
w³¹czony palnik
w³¹czona pompa ³aduj¹ca zasobnik c.w.u.

2

przyciski nastawy temperatury
temperatura w dzieñ
temperatura obni¿ona w nocy
temperatura c.w.u.

3
4

przyciski robocze
i
prze³¹cznik trybu pracy
praca automatyczna
ci¹g³e ogrzewanie w dzieñ
ci¹g³e ogrzewanie w nocy
ochrona przeciwmrozowa

5

ci¹g³e przygotowywanie ciep³ej wody
u¿ytkowej
inne nastawy
zmiana strony
odczyt w wierszu

6

tryb pracy letniej

powrót do poprzedniego stanu
przyciski programuj¹ce:
czas dzia³ania ogrzewania w dzieñ

otwieranie zaworu mieszaj¹cego

czas dzia³ania ogrzewania w nocy

zamykanie zaworu mieszaj¹cego

powrót do funkcji ogrzewania w dzieñ

pracuje pompa c.o. (dla wskazanego
obiegu)
: po³o¿enie prze³¹cznika rodzaju
pracy w zdalnym sterowniku (dla
wskazanego obiegu)
* œwieci siê, gdy ciœnienie w przy³¹czu spadnie
poni¿ej 12,5 mbar
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L

7
8
9

ustawienia standardowe
prze³¹cznik mocy (nastawiony wstêpnie)
prze³¹cznik trybu pracy automatycznej/rêcznej/w
okresie letnim
przycisk otwarcia dostêpu do poziomu
serwisowego

8.5

Podstawowy panel steruj¹cy

Brenner

Entstörung

Rys. 61

A
B
C
D
E
F

wy³¹cznik g³ówny
lampka kontrolna 1 stopnia palnika
lampka kontrolna 2 stopnia palnika
sygnalizator awarii ciœnienia gazu*
sygnalizator uszkodzenia ogranicznika
temperatury bezpieczeñstwa (STB)
kontrolny wy³¹cznik ogranicznika temperatury
bezpieczeñstwa

4611-66.1/DD

G
H
I
J
K
L

bezpiecznik T 3,15 A
ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa
termostat kot³a
sygnalizator uszkodzenia palnika i przycisk
resetuj¹cy
wskaŸnik temperatury kot³a
œruba (krzy¿akowa) do zamkniêcia skrzynki
sterowniczej

* œwieci siê, gdy ciœnienie w przy³¹czu spadnie
poni¿ej 12,5 mbar
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9.

Regulacja gazu

9.1

Wiadomoœci ogólne

Kot³y nastawione s¹ fabrycznie zgodnie z Pr EN 656.
Armatura gazowa 4085 wyposa¿ona jest w regulator
ciœnienia (zwracaæ uwagê na odpowiednie ciœnienie w
przy³¹czu gazowym, np. gaz ziemny GZ 50 16-25
mbar).
Je¿eli ciœnienie w przy³¹czu ró¿ni siê od podanych
wartoœci, znaleŸæ i usun¹æ przyczynê. Je¿eli nie jest to
mo¿liwe, powiadomiæ zak³ad gazowniczy. Przy
ciœnieniu gazu ziemnego poni¿ej 16 i powy¿ej 25
mbar nie mo¿na wykonywaæ ¿adnych nastaw ani
uruchamiaæ urz¹dzenia.
Przezbrojenie kot³ów gazowych SUPRAMAX serii
K...-8... na gaz p³ynny jest niedopuszczalne.
9.2 Fabryczna nastawa wstêpna
Gazowe kot³y grzewcze dostarczane s¹ z dyszami
przystosowanymi fabrycznie do gazu ziemnego GZ 50
i nadaj¹ siê do pracy bez dodatkowych zmian.
Na obszarach zasilanych gazem ziemnym GZ41,5 lub
GZ35 nale¿y wymieniæ dysze.
Fabryczna nastawa na moc nominaln¹ (patrz tabela w
pkt. 3) nie zwalnia serwisanta od kontroli nastaw.
W przypadku innej nastawy (zgodnie z pkt. 9.4 lub
13.2) wartoœæ nale¿y zapisaæ na nalepce, a nalepkê
nakleiæ na rozdzielaczu gazu do palnika. Zaleca siê
tak¿e wpisanie jej do instrukcji obs³ugi.

9.3

Przystosowanie do innego rodzaju gazu

Przezbrojenie kot³a na gaz ziemny GZ 41,5 lub GZ 35
nale¿y przeprowadziæ zgodnie z tabelami w pkt. 13.
Oba stopnie palnika nale¿y nastawiaæ osobno zgodnie
z pkt. 9.4.
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- Dyszê odkrêciæ kluczem p³askim nr 13.
- W³o¿yæ now¹ dyszê i wymieniæ uszczelkê
aluminiow¹.

