Instrukcja monta†u

Gazowy kocio∆ wiszåcy
6 720 604 567 PL (98.07)
OSW

Junkers
Bosch Gruppe

ZSE/ZWE 24-3 MF K…
4534-1.1/G

Dlabezpieczeµstwa
W razie wyczuwalnego zapachu gazu:
• zamknåç zawór gazowy (str. 16, pkt. 172),
• otworzyç okna,
• nie w¬åczaç urzådzeµ elektrycznych,
• zgasiç otwarty ogieµ,
• powiadomiç natychmiast pogotowie gazowe i
firmæ instalacyjnå.
Dalsze wskazówki na str. 2.

• Monta† i konserwacjæ mo†e przeprowadzaç tylko
autoryzowana firma instalacyjna.
• Serwisant wyja∂nia klientowi sposób dzia¬ania i
obs¬ugi urzådzenia.
• Prawid¬owe dzia¬anie urzådzenia gwarantuje
jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji
monta†u i obs¬ugi.

Spis tre∂ci
WSKAZÓWKI DOTYCZ¥ÅCE
BEZPIECZE∫STWA
W razie wyczuwalnego zapachu gazu:
• wy¬åczyç urzådzenie patrz str. 19,
• otworzyç okna i drzwi,
• powiadomiç autoryzowany serwis.
Ustawienie, przeróbki
• Ustawienia i przeróbek zakupionego urzådzenia
mo†e dokonaç tylko pracownik autoryzowanego
serwisu.
• Otwory wentylacyjne w drzwiach, oknach i
∂cianach nie mogå byç zas¬oniæte ani
zmniejszone.
• Przy póΩniejszym monta†u szczelnych okien
nale†y zagwarantowaç dop¬yw powietrza
podtrzymujåcego spalanie.
• Elementy instalacji odprowadzania spalin nie
mogå byç przerabiane.
Materia¬y wybuchowe i ¬atwopalne
• W pobli†u urzådzenia nie sk¬adowaç i nie
stosowaç materia¬ów ¬atwopalnych (papieru,
rozpuszczalników, farb itd.).
Konserwacja
• U†ytkownik powinien regularnie zlecaç
konserwacj™ urzådzenia , aby zagwarantowaç
niezawodnå i bezpiecznå prac™ kot∆a.
• U†ytkownik jest odpowiedzialny za
bezpieczeµstwo i ekologiczne dzia¬anie instalacji.
• Konserwacjæ nale†y przeprowadzaç raz w roku.
• Zaleca siæ zawarcie umowy na konserwacjæ z
autoryzowanym serwisem.
Powietrze podtrzymujåce spalanie
Aby uniknåç korozji, powietrze podtrzymujåce
spalanie nie powinno zawieraç ∂rodków
agresywnych.
Jako czynniki mocno korozyjne uznaje siæ
wæglowodory zwiåzków, jak chlor i fluor, bædåcych
sk¬adnikami roztworów, farb, klejów, paliw, ∂rodków
ch¬odniczych i podstawowych ∂rodków czyszczåcych
stosowanych w gospodarstwach domowych.
Czyszczenie obudowy
Obudowæ wytrzeç wilgotnå ∂cierkå. Nie stosowaç
ostrych i †råcych ∂rodków czyszczåcych.
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Dane o urzådzeniu

Certyfikat Wspólnoty Europejskiej:
Urzådzenie odpowiada wymogom europejskich
wytycznych 90/396/EWG, 92/42/EWG, 73/23/EWG,
89/336/EWG oraz wymogom towarzyszåcym
wydawaniu ∂wiadectw kontroli typu konstrukcyjnego
Wspólnoty Europejskiej.
Nr identyfikacyjny
ZE/ZWE 24-3 MF K...

–

Kategoria

II 2H3B/P

Wykonanie wed¬ug

B11BS

2

Opis urzådzenia

• Gazowy kocio∆ EUROSTAR do centalnego
ogrzewania (c.o.).
• Funkcja przygotowania ciep∆ej wody u†ytkowej
(c.w.u.).
• Mo†liwe pod∆åczenie zasobnika (ZSE)
• Wy∂wietlacz wielofunkcyjny.
• Czujnik ciågu kominowego.
• Automatyczny zap∆on.
• P∆ynna regulacja mocy, palnik na wszystkie
rodzaje gazu.
• Pe∆ne zabezpieczenie poprzez urzådzenie
sterujåce z kontrolå jonizacji p∆omienia.
• Dostosowany do monta†u na∂ciennego z
pod∆åczeniem do komina.
• Ogranicznik temperatury i regulator temperatury
c.o.
• Ogranicznik temperatury w obwodzie prådowym
24 V.
• Pompa obiegowa 2-stopniowa z
odpowietrznikiem.
• Automatyczny odpowietrznik, naczynie wzbiorcze
przeponowe, manometr, zawør bezpieczeµstwa.
• Funkcja priorytetowego przygotowania c.w.u.
• Regulator temperatury c.w.u.

2.1 Wyposa†enie dodatkowe (patrz cennik)
• Monta†owa p∆yta przy∆åczeniowa
• Pakiet do monta†u podtynkowego
• Pakiet do monta†u natynkowego
• Regulator do wbudowania (pogodowy)
• Regulator c.o. (pokojowy)
• Zegar sterujåcy
2.2

Przeglåd typów

ZSE/ZWE 24 - 3 MF

K

23
31

S...

Z
= Urzådzenie centralnego ogrzewania
S
= Wersja do pod∆åczenia zasobnika c.w.u.
W
= Wymiennik ciep¬a dla c.w.u.
E
= EURO
24-3 = Znamionowa moc cieplna 24 kW
MF = Wy∂wieltacz wielofunkcyjny
K
= Pod¬åczenie do komina
23
= Gaz ziemny
31
= Gaz p¬ynny
S.... = Numer specjalny
Symbol typu zawiera równie† oznaczenie cyfrowe,
które podaje rodzaj gazu.
Oznaczenie
cyfrowe

Indeks Wobbego

Rodzaj gazu

23

12,8-15,7 kWh/m3

gaz ziemny i
ropopochodny
z grupy H

31

22,6-25,6 kWh/kg

propan/butan
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ZSE

71

45

72

48 47
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2.3 Budowa
39

6.1

34

35

27

26

6

ϑ

30

32 29

33

36.1
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64

69

98

96
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94
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63
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ϑ

52.1
52
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57

8.1

7
11

4
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15

55

61 317

ECO
3
0

2

4
5

1

E

7

13
14

4 562-2.1 R

43

Rys. 3

44

45

46

48 47

ZWE
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3
4
6
6.1
6.3

Krøciec do pomiaru ci∂nienia na dyszach
Urzådzenie sterujåce
Ogranicznik temperatury dla bloku cieplnego
Czujnik ciågu kominowego
Czujnik NTC temperatury ciep∆ej wody
u†ytkowej (ZWE)
7
Krøciec do pomiaru ci∂nienia w przy∆åczu gazu
8.1 Manometr
11
Przewød ∆åczåcy
12
Przewød ∆åczåcy
13
P∆yta monta†owa
14
Syfon
15
Zawør bezpieczeµstwa
18
Pompa z odpowietrznikiem, z mo†liwo∂ciå
nastawy dwøch pr™dko∂ci obrotowych
20
Naczynie wzbiorcze
26
Zawør do nape∆niania azotem
27
Automatyczny odpowietrznik
29
Dysze palnika
30
Palnik
32
Elektroda jonizacyjna
33
Elektroda zap∆onowa
34
Przewød c.w.u. (ZWE)
35
Nagrzewnica c.o. i c.w.u. (ZWE)
36.1 Czujnik temperatury zasilania c.o. (NTC)
43
Zasilanie obiegu c.o.
44
C.w.u. (ZWE)
45
Gaz
46
Zimna woda (ZWE)
47
Powrøt z obiegu c.o.
48
Odp∆yw z zaworu bezpieczeµstwa
52
Zawør elektromagnetyczny 1
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52.1
53
55
56
57
61
63
64
68
69
71
72
80
82
83
84
85
86
87
88
90
93
94
95
96
97
98
135
136
185
317

Zawør elektromagnetyczny 2
Regulator ci∂nienia
Filtr
Armatura gazowa
G∆øwny zawør gazowy
Przycisk resetujåcy
¤ruba regulacji max. ilo∂ci gazu
¤ruba regulacji min. ilo∂ci gazu
Cewka regulacyjna
Zawør regulacyjny
Zasilanie zasobnika (ZSE)
Powrøt z zasobnika (ZSE)
Podwøjny grzybek zaworu (ZSE)
Membrana (ZSE)
P∆ytka magnetyczna (ZSE)
Cewka sterujåca (ZSE)
Spr™†yna (ZSE)
Sterujåcy grzybek zaworu (ZSE)
Przewød wyrøwnawczy (ZSE)
Prze∆åcznik hydrauliczny (ZSE)
Zw™†ka Venturiego (ZWE)
Regulator przep∆ywu wody (ZWE)
Membrana (ZWE)
Popychacz z krzywkå (ZWE)
Mikroprze∆åcznik (ZWE)
Zawør regulacyjny przep∆ywu c.w.u. (ZWE)
Zawør wodny (ZWE)
G∆øwny prze∆åcznik
Regulator temperatury zasilania c.o.
Zawør zwrotny
Wy∂wietlacz

2.4 Instalacja elektryczna
33

364

365

61

317

366

367

363

ECO

4.1

25V

230V

136

153

310

135
230V/AC

325

312

318

315 319
313

328

329

124 7 8 9

L NNsLs LR

96

151

302

300

161

314

303

328.1
52

52.1

68

6.3

M
56
18

6

84
U V

6.1

36.1

32

4567-04.1/O

Rys. 4
4.1
6
6.1
6.3
18
32
33
36.1
52
52.1
56
61
68
84
96
135
136
151
153
161
300

