
Dla Twojego bezpieczeñstwa

Monta¿ i konserwacjê prowadziæ mo¿e wy³¹cznie
licencjonowany zak³ad.

Gdy poczujesz zapach gazu:
- nie prze³¹czaj ¿adnych prze³¹czników elektrycznych
- nie korzystaj z telefonu w miejscu, w którym czujesz gaz
- zamknij zawór gazu
- otwórz okno i dobrze przewietrz pomieszczenie
- wezwij montera lub pogotowie gazowe

Przy instalacji urz¹dzenia nale¿y stosowaæ siê do przepisów
dot. instalacji gazowych montowanych w gospodarstwach
domowych, pomieszczeniach publicznych i biurowych.

- W pobli¿u urz¹dzenia nie wolno sk³adowaæ ani u¿ywaæ
materia³ów lub p³ynów ³atwopalnych

- Z otworów wentylacyjnych w pomieszczeniu, w którym
urz¹dzenie siê znajduje, nale¿y usun¹æ wszelkie
przedmioty uniemo¿liwiaj¹ce odpowiednie kr¹¿enie
powietrza

- Przed instalacj¹ urz¹dzenia nale¿y przeczytaæ instrukcjê
instalacji

- Przed w³¹czeniem urz¹dzenia nale¿y przeczytaæ instrukcjê
obs³ugi.

Instrukcja instalacji i obs³ugi

GAZOWY KOCIO£ WISZ¥CY
NOVATHERM ZW 20 KD...



1. Informacje o urz¹dzeniu

2. Opis urz¹dzenia

Gazowy kocio³ wisz¹cy do centralnego ogrzewania i
podgrzewania wody (tylko model ZW) oraz podgrzewania
wody u¿ytkowej poprzez poœrednio ogrzewany zbiornik
(tylko model ZS). Moc znamionowa dla wody u¿ytkowej
wynosi 23 kW z mo¿liwoœci¹ bezstopniowej regulacji.
Ustawienie fabryczne dla centralnego ogrzewania wynosi
14 kW, przy czym wartoœæ ta mo¿e zostaæ póŸniej zmieniona
na 8-20 kW (patrz „6 Ustawienie gazu”, str. 10).

Palnik atmosferyczny na gaz ziemny i p³ynny, zapalacz
elektryczny, zap³on sta³y, pompa obiegowa z oddzielaczem
powietrza, naczynie wzbiorcze z automatycznym
odpowietrznikiem, regulator ciep³ej , manometr,
termometr i instalacje zabezpieczaj¹ce przed
niezamierzonym zagaszeniem p³omienia, zbyt wysokim
ciœnieniem w obiegu grzewczym, przegrzewaniem i awari¹
lub nieprawid³owym dzia³aniem uk³adu odprowadzania
spalin.

- Zegar (analogowy) z programatorem dziennym EU 7T
- Termostat pokojowy TR 12
- Regulator temperatury pomieszczenia z programatorem

tygodniowym TRZ 12 W

2.1 Wyposa¿enie

2.2 Osprzêt przy³¹czeniowy

wody

- Regulator temperatury pomieszczenia z programatorem
dziennym TRZ 12 T

Z = urz¹dzenie centralnego ogrzewania

W = przeniesienie ciep³a dla wody u¿ytkowej

20 = 20 kW

K = urz¹dzenie kominowe

D = œruba do regulacji gazu (regulator ciœnienia)

23 = gaz ziemny H

2.3 Zestawienie typów
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2 ogranicznik temperatury
3 króciec do pomiaru ciœnienia na dyszach
4 rura gazu zap³onu

6/1 czujnik kontroli spalin
7 króciec pomiarowy ciœnienia zasilania gazem
8 manometr