9.3.1 Wymiana dyszy palnika zap³onowego

Dysze zap³onu
Ø Dysza na gaz GZ 50

0,75 mm

Ø Dysza na gaz GZ 41,5 0,80 mm
Ø Dysza na gaz GZ 35

1,20 mm

Dysza
Uwaga: przeprowadziæ próbê szczelnoœci

Uszczelka
Rts. 62

4611-55.1/DD

9.3.2 Wymiana dysz palnika g³ównego
J

E

A

I

F
61

B
D

H

G
K

Dysze palnika
Ø Dysze na gaz GZ 50

Rys. 63

D

C

- Odci¹æ dop³yw gazu.
- Odkrêciæ œruby (A) i (B) przewodów gazowych
(61).
- Zdj¹æ 4 nakrêtki (D) i podk³adki zêbate i wyj¹æ
³¹cznik palnika (C).
- Odkrêciæ nakrêtki (F) tylnego wspornika palnika
(E).
- Zdemontowaæ blaszan¹ os³onê komory
spalania (K).
- Zdj¹æ z ³¹cznika (C) blaszki k¹towe palnika (G).
- Kluczem wide³kowym (rozwartoœæ SW 13)
odkrêciæ dysze (I).
- W³o¿yæ nowe dysze zwracaj¹c uwagê na
prawid³owe umieszczenia uszczelek (J).

3,7 mm

Ø Dysze na gaz GZ 41,5 4,3 mm
4611-69.1/DD

Ø Dysze na gaz GZ 35

5,3 mm

- Blaszki k¹towe (G) u³o¿yæ ponownie na p³ycie
palnika (C).
- Zamontowaæ os³onê komory spalania (K).
- Przykrêciæ nakrêtkami (F) tylny wspornik
palnika (E).
- Os³onê palnika (C) wsun¹æ na kocio³ i
przymocowaæ za pomoc¹ 4 nakrêtek (D) +
podk³adki zêbate do podstawy.
- Przewody gazowe (61) przykrêciæ œrubami (A) i
(B) nie zapominaj¹c o uszczelkach.
- Przeprowadziæ próbê szczelnoœci.

Uwaga: dysze (I) wkrêciæ najpierw rêcznie, a
nastêpnie dokrêciæ kluczem.
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9.4
l

l
l
l

l

Metoda regulacji ciœnienia gazu na
dyszach (dokonuje SERWIS)
G

Odkrêciæ œrubê zaœlepiaj¹c¹ w króæcu
pomiarowym (E) zespo³u palnika i pod³¹czyæ
manometr U-rurkowy .
Uruchomiæ kocio³ (patrz pkt. 8.1)
Zdj¹æ os³onê (A).
Regulacja ciœnienia gazu dla 2 stopnia palnika:
- W razie koniecznoœci ustawienia obci¹¿enia
pe³nego 2 stopnia palnika nale¿y przekrêciæ
œrubê (B) kluczem p³askim (nr 8) w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara
zwiêkszaj¹c, lub w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara zmniejszaj¹c w ten
sposób obci¹¿enie 2 stopnia. W tym czasie
przytrzymaæ œrubê nastawy (C) dla 1 stopnia
palnika.
- Wielokrotnie sprawdziæ obci¹¿enie pe³ne dla 2
poziomu palnika.

E

A
nastawa dla 2 stopnia palnika

B

Regulacja ciœnienia gazu dla 1 stopnia palnika:
- Wyj¹æ wtyczkê dla 2 stopnia palnika (D).
- W razie koniecznoœci ustawienia ma³ego
obci¹¿enia dla 1 stopnia palnika przekrêciæ
œrubê (C) œrubokrêtem 3 mm w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara
zwiêkszaj¹c lub w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara zmniejszaj¹c w ten
sposób ma³e obci¹¿enie.
- Wielokrotnie sprawdziæ ma³e obci¹¿enie oraz
prawid³owy i bezpieczny zap³on palnika.

SW8

nastawa dla 1 stopnia palnika

C
D

Ciœnienie gazu dla 1 stopnia palnika =
0,4 x ciœnienie gazu dla 2 stopnia palnika.

Rys. 64

l

Po zakoñczeniu nastawy przykrêciæ szczelnie
œrubê (E). W³o¿yæ wtyczkê (D) dla 2 poziomu
palnika, zmienion¹ wartoœæ nastawy zapisaæ na
nalepce i w instrukcji obs³ugi.

l

Za³o¿yæ os³onê (A).