Transformator zap∆onu
Ogranicznik temperatury nagrzewnicy
Czujnik ciågu kominowego
Czujnik NTC temperatury c.w.u. (ZWE)
Pompa obiegowa
Elektroda jonizacyjna
Elektroda zap∆onowa
Czujnik temperatury zasilania c.o.
Zawør elektromagnetyczny 1
Zawør elektromagnetyczny 2
Armatura gazowa CE 426
Przycisk resetujåcy
Cewka regulacyjna
Cewka sterujåca prze∆acznika
magnetycznego (ZSE)
Mikroprze∆åcznik (ZWE)
Wy∆åcznik g∆øwny
Regulator temperatury zasilania obiegu c.o.
Bezpiecznik T 2,5 A, AC 230 V
Transformator
Zwora (mostek)
Wtyczka kodujåca

302
303

Pod∆åczenie przewodu ochronnego
Listwa do pod∆åczenia czujnika NTC
temperatury wody w zasobniku
310 Regulator temperatury c.w.u.
312 Bezpiecznik T 1,6 A
313 Bezpiecznik T 0,5 A
314 Listwa do pod∆åczenia regulatora
wbudowanego
315 Zaciski do pod∆åczenia regulatora pokojowego
317 Wy∂wietlacz
318 Listwa do pod∆åczenia zegara sterujåcego
319 Listwa zaciskowa do pod∆åczenia termostatu
zasobnika
325 P∆yta g∆øwna
328 Listwa zaciskowa zasilania el. AC 220 V
328.1 Zwora (mostek)
329 Listwa do pod∆åczenia LSM
363 Dioda kontrolna pracy palnika
364 Dioda kontrolna wy∆./za∆. (0/I)
365 Przycisk do uruchamiania funkcji „kominiarz“
366 Przycisk serwisowy
367 Przycisk „ECO“
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3

Dane techniczne

Moc
Znamionowa moc cieplna dla GZ 50, GZ 41,5, propan
Znamionowa moc cieplna dla GZ 35
Nominalne obciå†enie cieplne dla GZ50, GZ 41,5 , propan
Nominalne obciå†enie cieplne dla GZ 35
Minimalna moc cieplna
Minimalne obciå†enie cieplne
Zakres ustawienia mocy cieplnej
Moc dla wody u†ytkowej (ZWE)
Znamionowa pojemno∂ç ZWE
(woda u†ytkowa/c.o.)

Jednostka
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

ZSE/ZWE 24-3...
24,3
22,9
27,9
26,0
7,3
8,4
7,3-24,3
24,3

I

0,6/1,3

Maksymalne zu†ycie gazu
Gaz ziemny GZ 50
Gaz p¬ynny GZ 35
Gaz ziemny GZ 41,5
gaz p∆ynny propan-butan

m3/h
m3/h
m3/h
kg /h

2,8
3,7
3,4
2,2

Dopuszczalne ci∂nienie w przy¬åczu gazowym
Gaz ziemny GZ 50
Gaz ziemny GZ 35
Gaz ziemny GZ 41,5
(propan-butan)

mbar
mbar
mbar
mbar

20,0 (16,0-25,0)
13,0 (10,5-16,0)
20,0 (17,5-23,0)
36,0

Naczynie wzbiorcze
Ci∂nienie wstæpne
Ca¬kowita pojemno∂ç

bar
I

0,5
8

Parametry spalin
Wymagany ciåg kominowy
Przep¬yw strumienia spalin przy mocy znamionowej
Temperatura spalin przy mocy znamionowej

mbar
kg/h
°C

0,015
61
140

Parametry wody u†ytkowej (ZWE)
Fabryczna nastawa przep¬ywu c.w.u.
Max. przep¬yw c.w.u.
Mo†liwo∂ç nastawy temperatury na wylocie
Max. dopuszczalne ci∂nienie c.w.u.
Min. ci∂nienie wody u†ytkowej

l/min
l/min
°C
bar
bar

3-8
ca. 14
40-60
10
0,2

kg
V-AC
Hz
W
IP

41
230
50
120
X4D
EN 297
1000
0,17
87
3,0

Dane ogólne
Ciæ†ar netto
Napiæcie elektryczne
Czæstotliwo∂ç
Pobór mocy
Stopieµ ochrony
wed¬ug
Max. wydajno∂ç pompy c.o. przy ∆t=20 °C
Ci∂nienie dyspozycyjne c.o. za kot∆em
Max. temperatura zasilania
Dopuszczalne ci∂nienie robocze

l/h
bar
°C
bar

Termy kot¬owe zosta¬y sprawdzone zgodnie z wymogami wytycznych DVGW i VDE i spe¬niajå wymogi
przepisów bezpieczeµstwa.
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Miejsce monta†u

Pomieszczenie kot¬owni
W celu prawid∆owego monta†u i eksploatacji
kot∆a nale†y przestrzegaç aktualnych norm oraz
obowiåzujåcych wytycznych.
Kocio∆ nale†y zamontowaç w miejscu
zabezpieczonym przed mrozem, dobrze
wentylowanym, z zapewnieniem powietrza do
spalania i pod∆åczyç do rury odprowadzajåcej
spaliny.
Wymiary monta†owe patrz rys. 5.

5

Przepisy

Podczas monta†u nale†y przestrzegaç
nastæpujåcych przepisów:
– Rozporzådzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 roku w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaç budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 10 z 1995 r.
poz. 46).
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlano-monta†owych, Tom II, Instalacje
sanitarne i przemys¬owe. ARKADY, Warszawa
1998 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru kot¬owni
na paliwa gazowe i olejowe. Wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1995 r.
– Rozporzådzenie Ministra Spraw Wewnætrznych z
dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpo†arowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. 92/92 poz. 460).
– PN-91/B-02414 Zabezpieczenie instalacji
ogrzewaµ wodnych systemu zamkniætego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Oprócz
podanych powy†ej przepisów nale†y równie†
przestrzegaç lokalnych wymagaµ i przepisów
miejscowego Zak¬adu Gazowniczego, Zak¬adu
Energetycznego, Stra†y Po†arnej.

Rys. 5
Powietrze podtrzymujåce spalanie
Aby uniknåç korozji, powietrze podtrzymujåce
spalanie nie powinno zawieraç ∂rodków
agresywnych. Jako czynniki mocno korozyjne
uznaje siæ wæglowodory zwiåzków, jak chlor i
fluor, bædåcych sk¬adnikami roztworów farb,
klejów, paliw, ∂rodków ch¬odniczych i
podstawowych ∂rodków czyszczåcych
stosowanych w gospodarstwach domowych.
Maksymalna temperatura powierzchni, za wyjåtkiem
instalacji odprowadzajåcej spaliny, wynosi poni†ej
85 °C. Dlatego nie potrzeba †adnych dodatkowych
zabezpieczeµ dla ¬atwopalnych materia¬ów
budowlanych i mebli montowanych w ∂cianie. Nale†y
zwróciç uwagæ na ew. inne przepisy lokalne.
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6

Monta†

6.1 Wskazøwki ogølne
Na instalacjæ kot¬a nale†y uzyskaç zezwolenie
zak¬adu gazowniczego i okrægowego zak¬adu
kominiarskiego. Ustawienie kot¬a, jego pod¬åczenie
do sieci gazowej i sieci odprowadzajåcej spaliny,
uruchomienie oraz pod¬åczenie do sieci elektrycznej
mo†e byç wykonane tylko przez pracownika firmy
posiadajåcej odpowiednie uprawnienia.
Przed monta†em urzådzenia nale†y przep¬ukaç
instalacjæ c.o.
Kot∆a nie nale†y montowaç bezpo∂rednio
nad wannå , lecz w strefie 2 zgodnie z
PN-91/E-05009/701.
Przy∆åczeniowa p∆yta monta†owa
Jest ona pomocna przy wcze∂niejszej instalacji
wszelkich rur i osprzætu instalacyjnego, zw¬aszcza
gdzy ∂ciany majå byç tynkowane lub pokrywane
glazurå.
Uszczelki znajdujå siæ w dolnej czæ∂ci urzådzenia.
¤ruby (6 x 50 mm) wraz z osprz™tem znajdujå si™
w opakowaniu p∆yty monta†owej.
Doprowadzenie gazu
ƒrednicæ przewodu nale†y ustaliç zgodnie z
obowiåzujåcymi przepisami. W ka†dej
przy¬åczeniowej p¬ycie monta†owej wbudowana jest
z¬åczka R 3/4".
Przed urzådzeniem nale†y zainstalowaç zawør
odcinajåcy dop∆yw gazu1).
Maksymalne ci∂nienie kontrolne 150 mbar
Przy kontroli ci∂nienia w instalacji gazowej zawór
gazu (rys. 20, poz. 172) musi byç zamkniæty, co
pozwoli uniknåç uszkodzeµ armatury gazowej
wywo¬anych nadci∂nieniem. Przed otwarciem
zaworu odcinajåcego dop∆yw gazu instalacj™ nale†y
odciå†yç ci∂nieniowo.
Syfon1)
Otwør „A“ w szablonie monta†owym wyznacza
miejsce pod∆åczenia syfonu do przewodu
odp∆ywowego z zaworu bezpieczeµstwa.