8/1 termometr
12 obejœcie
15 zawór bezpieczeñstwa
18 pompa obiegowa z odcinaczem powietrza
20 naczynie wzbiorcze zamkniête
26 zawór do nape³niania azotem
27 automatyczny odpowietrznik
29 dysza
30 palnik
32 termoelement
33 palnik zap³onu (pilot)
36 czujnik temperatury zasilania (NTC)
37 elektroda zap³onu
38 zawór nape³niaj¹cy (obieg grzewczy)
43 zasilanie (obieg grzewczy)
44 wyp³yw wody ciep³ej
45 przy³¹cze gazu
46 przy³¹cze wody zimnej

47 powrót (obieg grzewczy)
55 filtr gazu
59 filtr gazu zap³onu
62 prze³¹cznik g³ówny
71 zasilanie zasobnika
72 powrót z zasobnika
84 zawór steruj¹cy
90 zwê¿ka Venturiego
92 filtr wody
93 regulator iloœci wody
94 membrana
96 mikroprze³¹cznik
97 nastawnik iloœci wody

371 zawór gazu ogrzewania
372 zawór gazu sterowany parametrami wody u¿ytkowej
373 prze³¹cznik zap³onu
374 g³ówny zawór gazu
375 zawór powolnego zap³onu
376 œruba opró¿niaj¹ca
377 zawór termomagnetyczny
378 zawór gazu zap³onu (pilot)
379 p³ytka d³awika
380 œruba regulacyjna do ustawiania gazu

2.4 Budowa

Rys. 1

3



2.5 Oprzewodowanie elektryczne

18 pompa obiegowa
36 regulator temperatury zasilania (NTC)
84 zawór steruj¹cy
96 mikroprze³¹cznik

135 prze³¹cznik g³ówny (C1, C2 - kontakty)
136 regulator temperatury pomieszczenia
151 bezpiecznik T2, 5A, 250V
153 transformator
153,1 transformator zap³onu
154 bezpiecznik T1, 25A, 250V
163/1 p³ytka przy³¹czeniowa regulatora temp. pomieszczenia
315 p³ytka przy³¹czeniowa programowanego zegara
371 zawór gazu ogrzewania
373 prze³¹cznik zap³onu (C3 - kontakt)

* uziemienie obudowy
** uziemienie przy³¹czenia pr¹du
a przy³¹czenie zbiornika

Rys. 2
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MOC

ZU¯YCIE

Ogrzewanie

Woda ciep³a

Ogrzewanie

Moc grzewcza dla gazu GZ 50; 41,5; propan-butan kW 8-20

Obci¹¿enie znamionowe kW 9,1-22,7
Moc grzewcza ustawiona fabrycznie kW 14
Obci¹¿enie znamionowe ustawione fabrycznie kW 15,9

Moc znamionowa kW 7-23
Obci¹¿enie znamionowe kW 8-26,1

Gaz p³ynny (butan/propan) (P =12,8 kWh/kg) kg/h 1,8CI

Moc grzewcza dla gazu GZ 35 kW 8-17

Gaz ziemny GZ 50 (PCI=9,4 kWh/m ) m /h 2,3
Gaz ziemny GZ 35 m /h 2,6

Gaz p³ynny (butan/propan) (P =12,8 kWh/kg) kg/h 2,0
Gaz ziemny GZ 50 (PCI=9,4 kWh/m ) m /h 2,8
Gaz ziemny GZ 35 m /h 3,2

Ca³kowita pojemnoœæ l 8
Ciœnienie nape³niania bar 0,5

Znamionowa iloœæ wody (t=20K) przy mocy ustawionej fabrycznie l/h 600
Dyspozycyjna wysokoœæ podnoszenia przy znamionowej iloœci wody bar 0,2
Zakres temperatur zasilania C 45-90
Maksymalne dopuszczalne ciœnienie bar 3,0

Maksymalne ciœnienie wody bar 12,0

Przyrost temperatury C 51
Zakres przep³ywu ciep³ej wody l/min 2,5-6,5
Minimalne ciœnienie robocze bar 0,35

Przyrost temperatury C 25
Zakres przep³ywu ciep³ej wody l/min 4-13
Minimalne ciœnienie robocze bar 1