A os³ona
B œruba nastawy obci¹¿enia pe³nego dla 2 stopnia
palnika
C œruba nastawy ma³ego obci¹¿enia dla 1 stopnia
palnika
D wtyczka dla 2 stopnia palnika (bez prostownika)
E króciec pomiarowy na zespole palnika
G wtyczka dla 1 stopnia palnika (z prostownikiem)

Uwagi:
- Podczas nastawy zwracaæ uwagê na wartoœci
graniczne (patrz tabela w pkt. 13.2).
- Wtyczka (G) dla 1 poziomu palnika
wyposa¿ona jest prostownik.
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l

Regulacja prêdkoœci otwierania zaworu
gazowego (obci¹¿enie startowe):
- Odkrêciæ œrubê w króæcu pomiarowym (E)
zespo³u palnika i pod³¹czyæ manometr Ururkowy
- Uruchomiæ kocio³ na 1 stopniu palnika.
- Œrubê nastawcz¹ przyspieszacza (F) przekrêciæ
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara zmieniaj¹c ciœnienie na wylocie tak, aby
jego wartoœæ nie przekroczy³a nastawionego
ciœnienia dla obci¹¿enia 1 stopnia.
Prêdkoœæ otwierania zaworu gazowego odpowiada
nastawionej uprzednio dla 1 stopnia palnika wartoœci
ma³ego obci¹¿enia.
Obrót œruby w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara zwiêksza, a obrót œruby w
kierunku przeciwnym zmniejsza prêdkoœæ otwierania
zaworu.
- Wielokrotnie uruchamiaæ kocio³ i sprawdzaæ
prawid³owoœæ zap³onu palnika.
Uwaga: Je¿eli wartoœæ nastawy obci¹¿enia
startowego przekroczy nastawion¹ dla 1
stopnia palnika wartoœæ ciœnienia, to w taki
sam sposób zwiêkszy siê wartoœæ ma³ego
obci¹¿enia dla 1 stopnia palnika.

10.2 Odpowietrzenie i napotrzenie instalacji
- W okreœlonym czasie przy otwartych zaworach
termostatycznych podwy¿szyæ w instalacji
temperaturê do poziomu maksymalnej
temperatury zasilania i w razie potrzeby
odpowietrzyæ.
- Odczekaæ do czasu wych³odzenia wody do
50°C i w razie potrzeby uzupe³niæ ubytki wody
w instalacji odpowietrzaj¹c przedtem przewód
do nape³niania (patrz „Nape³nianie instalacji”).
- Do gor¹cego kot³a nigdy nie wlewaæ zimnej
wody, poniewa¿ zbyt szybkie och³odzenie
mog³oby doprowadziæ do popêkania ¿eliwnego
bloku kot³a.

11.

Informacja dla u¿ytkownika

Nale¿y zaprezentowaæ u¿ytkownikowi sposób
uzupe³niania i odpowietrzania instalacji oraz kontroli
poziomu wody. U¿ytkownikowi nale¿y przekazaæ
ca³¹ za³¹czon¹ do urz¹dzenia dokumentacjê.
Instrukcjê obs³ugi nale¿y umieœciæ w dobrze
widocznym miejscu w pobli¿u kot³a. Po zakoñczeniu
ka¿dego sezonu grzewczego nale¿y zleciæ wykonanie
przegl¹du (a w razie potrzeby czyszczenia) kot³a
firmie upowa¿nionej przez producenta. Zauwa¿one
wady natychmiast usun¹æ.
Zalecenie:
Umowê na konserwacjê nale¿y zawrzeæ z
SERWISEM Junkersa.

F

12. Konserwacja
E

Rys. 65
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10. Wskazówki dla montera
10.1 Kontrola dzia³ania
- Sprawdziæ prawid³owoœæ odprowadzania spalin
za pomoc¹ lusterka.
- Sprawdziæ pod³¹czenie i dzia³anie regulatora
c.o. i innych elementów wyposa¿enia.
- Podnieœæ temperaturê w kotle do wartoœci dla
punktu wy³¹czenia regulatora temperatury.
- Sprawdziæ dzia³anie ogranicznika temperatury
bezpieczeñstwa przy temperaturze 110°C
przyciskaj¹c w tym celu przycisk kontrolny (F).
- W instalacjach o maksymalnej temperaturze
zasilania 100°C ogranicznik temperatury
bezpieczeñstwa nale¿y zast¹piæ STB 100-1.
- Zmierzyæ pr¹d jonizacyjny (min. 0,9 µA) i w
razie potrzeby wymieniæ elektrodê kontroln¹.
- Ró¿nica temperatur miêdzy zasilaniem i
powrotem z kot³a powinna wynosiæ 10 - 30 K. W
razie potrzeby nale¿y zastosowaæ regulacjê.