1) Dodatkowy osprzet
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Umocowanie termy
ƒruby wraz z wyposa†eniem dodatkowym znajdujå
siæ w opakowaniu. Miejsce wykonania otworów
przedstawia rysunek 6.
Po¬åczenie równoleg¬e
Dwie do trzech term mogå byç po¬åczone równolegle
w po¬åczeniu z TAS 21 (wyposa†enie dodatkowe) i
regulatorem pogodowym o dzia¬aniu ciåg¬ym. Uk¬ad
sekwencyjny za¬åcznika TAS 21 umo†liwia jedynie
pogodowy regulator o dzia¬aniu ciåg¬ym TA 21 A1 i
TA 213 A1.
Ogrzewanie
Dopuszcza si™ monta† kot∆a wy∆åcznie w
zamkni™tych wodnych systemach ogrzewania
odpowiadajåcych wymogom normy PN-91/B-02414.
P∆ynna regulacja urzådzenia dostosowuje
automatycznie moc kot∆a do aktualnego
zapotrzebowania na ciep∆o.
Zaleta: lepsza sprawno∂ç, mniejsze zu†ycie gazu.
Szczególnie ekonomicznå pracæ zapewniajå
regulatory do regulacji p¬ynnej marki Junkers.
Je†eli u†ywacie Paµstwo regulatora temperatury
w pomieszczeniu, to na grzejniku w
pomieszczeniu wiodåcym nie wolno montowaç
termostatycznych zaworøw grzejnikowych.
Kocio∆ wyposa†ony jest w urzådzenia
zabezpieczajåce i regulacyjne. Czujnik temperatury
zasilania powoduje, zw∆aszcza w niekorzystnych
warunkach roboczych, wy∆åczenie urzådzenia, aby
nie dopu∂ciç do przegrzania.
Automatyczny separator powietrza i automatyczny
odpowietrznik upraszczajå uruchomienie instalacji.
Instalacje otwarte i ogrzewanie grawitacyjne
Otwarte instalacje c.o. trzeba przebudowaç na
systemy zamkniæte. W grawitacyjnych systemach
c.o. termæ nale†y przy¬åczyç do istniejåcej instalacji
poprzez przek¬adniæ hydraulicznå.
Zasilanie i powrøt (c.o.)
Przed kot∆em nale†y zamontowaç zawory
odcinajåce. W najni†szym punkcie instalacji nale†y
przewidzieç zawør do nape∆niania i oprø†niania
instalacji.

Rury i grzejniki
Nie zaleca si™ stosowania grzejnikøw i rur
ocynkowanych, poniewa† mo†e to spowodowaç
wytwarzanie si™ gazøw (zapowietrzanie grzejnikøw).
ƒrodki uszczelniajåce
Dodanie do wody w instalacji grzewczej ∂rodków
uszczelniajåcych mo†e spowodowaç odk¬adanie siæ
kamienia w bloku cieplnym. Dlatego nie zaleca siæ
stosowania takich ∂rodków.
Uszkodzenia powsta¬e w wyniku stosowania
∂rodków uszczelniajåcych powodujå
wyga∂niæcie umowy gwarancyjnej.
Szumy w instalacji
Szumy w instalacji mo†na wyeliminowaç poprzez
zamontowanie przy kotle zaworu upustowego.
Ciep¬a i zimna woda (ZWE)
Przestrzegaç wymogów normy PN-93/C-04601 oraz
przepisów odpowiedniego przedsiæbiorstwa
wodociågowego.
Przy stosowaniu rur z tworzyw sztucznych przed
urzådzeniem nale†y przewidzieç rurki metalowe o
d¬ugo∂ci 1,5 m do przy¬åczenie ciep¬ej i zimnej
wody.
W przypadku monta†u „podtynkowego“ zimnå wodæ
pod¬åcza siæ za pomocå zaworu kåtowego1) R 1/2, a
ciep¬å wodæ za pomocå drenu kolankowego1) R 1/2 i
z¬åczki miedzianej. Wymiary przy¬åczy szablonu
monta†owego (otwory K i W) så do tego
przystosowane.
Do instalacji „natynkowej“ dostæpne så w handlu
zawory przelotowe1) R 1/2 i z¬åczka gwintowana1)
R 1/2.
Aby uniknåç uszkodzenia elementøw kot∆a przez
wod™ zawierajåcå sta∆e zawiesiny, nale†y
zamontowaç filtr oczyszczania wst™pnego.
W trybie pracy komfortowej (zgaszona dioda w
przycisku ECO) temperatura wody utrzymywana jest
na sta¬ym poziomie i ståd krótki czas oczekiwania na
ciep¬å wodæ.
Dziæki programatorowi EU 8 T lub EU 2 D
zamontowanemu w panelu sterujåcym praca
komfortowa mo†e byç realizowana w funkcji czasu.
W trybie pracy oszczædnej (dioda w przycisku ECO
∂wieci siæ) urzådzenie uruchamia siæ dopiero
podczas poboru ciep¬ej wody.
Temperatur™ ciep∆ej wody u†ytkowej na wylocie
mo†na nastawiç za pomocå regulatora temperatury
w zakresie od 40 °C do 60 °C.

P¬ynna regulacja urzådzenia dostosowuje
automatycznie jego pracæ do zapotrzebowania na
ciep¬å wodæ.
Z urzådzeniem mogå wspó¬pracowaç wszelkie
baterie jednouchwytowe oraz termostatyczne baterie
mieszajåce.
Poprowadzenie przewodów odprowadzajåcych
spaliny
Aby uniknåç korozji, do odprowadzania spalin nale†y
stosowaç tylko rury posiadajåce aktualne atesty i
dopuszczenia.
Pompa
W pompie zamontowany jest wa¬ ceramiczny,
dlatego nie powinna ona pracowaç „na sucho“.
Uruchamianie ogrzewania
Podczas ka†dego uruchamiania kot∆a, przez
1,5 minuty moc utrzymywana jest na poziomie
minimalnym.
Zabezpieczenie obudowy
Ze wzglædów bezpieczeµstwa obudowæ nale†y
zabezpieczyç przed przypadkowym zdjæciem. W tym
celu przykræciç ∂rubæ znajdujåcå siæ w dolnej czæ∂ci
dΩwigni (rys. 10).
Os¬ona pola obs¬ugi
Os¬ona pola obs¬ugi znajduje siæ w opakowaniu z
termå gazowå.
Informowanie klienta
Klientowi nale†y zademonstrowaç sposób
nape¬niania i odpowietrzania instalacji oraz kontroli
ci∂nienia wody na manometrze.

1) Installationszubehör
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6.2 Wymiary przy¬åczy

320

min.

130

100

235

240
=

101

850

835

=

360

738

min.

100

~ 120
~ 100

13
440

200

200

1,5

8,5

103

30

~ 100

338

4 534-6.1 R

Rys. 6
13
14
43
47
101
103
112
114
173

Rys. 7

Rys. 8

12

4 567 PL

Monta†owa p∆yta przy∆åczeniowa przed monta†em

Monta†owa p∆yta przy∆åczeniowa zamontowana

320
338

Monta†owa p¬yta przy¬åczeniowa
Syfon
Zawør odcinajåcy zasilania c.o.
Zawør odcinajåcy powrotu c.o.
Obudowa
Klapa
Z∆åczka dwustronna R 3/4 do gazu
(zamontowana fabrycznie)
Z¬åczka dwustronna R 1/2 do ciep¬ej
i zimnej wody
Zawør odcinajåcy do pod∆åczenia instalacji
zimnej wody
Szyna monta†owa
Podej∂cie kabla elektrycznego ze ∂ciany

Praca kot∆a ZSE... bez zasobnika
Je∂li do kot∆a ZSE... nie jest pod∆åczony zasobnik,
nale†y po∆åczyç krøçce wyj∂cia na w™†ownic™
zasobnika, przy pomocy kszta∆tki mostkujåcej (278).
Kszta∆tka moskujåca jest dost™pna jako wyposa†enie
dodatkowe Nr 508 (Nr kat. 7 719 000 990).

278
Rys. 9

3928-23.1/0

6.3

Monta†

Zdjæcie obudowy

3

1

2
2
4 377-15.1 R

Rys. 10
– Odkræciç ∂rubæ u do¬u po lewej stronie ➀, obie
dΩwignie przesunåç do ty¬u ➁, obudowæ pociågnåç
do siebie i unie∂ç do góry ➂.
– Zamontowaç monta†owå p∆yt™ przy∆åczeniowå,
zawory odcinajåce, zawør gazowy, przy∆åcza
ciep∆ej i zimnej wody oraz syfon (rys. 8).
– Zamontowaç szynæ monta†owå wed¬ug rys. 6.
– Wyp¬ukaç rury instalacji c.o.
– Zdjåç uszczelki znajdujåce si™ w dolnej cz™∂ci
termy gazowej i na∆o†yç na odpowiednie z∆åczki
podwøjne znajdujåce si™ na monta†owej p∆ycie
przy∆åczeniowej.
– Zawiesiç term™ i przykr™ciç ∂rubunki.

6.4 Pod¬åczenie elektryczne
Urzådzenia regulacyjne, sterujåce i zabezpieczajåce
så ju† kompletnie okablowane i sprawdzone. Nale†y
tylko przygotowaç w pomieszczeniu przy¬åcze do
sieci AC 220 V/50 Hz.
Otwór do przeprowadzenia kabli nie powinien
byç wiækszy ni† ich ∂rednica, w przeciwnym
wypadku nie bædzie dostatecznej ochrony przed
dzia¬aniem wody (IP).
Przy wszystkich zabezpieczeniach przestrzegaç
aktualnie obowiåzujåcych przepisøw.
Kocio∆ nale†y pod∆åczyç do gniazda wtykowego z
bolcem ochronnym za pomocå przewodu z wtyczkå.
Przewød trzy†y∆owy 3x 1,5 mm. Przewød powinien
byç pod∆åczony do oddzielnego obwodu
elektrycznego i zabezpieczony oddzielnym
bezpiecznikiem. W przypadku nie wykonania
powy†szych zaleceµ, kocio∆ mo†e pracowaç w
sposøb nieprawid∆owy. Zak∆øcenia mogå powstaç w
wyniku zmian napi™cia, wywo∆anych pracå innych
urzådzeµ pod∆åczonych do tego samego obwodu
elektrycznego.
Miejsce pod¬åczenia kabla do sieci i regulatora
oznaczone zosta¬o na rys. 6 (ciemne pole).
Zaleca siæ, aby kabel wyprowadzony by¬ ze ∂ciany na
d¬ugo∂ç min. 50 cm.
Przed rozpoczæciem pracy przy instalacji
elektrycznej od¬åczyç napiæcie.

Rys. 12
– Zdjåç od do∆u p∆ytk™ za∂lepiajåcå ➀.

Rys. 11
15/1 Rura wyp∆ywowa z zaworu bezpieczeµstwa
– Ruræ wyp¬ywowå (15/1) przykræciç do zaworu
bezpieczeµstwa.
– Sprawdziç szczelno∂ç z¬åczek przy max. ci∂nieniu
w instalacji c.o. 2,5 bar, a w instalacji c.w.u. 10 bar.
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13

Pod¬åczenie do sieci

Rys. 13
– Odkræciç ∂rubæ ➁ i zdjåç os¬onæ ➂.

Rys. 14

Rys. 15

– Wyjåç zabezpieczenie przed wyrwaniem
przewodów ➃ i naciåç odpowiednio do przekroju
kabla ➄.

– Przeciågnåç kabel przez zabezpieczenie i
pod¬åczyç go zgodnie z rys. 15.
– Ponownie zamocowaç zabezpieczenie i dokræciç
kabel.
– Zwrøciç uwag™ na prawid∆owe pod∆åczenie faz.

14
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6.5 Pod∆åczenie regulatora c.o.
Kocio∆ mo†e wspø∆pracowaç jedynie z regulatorem
marki Junkers.

!

4
3

Pod∆åczenie regulatora temperatury w
pomieszczeniu TR…

5
E

2

9
8
7
4

7

1

2
1

3

4151-49.5/S

Rys. 18
– wtyczk™ z kabla NTC pod∆åczyç do p∆yty g∆øwnej ➂
6.7

Pod∆åczenie do zasobnika c.w.u. z
w™†ownicå i z termostatem .

Rys. 16
Pod¬åczenie regulatorów pogodowych TA 211 E,
TA 21 A1 i TA 213 A1
Pod¬åczenie do instalcji elektrycznej nale†y wykonaç
zgodnie z odpowiedniå instrukcjå monta†u.
Pod¬åczenie regulatorów TA 21 A i TA 213 A mo†liwe
tylko za pomocå modu¬u przy¬åczeniowego RAM.
6.6

DC24V
1

4151-43.4S

2

4

7

8

7

9

8

9

Pod∆åczenie do zasobnika c.w.u. z
w™†ownicå. ( wszystkie zasobniki
JUNKERS z czujnikiem NTC ).
9

7 8

7

8
9

O

EC

B1
Rys. 19
– pod∆åczyç pod zaciski 7 i 9.

E

3
2

Nie usuwaç mostka 8 - 9 . Przy zastosowaniu
zasobnikøw innych producentøw, lub dodatkowych
przekaΩnikøw, pod∆aczenie do zaciskøw 7 -9 nale†y
wykonaç poprzez przeka†nik z poz∆acanymi stykami.

4151-48.5S

1
Rys. 17
– wy∆amaç za∂lepk™ ➀ i prze∆o†yç kabel ➁ ➂.
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7

Uruchomienie z nastawå fabrycznå

Rys. 20
8.1
14
15.1
61
135
136
170
171
172
173
295
310
317
363
364
365
366
367
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Manometr
Syfon
Rura wyp∆ywowa z zaworu bezpieczeµstwa
Przycisk resetujåcy
Wy∆åcznik g∆øwny
Regulator temperatury zasilania obiegu c.o.
Zawory odcinajåce w przewodzie zasilajåcym i
powrotnym c.o.
Kolanko do pod∆aczenia instalacji ciep∆ej wody
(ZWE), lub zasilania zasobnika (ZSE)
Zawør gazowy
Zawør odcinajåcy zimnej wody (ZWE)
powrót z zasobnika (ZSE)
Nalepka z oznaczeniem typu urzådzenia
Regulator temperatury c.w.u.
Wy∂wietlacz
Dioda kontrolna pracy palnika
Dioda kontrolna wy∆./za∆. (0/I)
Przycisk do uruchamiania funkcji „kominiarz“
Przycisk serwisowy
Przycisk „ECO“

4 567 PL

– Ci∂nienie wst™pne w naczyniu wzbiorczym (cz™∂ç
gazowa) ustawiç na wysoko∂ç statycznå instalacji
c.o., patrz str. 17.
– Otworzyç zawory przygrzejnikowe.
– Otworzyç zawory odcinajåce (170) i nape∆niç
instalcj™ c.o. do ci∂nienia 1-2 bar.
– Odpowietrzyç grzejniki.
– Odpowietrzyç kocio∆ za pomocå automatycznego
odpowietrznika.
– Instalacj™ c.o. ponownie nape∆niç do ci∂nienia
1-2 bar.
– W wykonaniu ZWE otworzyç zawør odcinajåcy
na przy∆åczu zimnej wody (173), nape∆niç i
odpowietrzyç obieg c.w.u.
– Sprawdziç, czy rodzaj gazu podany na
tabliczce znamionowej zgadza si™ z rzeczywi∂cie
dostarczanym.
– Otworzyç zawør gazowy (172).

Regulacja ogrzewania

W¬åczanie

0

4

3

I
2

5

20°C
15

1

25

E
10

7

30

Aus
4 377-32.1 R

4131-05.2/O

Rys. 23
Rys. 21
– Wy∆åcznik g∆øwny przekr™ciç w po∆o†enie „I“.
Za∂wieci siæ zielona dioda kontrolna. Na
wy∂wietlaczu pojawi siæ aktualna warto∂ç
temperatury zasilania wody grzewczej.
W¬åczenie ogrzewania

– Na regulatorze temperatury (TR…) ustawiç
wymaganå warto∂ç temperatury w pomieszczeniu.
– Na regulatorze pogodowym (TA 21…) zadaç
odpowiedniå krzywå grzania i tryb pracy.
Temperatura ciep∆ej wody u†ytkowej (ZWE)
ECO

ECO

3
2

4

3
2

4
5

5
1

1

E

E
7
7
4131-06.3/O

4131-10.2/O

Rys. 22

Rys. 24

– Regulator temperatury zasilania c.o. przekræciç do
oporu w prawo.

– Na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiç
wymaganå warto∂ç temperatury.
Temperaturæ ciep¬ej wody u†ytkowej mo†na ustawiç
w zakresie 40 °C - 60 °C, ale jej warto∂ç nie pojawia
siæ na wy∂wietlaczu.

Po uruchomieniu palnika za∂wieci siæ czerwona
dioda kontrolna. Na wy∂wietlaczu pojawi siæ aktualna
warto∂ç temperatury zasilania obiegu c.o.
W zale†no∂ci od rodzaju instalacji mo†na ustawiç
nastæpujåce parametry:
– Ogrzewanie niskotemperaturowe, np. po¬o†enie
„E“, max. temperatura zasilania wynosi ok. 75 °C.
– Instalacja c.o. o temperaturze zasilania do 87 °C,
np. po¬o†enie „7“.

Przycisk ECO, rys. 20, poz. 367
Przyciskanie przycisku do czasu pojawienia siæ na
wy∂wietlaczu symbolu „--“ umo†liwia za¬åczenie
trybu pracy komfortowej lub oszczædnej.
Tryb pracy komfortowej
(nastawa fabryczna, dioda w przycisku nie ∂wieci siæ)
Temperatura ciep∆ej wody w termie utrzymywana jest
na poziomie warto∂ci zadanej na regulatorze
temperatury, co gwarantuje krøtki czas oczekiwania
na ciep∆å wod™. Urzådzenie mo†e w∆åczaç si™
krøtkotrwale pomimo braku poboru wody.
Tryb pracy oszczædnej (dioda w przycisku ∂wieci)
Temperatura ciep∆ej wody w termie nie jest
podtrzymywana. Dopiero podczas poboru woda
podgrzewana jest do temperatury zadanej na
regulatorze. Wyd∆u†a to czas oczekiwania na ciep∆™
wod™.

4 567 PL
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Temperatura ciep∆ej wody w zasobniku (ZSE).

Przygotowanie tylko ciep∆ej wody u†ytkowej
(praca w okresie letnim)

ECO

3
2

4

ECO

4

3

5
2

1

5

E
1

E

7
7
4131-10.2/O
4131-08.3/O

Rys. 25
Przy zasobniku z czujnikiem NTC:
– regulator c.w.u. w kotle ustawiç na †ådanå
warto∂ç.
Przy skrajnie lewym po∆o†eniu regulatora, woda nie
b™dzie podgrzewana.
W po∆o†eniu na oznaczenie ●, temperatura w
zasobniku wyniesie ok. 60 °C. Podczas normalnego
u†ytkowania, temperatury tej nie powinno si™
przekraczaç.
W skrajnie prawym po∆o†eniu, temperatura w
zasobniku osiågnie ok. 70 °C . Mo†na stosowaç to
po∆o†enie tylko przy krøtkotrwa∆ej pracy, np. podczas
dezynfekcji zasobnika.
Je∂li zasobnik c.w.u. wyposa†ony jest we w∆asny
regulator temperatury (termostat),
regulator temperatury w kotle nie dzia∆a.
Przycisk -"ECO"
Przez wci∂ni™cie i krøtkie przytrzymanie przycisku ECO, mo†na wybraç mi™dzy trybem pracy Komfort
lub ECO.
Komfort (ustawienie fabryczne - przycisk nie
∂wieci )
Dzia∆a pierwszeµstwo ∆adowania zasobnika.
ECO (przycisk ∂wieci )
Ograniczone czasowo ∆adowanie zasobnika do
10 min., nastepnie 10 min. pracy na c.o., powrøt do
∆adowania zasobnika przez 10 min., itd ...