Znajduj¹ce siê w kotle przewody odprowadzaj¹ce
spaliny i elektrody nale¿y regularnie (przynajmniej raz
po sezonie grzewczym) kontrolowaæ. Blok kot³a mo¿e
byæ czyszczony za pomoc¹ do³¹czonej szczotki KB4
(wyposa¿enie dodatkowe) od góry lub œrodkiem
chemicznym (np. Fauch 600) za pomoc¹ rozpylacza
pistoletowego przez otwór rewizyjny.
Przy regularnej kontroli nale¿y zwracaæ uwagê na
z³ogi produktów rozk³adu kwasów. Czyste
powierzchnie grzewcze s¹ mniej nara¿one na korozjê.
Skorodowane powierzchnie grzewcze powinny zostaæ
poddane dzia³aniu œrodków chemicznych (np. Fauch
700).
Sprawdziæ, czy œruby na pokrywie otworu rewizyjnego
kolektora spalin nie s¹ skorodowane i w razie
potrzeby wymieniæ.Drganie p³omienia mo¿e byæ
spowodowane zatkaniem kot³a, przewodu
odprowadzaj¹cego spaliny lub komina. Je¿eli przewód
odprowadzaj¹cy spaliny i komin s¹ w porz¹dku,
nale¿y oczyœciæ blok kot³a.
Niejednakowa wysokoœæ p³omieni wskazuje na
koniecznoœæ oczyszczenia palników. Mocno
zabrudzone palniki sprzyjaj¹ powstawaniu sadzy i
przerwaniu œcie¿ek p³omienia w strefie spalania.
Czyszczenie kot³a po stronie wody nie jest z regu³y
konieczne (z wyj¹tkiem silnych ha³asów objawów
wrzenia).
Armatura gazowa nie wymaga konserwacji i nie wolno
jej rozkrêcaæ.
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Niedopuszczalne jest manipulowanie przy
przewodach i urz¹dzeniach zabezpieczaj¹cych w
kotle.
Przy wymianie stosowaæ tylko oryginalne czêœci
zamienne z listy firmy Junkers.
Po zakoñczeniu konserwacji i czyszczenia nale¿y
sprawdziæ dzia³anie kot³a oraz nastawy parametrów
gazu.

13. Przezbrojenie na inny rodzaj gazu
13.1 Zestawienie dysz
Typ kot³a
Rodzaj gazu

K 144-8… K 180-8… K 234-8… K 306-8…

K 144...306-8…

liczba dysz g³ównych palnika

dysza zap³onu*

Dysze palnika
8 szt.

GZ 35
GZ 41,5
GZ 50

10 szt.

13 szt.

7 715 429 322

dysze 5,3 mm
dysze 4,3 mm
w zestawie przezbrojeniowym
nr kat. 7 715 429 320
dysze 3,7 mm
w zestawie przezbrojeniowym
nr kat. 7 715 439 416

1 szt.

17 szt.

7 715 429 323

1,2 mm

1 kpl.

1 kpl.

2 kpl.

2 kpl.

0,80 mm

1 kpl.

1 kpl.

2 kpl.

2 kpl.

0,75 mm

*) w zespole dysz UNN. Zespó³ zawiera 10 dysz.

13.2 Tabela nastaw (ciœnienie w dyszy w mbar)
dotyczy wszystkich wartoœci mocy
Typ kot³a
Rodzaj gazu

Indeks Wobbego

K 144-8.. do
K 306-8..

Œrednica
dyszy [mm]
obci¹¿enie startowe

GZ 35

9,71 kWh/m³

5,3

1 stopieñ, obci¹¿enie
minimalne
2 stopieñ, obci¹¿enie
nominalne
obci¹¿enie startowe

GZ 41,5

11,52 kWh/m³

4,3

1 stopieñ, obci¹¿enie
minimalne
2 stopieñ, obci¹¿enie
nominalne
obci¹¿enie startowe

GZ 50

13,91 kWh/m³

3,7

1 stopieñ, obci¹¿enie
minimalne
2 stopieñ, obci¹¿enie
nominalne

Nominalna moc cieplna kot³ów uzyskiwana jest przy
podanych ciœnieniach w dyszach, ciœnieniu powietrza
1013 mbar i temperaturze 15°C

mbar

od 2,5 do 4,1 ±0,1

mbar

4,1 ±0,1

mbar

od 5,3 do 6,6

mbar

od 3,0 do nastawy 1 stopnia

mbar

0,4 × nastawa 2 stopnia

mbar

od 8,6 do 13,1

mbar

od 3,0 do nastawy 1 stopnia

mbar

0,4 × nastawa 2 stopnia

mbar

od 10,3 do 15,7
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