Rys. 26
– Regulator temperatury zasilania c.o. ustawiç w
po∆o†eniu .
Podczas realizacji tego trybu pracy aktywna jest
jedynie funkcja przygotowania c.w.u. Ogrzewanie
jest wy∆åczone. Zasilanie uk∆adu regulacji c.o. i
zegara sterujåcego pozostaje bez zmian.
Zak¬ócenia
ECO

3
2

4
5

1

E
7
4131-12.3/O

Rys. 27
Podczas pierwszego uruchomienia terma mo†e byç
wy¬åczana przez czujnik p¬omienia ze wzglædu na
obecno∂ç powietrza w instalacji gazowej. Zak¬ócenia
pracy termy wywo¬ane så np. zanieczyszczeniem
palnika, chwilowym spadkiem ci∂nienia w instalacji
gazowej itd. Na wy∂wieltaczu pojawi siæ symbol „EA“
i zacznie pulsowaç dioda w przycisku resetujåcym.
Przy zbyt wysokich temperaturach ogranicznik
temperatury bezpieczeµstwa wy¬åczy i zablokuje
termæ. Na wy∂wietlaczu pojawi siæ symbol „E9“ i
zacznie pulsowaç dioda w przycisku resetujåcym.
– Przycisk resetujåcy przyciskaç do czasu
pojawienia siæ na wy∂wieltaczu symbolu „--“.
Na wy∂wietlaczu pojawi siæ warto∂ç temperatury
zasilania i terma zostanie uruchomiona.
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Wy¬åczanie

0

3

I

4

2

5

1

E
7
4131-11.2/O

Rys. 28
– Wy∆åcznik g∆øwny ustawiç w po∆o†eniu „0“.
Zga∂nie zielona dioda kontrolna, a zegar sterujåcy
b™dzie zasilany ze Ωrød∆a rezerwowego.
Ochrona przeciwmrozowa

0

3

I
2

Czujnik ciågu kominowego
Je†eli spaliny wydostajå si™ z przerywacza ciågu,
czujnik ciågu kominowego (temperatury spalin)
wy∆åczy term™, a na wy∂wietlaczu pojawi si™
symbol A4.
Po up∆ywie ok. 20 minut urzådzenie automatycznie
w∆åczy si™ ponownie.
Je†eli urzådzenie b™dzie wy∆åczane cz™∂ciej, nale†y
zleciç serwisantowi sprawdzenie termy lub instalacji
odprowadzania spalin.
Zabezpieczenie przed blokadå pompy
Uk∆ad regulacji automatycznej zapobiega
zaklinowaniu si™ pompy c.o. podczas d∆u†szych
przerw w eksploatacji. Po ka†dym wy∆åczeniu pompy
rozpoczyna si™ odmierzanie czasu. Po up∆ywie
24 godzin pompa zostanie za∆åczona na ok.
1 minut™.

4
5

1

E
7
4131-13.1/O

Rys. 29
Podczas mrozøw instalacja c.o. powinna byç
w∆åczona, a temperatura zasilania powinna byç
ustawiona przynajmniej na warto∂ç „1“.
Podczas ustawiania kot∆a w pomieszczeniach
nara†onych na dzia∆anie mrozu wy∆åczona instalacja
c.o. powinna byç ca∆kowicie oprø†niona lub
nape∆niona wodå z domieszkå 30 % ∂rodka
zabezpieczajåcego przed zamarzni™ciem np.
Antifrogen N.
Nale†y zademonstrowaç klientowi sposøb
oprø†niania instalacji c.o.
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8

Przystosowanie kot∆a do warunkøw
panujåcych w instalacji

Po¬o†enie regulatora
temperatury zasilania c.o.

ƒrednia temperatura
zasilania

1

45 °C

2

51 °C

3

57 °C

4

63 °C

5

69 °C

E

75 °C

7

87 °C

8.1 Naczynie wzbiorcze (przeponowe).
Ci∂nienie wst™pne w naczyniu wzbiorczym (cz™∂ç
gazowa) powinno odpowiadaç ci∂nieniu statycznemu
w instalacji.
Przy max. temperaturze zasilania wody grzewczej
87 °C mo†na obliczyç max. dopuszczalnå pojemno∂ç
wodnå (l) instalacji w zale†no∂ci od ci∂nienia
statycznego (m):
m

8

9

10

11

12

13

14

l

122

112

102

92

82

71

61

Gdy pojemno∂ç wodna instalacji jest wi™ksza ni†
podana w tabeli, nale†y do∆åczyç do instalacji
dodatkowe naczynie wzbiorcze (przeponowe).
8.2

Nastawa max. temperatury zasilania
obiegu c.o.
Temperatur™ zasilania mo†na ustawiç w zakresie
od 45 °C do 87 °C. W wypadku ograniczenia
temperatury dla ogrzewaµ niskotemperaturowych
(E), regulator temperatury (136) ustawiç w
po∆o†eniu E.

8.3 Charakterystyka pompy
Za pomocå wy∆åcznika znajdujåcego si™ w skrzynce
sterowniczej pompy mo†na zadaç jednå z dwøch
charakterystyk.

Wy∆åczenie ograniczenia temperatury E
W instalacjach c.o. z wy†szymi parametrami
obliczeniowymi, mo†na wy∆åczyç funkcj™
ograniczenia temperatury zasilania, patrz
rysunek 30.

Rys. 31
B
A
H
Q

Rys. 30
– Zdjåç †ø∆ty przycisk na regulatorze temperatury
zasilania c.o. i w∆o†yç ponownie odwrøcony o
180 ° (kropka na zewnåtrz = ograniczenie w
po∆o†eniu E, kropka do wewnåtrz = ograniczenie
wy∆åczone).
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Prze¬åcznik w po¬o†eniu 1
Prze¬åcznik w po¬o†eniu 2
Ci∂nienie dyspozycyjne na krøçcach kot∆a
Ilo∂ç wody obiegowej c.o.

8.4 Tryby pracy pompy podczas ogrzewania
Przy pod∆åczaniu regulatora pogodowego pompa
prze∆åcza si™ automatycznie na trzeci tryb pracy.
1 tryb pracy
W instalacjach c.o. bez regulacji, pompa za∆åczana
jest za pomocå regulatora temperatury zasilania
c.o. (136).

ECO

3

4

2

5

1

E
7
4130-30.2/O

2 tryb pracy
W instalacjach c.o. z pokojowym regulatorem
temperatury w pomieszczeniu. Regulator
temperatury zasilania c.o. wy∆åcza dop∆yw gazu,
pompa pracuje nadal. Regulator temperatury w
pomieszczeniu od∆åcza dop∆yw gazu i wy∆åcza
pomp™.

Rys. 34
– Przekræcaç regulator temperatury zasilania c.o. do
czasu pojawienia siæ na wy∂wietlaczu liczby „2.2“.
Po up¬ywie 5 sekund na wy∂wietlaczu pojawi siæ
zadany tryb pracy pompy „2.“.

ECO

3 tryb pracy
Pompa jest za¬åczana poprzez regulator pogodowy.
Dla trybu pracy w okresie letnim pompa pracuje tylko
podczas przygotowania c.w.u.

3

4

2

5

1

E
7

Zmiana trybu pracy pompy, funkcja
serwisowa 2.2. Nastawa fabryczna 2.

4130-30.2/O

Rys. 35
ECO

3

4

2

5

1

E

– Na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiç
wymagany tryb pracy pompy, np. „3.“. W tym
przypadku zacznie pulsowaç dioda w przycisku i
wskazanie na wy∂wieltaczu.

7
ECO

4130-28.2/O

Rys. 32

3
2

– Regulator temperatury zasilania c.o. ustawiç w
po¬o†eniu „E“

4
5

1

– Przyciskaç przycisk serwisowy do czasu
pojawienia siæ na wy∂wietlaczu symbolu „--“.

E
7
4130-32.2/O

Rys. 36
ECO

3
2

4
5

1

– Zadany tryb pracy pompy zapisaç w protokole
uruchomienia, rys. 41.
– Przyciskaç przycisk serwisowy do czasu
pojawienia siæ na wy∂wietlaczu symbolu „[]“.

E
7
4130-29.2/O

Rys. 33
– Po zwolnieniu przycisku serwisowego przez ok.
5 sek. wy∂wietli siæ na przyk¬ad warto∂ç „4.6“,
nastæpnie „00.“ lub „01.“ i za∂wieci siæ dioda w
przycisku.

Zadany tryb pracy pompy zostanie zapisany w
pamiæci. Dioda w przycisku zga∂nie, a na
wy∂wieltaczu pojawi siæ ponownie warto∂ç
temperatury zasilania.
– Na regulatorze temperatury zasilania c.o. i c.w.u.
zadaç poczåtkowe warto∂ci.
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8.5

Maksymalna moc grzewcza, funkcja
serwisowa 5.0
Moc grzewczå nale†y uzale†niç od obliczeniowego
zapotrzebowania na ciep∆o i ustawiç w zakresie
mi™dzy minimalnå i nominalnå mocå cieplnå kot∆a.
Przygotowywanie ciep∆ej wody u†ytkowej
realizowane jest przy nominalnej mocy cieplnej.

ECO

4

3
2

5

1

E
0

7
4130-35.2/O

Rys. 40
ECO

3
2

– Na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiç
wymaganå moc grzewczå, np. „48.“ (tabela
str. 31), za∂wiecå si™ diody w przycisku do
uruchamiania funkcji „kominiarz“ i przycisku
serwisowym.

4
5

1

E
7
4130-33.2/O

Rys. 37
– Regulator temperatury zasilania c.o. ustawiç w
po¬o†eniu „E“.
– przyciskaç przycisk uruchomienia funkcji
„kominiarz“ i przycisk serwisowy do czasu
pojawienia si™ na wy∂wieltaczu symbolu „==“.

Protokó¬ uruchomienia
Data uruchomienia_____________________________
Rodzaj gazu __________________________________
Ilo∂ç gazu________________________________ l/min

ECO

3

4

2

5

1

E
7
4130-34.2/O

Funkcja serwisowa

Nastawa w module elektronicznym
2.2 Rodzaj pracy pompy

_______

2.4 Blokada zegara

_____min

2.6 Ró†nica za¬åczeµ (∆ t)

______ K

5.0 Max. moc grzewcza

_____ kW

Wykonawca instalacji

Rys. 38
– Po zwolnieniu przycisków na ok. 5 sekund pojawi
siæ na wy∂wietlaczu liczba np. „9.6“, a nastæpnie
„00.“ i diody w przyciskach za∂wiecå siæ.

6 720 604 606 PL (03.98) OSW

Rys. 41
ECO

3

4

2

5

1

– Zadanå maksymalnå moc grzewczå wpisaç do
protoko∆u uruchomienia, a nast™pnie nakleiç go
w widocznym miejscu na obudowie termy.

E
7
ECO

3

4130-34.a/O

2

Rys. 39

4
5

1

– Obracaç regulatorem temp. c.o. do czasu
pojawienia si™ wskazania „5.0“.

E
7
4130-33a.1/O

Rys. 42
– Przyciskaç przycisk do uruchamiania funkcji
„kominiarz“ i przycisk serwisowy do czasu
pojawienia si™ na wy∂wietlaczu symbolu „[]“.
Warto∂ç zadanej mocy grzewczej zostanie
zapisana w pami™ci, diody w przyciskach zgasnå,
a na wy∂wieltaczu ponownie pojawi si™ warto∂ç
temperatury zasilania.
Moc grzewcza kot∆a jest ustawiona . Rzeczywiste
ci∂nienie na dyszach porøwnaç z mocå grzewczå i w
razie potrzeby skorygowaç.
– Na regulatorze temperatury zasilania c.o. i c.w.u.
ustawiç poczåtkowo zadane warto∂ci.
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8.6

Minimalny czas blokady kot∆a,
funkcja serwisowa 2.4
W skrzynce sterowniczej mo†na nastawiç
indywidualnie minimalny czas blokady kot∆a w
odst™pach co 1 minut™. Zakres nastawy wynosi
0-15 min., a nastawa fabryczna 3 min.

ECO

3

4

2

5

1

E
7
4130-32.2/O

Zmiana czasu blokady
ECO

3

4

2

5

1

Rys. 47
– Przyciskaç przycisk serwisowy do czasu
pojawienia si™ na wy∂wieltaczu symbolu „[]“.
Minimalny czas blokady kot∆a zostanie zapisany
w pami™ci. Dioda w przycisku zga∂nie, a na
wy∂wietlaczu pojawi si™ warto∂ç temperatury
zasilania.

E
7
4130-28.2/O

Rys. 43
– Regulator temperatury zasilania c.o. ustawiç w
po¬o†eniu „E“.
– Przyciskaç przycisk serwisowy do czasu
pojawienia sie wy∂wietlaczu symbolu „--“.

ECO

3

4

2

5

1

E

– Na regulatorze temperatury zasilania c.o. i c.w.u.
ustawiç poczåtkowo zadane warto∂ci.
8.7

Nastawa ró†nicy za¬åczania (∆t), funkcja
serwisowa 2.6
W skrzynce sterowniczej mo†na ustawiç
indywidualnie rø†nic™ za∆åczania w odst™pach co
1 K. Przedtem nale†y jednak nastawiç funkcj™ czasu
blokady kot∆a na warto∂ç „0“ (patrz 8.6). Minimalna
temperatura zasilania wynosi 30 °C. Zakres nastawy
wynosi 0-30 K, a nastawa fabryczna 0 K.
Zmiana ró†nicy za¬åczania

7
4130-29.2/O

ECO

Rys. 44

3

– Po zwolenieniu przycisku serwisowego na
wy∂wietlaczu pojawi siæ na 5 sek. liczba, np. „4.6“,
a nastæpnie „00.“ lub „01.“ i za∂wieci siæ dioda w
przycisku.

4

2

5

1

E
7
4130-28.2/O

Rys. 48
ECO

3

4

2

5

1

– Regulator temperatury zasilania c.o. ustawiç w
po¬o†eniu „E“.
– Przyciskaç przycisk serwisowy do czasu
pojawienia siæ na wy∂wieltaczu symbolu „--“.

E
7

ECO

4130-40.2/O

Rys. 45

3
2

– Regulator temperatury zasilania c.o. obracaç do
czasu pojawienia siæ liczby „2.4“, po up¬ywie
5 sekund pojawi siæ zadana warto∂ç.

4
5

1

E
7
4130-29.2/O

Rys. 49
ECO

3
2

4
5

1

E

– Po zwolnieniu przycisku serwisowego na 5 sekund
pojawi siæ np. liczba „4.6“, a nastepnie „00.“ lub
„01.“ i za∂wieci siæ dioda w przycisku.

7
4130-31.2/O

Rys. 46
– Na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiç
wymagany czas blokady kot∆a, np. „3.“ dla 3 minut,
dioda w przycisku serwisowym i wskaΩnik na
wy∂wietlaczu za∂wiecå si™.
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ECO

3

4

2

5

1

E
7
4130-54.2/O

Rys. 50
– Regulator temperatury zasilania c.o. obracaç do
czasu pojawienia siæ liczby „2.6“, po up¬ywie
5 sekund na wy∂wietlaczu pojawi siæ zadana
warto∂ç.

ECO

3

4

2

5

1

E
7
4130-55.2/O

Rys. 51
– Na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiç
wymaganå ró†nicæ za¬åczania, np. „10.“ dla 10 K,
zacznie pulsowaç dioda w przycisku serwisowym i
wskaΩnik na wy∂wieltaczu.

8.8 Regulacja gazu
Urzådzenia gazowe posiadajå fabrycznå nastaw™
wst™pnå.
Sprawdziç czy rodzaj gazu podany na tabliczce
znamionowej odpowiada rodzajowi gazu
dostarczanego przez przedsi™biorstwo gazownicze.
Gaz ziemny: urzådzenia na gaz ziemny GZ 50
ustawione så fabrycznie na warto∂ç 13,9 kWh/m3
(indeks Wobbego) i 20 mbar (ci∂nienie w przy¬åczu).
Gaz p¬ynny: urzådzenia na gaz p¬ynny ustawione så
fabrycznie odpowiednio na warto∂ç 36 mbar
(ci∂nienie w przy¬åczu).
W razie potrzeby (np. przezbrajania urzådzenia na
nowy rodzaj gazu) nominalne obciå†enie cieplne
nale†y zadaç na podstawie ci∂nienia na dyszach lub
metody obj™to∂ciowej. W obu przypadkach
niezb™dny jest manometr U-rurkowy.
Metoda oparta na ci∂nieniu na dyszach jest krøtsza i
dlatego zalecana.
Je†eli terma gazowa opalana jest gazem z tej samej
grupy ale o ni†szym indeksie Wobbego, zmniejsza
si™ odpowiednio jej moc.

ECO

3

4

2

5

1

E
7
4130-32.2/O

Rys. 52
– Przyciskaç przycisk serwisowy do czasu
pojawienia siæ na wy∂wietlaczu symbolu „[]“.
Warto∂ç ró†nicy za¬åczania zostanie zapisana w
pamiæci. Dioda w przycisku zga∂nie, a na
wy∂wietlaczu ponownie pojawi siæ warto∂ç
temperatury zasilania.
– Na regulatorze temperatury zasilania c.o. i c.w.u.
nastawiç poczåtkowo zadanå warto∂ç.
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Rys. 53
– Odchyliç os¬onæ pola obs¬ugi.
– Odkræciç 2 ∂ruby w skrzynce sterowniczej ➀,
a skrzynkæ odchyliç do do¬u ➁.

ECO

3

4

2

5

1

E
7
4130-29.2/O

Rys. 56

3.1

– Po zwolnieniu przycisku serwisowego na 5 sekund
pojawi siæ na wy∂wietlaczu np. liczba „4.6“, a
nastæpnie „00.“ lub „01.“ i za∂wieci siæ dioda w
przycisku.

3
64
65

START
ECO

3

4

2

MAX

5

1

E
7

63

4130-48.2/O

Rys. 57

7
4 534-46.1 R

Rys. 54 ZWE 24-3 MF K…
3

Krøciec do pomiaru ci∂nienia na dyszach
(gaz ziemny)
Krøciec do pomiaru ci∂nienia na dyszach
(gaz p¬ynny)
Krøciec do pomiaru ci∂nienia w przy∆åczu
gazowym
ƒruba do nastawy max. ilo∂ci gazu
ƒruba do nastawy min. ilo∂ci gazu
Os∆ona

3.1
7
63
64
65

Nastawa na podstawie ci∂nienia na dyszach
ECO

3
2

ECO

3
2

4
5

1

E
7
4130-49.2/O

Rys. 58
– Odkræciç ∂rubæ uszczelniajåcå 3 i pod¬åczyç
manometr rurkowy u-kszta¬towy.
– Na regulatorze temperatury zasilania c.w.u.
ustawiç warto∂ç „2.“, tzn. max. moc grzewczå.
– Zaplombowanå os¬onæ 65 (rys. 54) zdjåç z obu
∂rub regulacyjnych.

4
5

1

– Regulator temperatury zasilania c.o. obracaç do
czasu pojawienia siæ na wy∂wietlaczu liczby „2.0“,
po up¬ywie 5 sekund na wy∂wieltaczu pojawi siæ
zadany tryb pracy „0.“ (tryb pracy nominalnej).

E
7
4130-28.2/O

Rys. 55
– Regulator temperatury zasilania c.o. ustawiç w
po¬o†eniu „E“.

– Dla warto∂ci maksymalnej z tabeli na str. 31
odczytaç ci∂nienie w dyszy (mbar) i ustawiç za
pomocå ∂ruby regulacyjnej (63). Obrót w prawo
powoduje zwiækszenie, a obrót w lewo
zmniejszenie przep¬ywu gazu.

– Przyciskaç przycisk serwisowy do czasu
pojawienia siæ na wy∂wietlaczu symbolu „--“.
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W przypadku term na gaz p¬ynny ∂rubæ
regulacyjnå (63) przykræciç do oporu.
– Na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiç
warto∂ç „1“, tzn. min. moc grzewczå.
– Warto∂ç minimalnego ci∂nienia na dyszach (mbar)
odczytaç z tabeli na str. 31 i nastawiç za pomocå
∂ruby regulacyjnej (64). W przypadku term na gaz
p∆ynny ∂rub™ regulacyjnå (64) przykr™ciç do oporu.
– Sprawdziç i ew. skorygowaç zadane warto∂ci
minimalne i maksymalne.
– Wy∆åczyç kocio∆, zamknåç zawør gazowy,
zdjåç manometr U-rurkowy i dokr™ciç ∂rub™
uszczelniajåcå (3).
– Odkr™ciç ∂rub™ uszczelniajåcå (7) i pod∆åczyç do
krøçca pomiarowego manometr U-rurkowy.
– Otworzyç zawør gazowy i w∆åczyç kocio∆.
– Przyciskaç przycisk serwisowy do czasu
pojawienia si™ na wy∂wieltaczu symbolu „--“.
– Po zwolnieniu przycisku serwisowego na 5 sekund
pojawi siæ na wy∂wietlaczu np. liczba „4.6“,
nastæpnie „00.“ lub „01.“ i za∂wieci siæ dioda w
przycisku.
– Regulator temperatury zasilania c.o. ustawiç na
warto∂ç „2.0“, po up¬ywie 5 sekund na
wy∂wietlaczu pojawi siæ zadany tryb pracy „0.“
(praca nominalna).
– Na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiç
warto∂ç „2“, tzn. max. moc grzewczå.
– Wymagane ci∂nienie w przy∆åczu gazu ziemnego
powinno byç zgodne z warto∂ciami danych
technicznych. Je†eli ci∂nienie na przy∆åczu rø ni
si™ od tych warto∂ci, nie wolno ustawiaç
ci∂nienia na dyszach, ani uruchamiaç
urzådzenia. Nale†y znaleΩç i usunåç przyczyn™.
Je†eli nie przyniesie to poprawy, odciåç gaz od
urzådzenia i zawiadomiç zak∆ad gazowniczy.
– Na regulatorze temperatury c.w.u. ponownie
ustawiç warto∂ç „0.“, tzn. nominalny tryb
pracy.
– Przyciskaç przycisk serwisowy do czasu
pojawienia siæ na wy∂wieltaczu symbolu [].
Parametry dla trybu pracy nominalnej zostanå
zapisane w pamiæci ponownie.
Dioda w przycisku zga∂nie, a na wy∂wietlaczu
pojawi siæ ponownie warto∂ç temperatury
zasilania.
– W przypadku nietypowego p∆omienia sprawdziç
dysze.
– Zamknåç zawør gazowy, zdjåç manometr
U-rurkowy i dokr™ciç ∂rub™ uszczelniajåcå (7).
– Za∆o yç os∆on™ (65) na ∂ruby regulacyjne i
zaplombowaç.
– Regulator temperatury zasilania c.o. i c.w.u.
ustawiç na poczåtkowo zadane warto∂ci.
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Metoda obj™to∂ciowa
Przy zasilaniu termy gazem p∆ynnym lub mieszankå
w okresie zapotrzebowania szczytowego sprawdziç
nastaw™ metodå ci∂nieniowå.
W zak¬adzie gazowniczym uzyskaç informacjæ na
temat indeksu Wobbego (Wo) i warto∂ci
opa¬owej (Ho) lub roboczej warto∂ci opa¬owej (HUB).
– Zaplombowanå os¬onæ (65) (rys. 54) zdjåç ze ∂rub
regulacyjnych.
– Przed kolejnå nastawå nale†y odczekaç
przynajmniej 5 minut.
– Regulator temperatury zasilania c.o. ustawiç w
po∆o eniu „E“.
– Przyciskaç przycisk serwisowy do czasu
pojawienia si™ na wy∂wieltaczu symbolu „--“
(rys. 55).
– Po zwolnieniu przycisku serwisowego na 5 sekund
pojawi siæ na wy∂wietlaczu np. liczba „4.6“,
nastæpnie „00.“ lub „01.“ i za∂wieci siæ dioda w
przycisku (rys. 56).
– Regulator temperatury zasilania c.o. ustawiç na
warto∂ç „2.0“, po up¬ywie 5 sekund na
wy∂wieltaczu pojawi siæ zadany tryb pracy „0.“,
tzn. tryb pracy nominalnej (rys. 57).
– Na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiç
warto∂ç „2.“, tzn. max. moc grzewczå (rys. 57).
– Warto∂ç maksymalnego przep∆ywu gazu (l/min.)
odczytaç z tabeli na str. 31 i nastawiç za pomocå
∂ruby regulacyjnej (63) na podstawie wskazaµ
gazomierza. Obrøt ∂ruby w prawo zwi™ksza, w
obrøt ∂ruby w lewo zmniejsza przep∆yw gazu.
W przypadku kot∆øw na gaz p∆ynny ∂rub™
regulacyjnå (63) przykr™ciç do oporu.
– Na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiç
warto∂ç „1“, tzn. min. moc grzewczå.
– Warto∂ç minimalnego przep∆ywu gazu (l/min)
odczytaç z tabeli na str. 31 i nastawiç za pomocå
∂ruby regulacyjnej (64). W przypadku term na gaz
p∆ynny ∂rub™ regulacyjnå (64) przykr™ciç do oporu.
– Sprawdziç i ew. skorygowaç zadane warto∂ci
minimalne i maksymalne.
– Wy∆åczyç kocio∆ i zamknåç zawør gazowy.
– Odkr™ciç ∂rub™ uszczelniajåcå (7) i pod∆åczyç
do krøçca pomiarowego manometr rurkowy
u-kszta∆towy.
– Otworzyç zawør gazowy i w∆åczyç kocio∆.
– Przyciskaç przycisk serwisowy do czasu
pojawienia si™ na wy∂wieltaczu symbolu „--“.
– Po zwolnieniu przycisku serwisowego na 5 sekund
pojawi siæ na wy∂wietlaczu np. liczba „4.6“,
nastæpnie „00.“ lub „01.“ i za∂wieci siæ dioda w
przycisku.

– Regulator temperatury zasilania c.o. ustawiç na
warto∂ç „2.0“, po up¬ywie 5 sekund na
wy∂wieltaczu pojawi siæ zadany tryb pracy „0.“
(praca nominalna).
– Na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiç
warto∂ç 2“, tzn. max. moc grzewczå.
– Wymagane ci∂nienie w przy∆åczu gazu ziemnego patrz uwagi w: „nastawa na podstawie ci∂nienia na
dyszach“.
– Na regulatorze temperatury c.w.u. ponownie
ustawiç warto∂ç „0.“, tzn. nominalny tryb
pracy.
– Przyciskaç przycisk serwisowy do czasu
pojawienia siæ na wy∂wieltaczu symbolu „[]“.
Parametry dla trybu pracy nominalnej zostanå
zapisane w pamiæci ponownie.
Dioda w przycisku zga∂nie, a na wy∂wietlaczu
pojawi si™ ponownie warto∂ç temperatury
zasilania c.o.
– Wy∆åczyç kocio∆, zamknåç zawør gazowy, zdjåç
manometr U-rurkowy i dokr™ciç ∂rub™
uszczelniajåcå (7).
– Sprawdziç ci∂nienie na dyszach - patrz „Nastawa
na podstawie ci∂nienia na dyszach“.
– Regulator temperatury zasilania c.o. i c.w.u.
ustawiç na poczåtkowo zadane warto∂ci.

8.10 Zwi™kszanie przep∆ywu c.w.u. (ZWE)
W kot∆ach ZWE wielko∂ç przep∆ywu ciep∆ej wody
nastawiona jest fabrycznie na 8 l/min.
Na nastawniku przep∆ywu c.w.u. warto∂ç t™ mo†na
zwi™kszyç do max. 14 l/min.
Powoduje to jednak obni†enie temperatury na
wylocie.

Rys. 59
(°C)
60
55

8.9 Pomiar spalin
– Przycisk uruchamiania funkcji „kominiarz“
przyciskaç do czasu za∂wiecenia si™ diody.

50

Kocio∆ pracuje z ustawionå mocå grzewczå. Po
up∆ywie ok. 15 minut kocio∆ przechodzi w nominalny
tryb pracy.

35

– Po zakoµczeniu pomiarøw przycisk uruchamiania
funkcji „kominiarz“ przyciskaç do czasu zgaszenia
diody.

ZWE 24

45
40

30
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Rys. 60

4 567 PL

27

8.11 Przystosowanie kot∆a do innego rodzaju
gazu

29

7
29
56
63
64
65

Krøciec do pomiaru ci∂nienia w przy∆åczu gazu
Dysza palnika
Armatura gazowa
¤ruba do nastawy max. ilo∂ci gazu
¤ruba do nastawy min. Ilo∂ci gazu
Os∆ona

56

64

65

63 7

4 534-53.1 R

Rys. 61
Elementy do przebudowy
Poczåtkowy
rodzaj gazu

Koµcowy
rodzaj gazu

Dysze (29)
18 Szt.
WskaΩnik

ƒruba regulacyjna (64)
WskaΩnik

GZ 50
GZ 41,5
GZ 35

Propan

69

1,8

Propan

GZ 50
GZ 41,5
GZ 35

110
156
156

bez wskaΩnika

Nastawa przep¬ywu gazu po dokonaniu zmian
Poczåtkowy
rodzaj gazu

28

Koµcowy
rodzaj gazu

GZ 50
GZ 41,5
GZ 35

Propan

Propan

GZ 50
GZ 41,5
GZ 35
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Nastawa
Nastawa max.: ∂rub™ regulacyjnå (63) przykr™ciç do oporu
Nastawa min.: ∂rub™ regulacyjnå (64) przykr™ciç do oporu

Nastawa max.: nastaw™ przep∆ywu gazu wykonaç zgodnie z opisem
Nastawa max.: ∂rub™ regulacyjnå (64) nastawiç na min. ci∂nienie w dyszy
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Konserwacja

Konserwacj™ mo†e przeprowadziç tylko
autoryzowany serwis.
Przed rozpocz™ciem konserwacji od∆åczyç od
kot∆a napi™cie zasilajåce 220 V. Przy wymianie
wtyczki kodujåcej mo†na stosowaç tylko wtyczki
kodujåce z tym samym oznaczeniem.
Przynajmniej 2 razy w roku sprawdziç dzia∆anie
zaworu bezpieczeµstwa przez energiczne
przekr™cenie w lewo pokr™t∆a zaworu, a† do
wyczuwalnego przeskoku. Zawør upu∂ci niewielkå
ilo∂ç wody (zwrøciç uwag™ na wyp∆yw, aby nie
spowodowaç poparzenia). Systematyczna kontrola
zapobiega zaklinowaniu si™ grzybka zaworu
bezpieczeµstwa.
Nagrzewnica
Sprawdziç czysto∂ç nagrzewnicy.
Przy demonta†u nagrzewnicy zamknåç zawory
odcinajåce i oprø†niç kocio∆.
Nast™pnie zdjåç ogranicznik temperatury (6) oraz
czujnik temperatury na przewodzie zasilajåcym (36) i
wyp∆ukaç nagrzewnic™ mocnym strumieniem wody.
Przy wi™kszych zanieczyszczeniach nagrzewnic™
zanurzyç w goråcej wodzie z dodatkiem ∂rodka do
zmywania.
Maksymalne ci∂nienie podczas prøby szczelno∂ci
wynosi 4 bar.
W nagrzewnicy za∆o†yç nowe uszczelki.
Zamocowaç ogranicznik i czujnik temperatury.

Je†eli temperatura ciep∆ej wody na wylocie nie osiåga
zadanych warto∂ci, przyczynå mo†e byç osadzony
kamieµ kot∆owy. Wykonaç p∆ukanie nagrzewnicy od
strony wody u†ytkowej, za pomocå pompy do
p∆ukania instalacji, stosujåc atestowany ∂rodek do
rozpuszczania kamienia kot∆owego Elementy z
tworzywa sztucznego chroniç przed dzia∆aniem
rozpuszczalnikøw.
Sprawdziç naczynie wzbiorcze, zgodnie z pkt 8.1.
Dok∆adnå kontrol™ naczynia przeponowego mo†na
przeprowadziç, gdy kocio∆ jest od∆åczony od instalacji
c.o. i nie znajduje si™ pod ci∂nieniem.
Czujnik ciågu kominowego
W przerywaczu ciågu (6.1) znajduje si™ czujnik ciågu
kominowego (temperatury spalin).
Czujnik ciågu kominowego nie wymaga konserwacji.
Zaleca si™ jednak przeprowadzenie kontroli dzia∆ania
czujnika ciågu kominowego:
– Kocio∆ ustawiç na max. moc grzewczå, patrz
nastawa na podstawie ci∂nienia na dyszach
str. 25.
– Zdjåç rur™ odprowadzajåcå spaliny, a krøciec
przys∆oniç kawa∆kiem blachy. Uruchomiç kocio∆.
W tych warunkach kocio∆ powinien si™ wy∆åczyç po
up∆ywie max. 120 sekund (PN-93/M-35350
dopuszcza czas wy∆åczenia w zakresie 30 - 300 s).
Na wy∂wietlaczu pojawi si™ symbol A4.
– Zdjåç blach™ i ponownie zamontowaç rur™
odprowadzajåcå spaliny. Po up∆ywie ok. 20 minut
kocio∆ powinien uruchomiç si™ automatycznie.

Palnik
Raz w roku sprawdziç i ew. usunåç zanieczyszczenia
z palnika.
Przed czyszczeniem palnika wodå wymontowaç
elektrod™ zap∆onowå i jonizacyjnå, a ich koµcøwki
oczy∂ciç szczotkå.
Rury palnika i wlot powietrza na dysze oczy∂ciç
szczotkå.
Je†eli palnik zanieczyszczony jest t∆uszczem, sadzå
itd., nale†y go rozmontowaç, a nast™pnie namoczyç i
wyp∆ukaç w wodzie z dodatkiem ∂rodka do
zmywania.
Przeprowadziç kontrol™ dzia∆ania wszystkich
urzådzeµ zabezpieczajåcych, regulacyjnych i
sterujåcych.

Uwaga: Wspornik czujnika temperatury spalin nie
powinien byç zgi™ty.
Wskazøwka: Poprzez w∆åczenie i wy∆åczenie
g∆øwnego wy∆åcznika, funkcja za∆åczenia urzådzenia
po 20 minutach mo†e zostaç omini™ta i urzådzenie
w∆åczy si™ wcze∂niej.

Przewød ciep∆ej wody u†ytkowej (ZWE)
Wymontowaç zawør wodny i wymieniç wk∆ad
uszczelniajåcy (tuleja prowadzåca, O-ring, talerz
membrany). O-ring i trzpieµ talerza membrany
nasmarowaç Unisilikonem L 641.
Wymieniç membran™.

¤rodki konserwujåce
Elementy nara†one na dzia∆anie wody:
Unisilikon L 641.
Z∆åczki gwintowane: HFt 1 v 5.

– Kocio∆ ustawiç na normalny tryb pracy, patrz
nastawa na podstawie ci∂nienia na dyszach
str. 25.
Co trzy lata
wymieniaç elektrod™ jonizacyjnå.
Cz™∂ci zamienne
Zamawiaç z podaniem nazwy i numeru
katalogowego na podstawie listy cz™∂ci zamiennych.
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Przeglåd kodøw b∆™døw

Wy∂wietlacz Opis
A3

Przerwa lub zwarcie w obwodzie
czujnika NTC w zabezpieczeniu ciågu
kominowego.

Sprawdziç i w razie potrzeby wymieniç czujnik NTC
i kabel przy∆åczeniowy.

A4

Wyp∆yw spalin do pomieszczenia.

Sprawdziç przewød kominowy.

A7

Przerwa lub zwarcie w obwodzie
czujnika NTC temperatury c.w.u.

Sprawdziç i w razie potrzeby wymieniç czujnik NTC
i kabel przy∆åczeniowy.

AC

Brak sygna∆u mi™dzy TA 211 E lub RAM
i p∆ytå g∆øwnå.

Sprawdziç kabel.

Ad

Ad Czujnik NTC ma zwarcie lub
przerw™.

Sprawdziç, ew. wymieniç czujnik lub kabel NTC.

b1

Brak identyfikacji wtyczki kodujåcej w
p∆ycie g∆øwnej.

W∆a∂ciwie umie∂ciç lub wymieniç wtyczk™ kodujåcå.

CC

Przerwa w obwodzie czujnika
temperatury zewn™trznej w TA 211 E.

Sprawdziç czujnik temperatury zewn™trznej i kabel.

d1

Brak zwrotnego sygna∆u napi™ciowego z Sprawdziç pod∆åczenie kabli do LSM 4 (5).
LSM 4 (5).

E0

Uszkodzenie na p∆ycie g∆øwnej.

Wymieniç p∆yt™ g∆øwnå.

E2

Przerwa w obwodzie czujnika NTC
temperatury zasilania.

Sprawdziç czujnik NTC i kabel.

E9

Zadzia∆a∆ ogranicznik temperatury
bezpieczeµstwa (STB).

Sprawdziç czujnik temperatury zasilania NTC,
pomp™ oraz bezpieczniki na p∆ycie g∆øwnej.

EA

Brak prådu jonizacji.

Otwarty zawør gazowy? Sprawdziç ci∂nienie na
przy∆åczu gazu, pod∆åczenie do sieci 220 V,
elektrod™ zap∆onowå z kablem oraz elektrod™
jonizacyjnå z kablem.

F7

Nieprawid∆owy sygna∆ jonizacji.

Sprawdziç elektrod™ jonizacyjnå z kablem.

FA

Jonizacja po wy∆åczeniu regulatora.

Sprawdziç pod∆åczenie i armatur™ gazowå.

Dok∆adne informacje mo†na uzyskaç w serwisie.
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Wskazøwki
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11 Ci∂nienie na dyszach (mbar)
Oznaczenie gazu ziemnego

GZ 35

GZ 41,5

GZ 50

Propan

Urzådzenie

Wy∂wietlacz

Moc
kW

ZSE/
ZWE 24

30.

7,3

0,6

0,5

1,0

4,7

35.

8,5

0,8

0,6

1,4

6,0

45.

11,0

1,4

1,1

2,4

9,2

55.

13,3

2,1

1,6

3,4

12,7

65.

15,8

2,9

2,2

4,9

16,8

75.

18,2

3,9

2,9

6,5

21,2

85.

20,6

5,0

3,7

8,3

26,0

95.

23,1

6,2

4,7

10,4

31,4

99.

24,3

6,3

5,2

11,5

34,1

156

156

110

69

Ci∂nienie na dyszach (mbar)

Oznaczenie dyszy

12

Przep¬yw gazu (l/min.)
Gaz ziemny
Ho (kW/m3)
Hu (kW/m3)

9,3
7,9

9,8
8,3

10,2
8,7

10,7
9,1

11,2
9,5

11,6
9,9

12,1
10,3

12,6
10,7

13,0
11,1

Urzådzenie

Wy∂wietlacz

Moc
kW

ZSE/
ZWE 24

30.

7,3

17,6

16,7

16,0

15,3

14,6

14,0

13,5

13,0

12,5

35.

8,5

20,6

19,6

18,7

17,9

17,1

16,4

15,8

15,2

14,7

45.

11,0

26,5

25,2

24,1

23,0

22,0

21,1

20,3

19,6

18,9

55.

13,3

32,4

30,8

29,4

28,1

26,9

25,8

24,8

23,9

23,0

65.

15,8

38,3

36,4

34,7

33,2

31,8

30,5

29,3

28,2

27,2

75.

18,2

44,1

42,0

40,1

38,3

36,7

35,2

33,9

32,6

31,4

85.

20,6

50,0

47,6

45,4

43,4

41,6

39,9

38,4

36,9

35,6

95.

23,1

55,9

53,2

50,8

48,5

46,5

44,6

42,9

41,3

39,8

99.

24,3

58,9

56,0

53,4

51,1

48,9

47,0

45,1

43,5

41,9

13

Przep¬yw gazu (l/min.)

Warto∂ci opa∆owe polskich rodzajøw gazu

GZ 35
GZ 41,5
GZ 50

Hu = 25,8 MJ/m3 = 7,2 kWh/m3
Hu = 29,8 MJ/m3 = 8,3 kWh/m3
Hu = 35,9 MJ/m3 = 10,0 kWh/m3
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