Wymagany ci¹g kominowy mbar 0,015
Przep³yw strumienia spalin kg/h 57
Temperatura spalin (przy mocy znamionowej) C 140

Napiêcie elektryczne V-AC (50 Hz) 230
Pobór mocy W 130

Wysokoœæ mm 850
Szerokoœæ mm 400
G³êbokoœæ mm 340
Œrednica komina mm 130

ZW kg 38

3 3

3

3 3

3

O

O

O

O

Woda ciep³a

Prze³¹cznik iloœciowy ustawiony „do oporu” w prawo

Prze³¹cznik iloœciowy ustawiony „do oporu” w lewo

CI

NACZYNIE WZBIORCZE

OBIEG GRZEWCZY

PRZYGOTOWANIE WODY CIEP£EJ

WARTOŒCI DLA SPALIN

PRZY£¥CZENIE ELEKTRYCZNE

WYMIARY URZ¥DZENIA

MASA

3. Dane techniczne
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3.1 Opis dzia³ania

Kocio³ dwufunkcyjny NOVATHERM uruchamiany jest za
pomoc¹ prze³¹cznika g³ównego nr 62. Ustawiaj¹c w/w
prze³¹cznik w pozycji œrodkowej i lekko go wciskaj¹c
wywo³ujemy przeskok iskry elektrycznej na elektrodzie
zap³onowej nr 37 i zap³on p³omienia na palniku pilotuj¹cym
nr 33. Wciskaj¹c prze³¹cznik nr 62 œci¹gamy jednoczeœnie
zworê elektromagnesu 377. P³omieñ œwieczki, ogrzewaj¹c
termoparê 32 wytwarza pr¹d, który automatycznie
przytrzymuje zworê elektromagnesu w pozycji „otwarte”.
Zawór termomagnetyczny 377 jest zaworem
przeciwwyp³ywowym, zabezpieczaj¹cym urz¹dzenie przed
niekontrolowanym wyp³ywem gazu na palnik nr 30 (np. w
przypadku zgaœniêcia „œwieczki”). Ustawiaj¹c pokrêt³o 62 w
pozycji „lewo” kocio³ NOVATHERM gotowy jest do pracy.
Jeœli pokrêt³o 62 przekrêcimy ca³kowicie w prawo, odetniemy
dop³yw gazu do kot³a i zakoñczymy jego pracê.
Potencjometr 136 - regulator temperatury c.o. jest
jednoczeœnie prze³¹cznikiem trybu pracy urz¹dzenia. Je¿eli
bêdzie on ustawiony w pozycji „s³oneczko” realizowany
bêdzie letni tryb pracy, czyli realizowana bêdzie tylko funkcja
c.w.u. Ustawienie potencjometru w pozycji 1-7 pozwala
realizowaæ tryb pracy „zima” czyli przygotowanie c.w.u. i
pracê funkcji c.o.
Priorytet c.w.u. w trybie pracy „zima” realizowany jest za
pomoc¹ przesterowywania zaworu trójdro¿nego nr 84 i
zamkniêcia zaworu 371. Sygna³ do przesterowania w/w
zaworu przekazywany jest przez mikroprze³¹cznik 96.
Funkcja c.w.u. realizowana jest poœrednio, poprzez odbiór
ciep³a z wody c.o. za poœrednictwem wymiennika p³ytowego,
wykonanego ze stali szlachetnej.
Jej temperatura regulowana jest poœrednio poprzez zmianê
przep³ywu wody - pokrêt³o nr 97. Pozycja pokrêt³a ca³kowicie
w prawo - temp. wody ok. 60 C, przep³yw 6,5 l/min. Je¿eli
pokrêt³o nr 97 przekrêcimy ca³kowicie w lewo, uzyskamy do
13 l/min wody do temp. ok. 35 C.
Kocio³ NOVATHERM wyposa¿ony jest w szereg
zabezpieczeñ, maj¹cych na celu uchroniæ urz¹dzenie przed
zniszczeniem (ogranicznik temperatury nr 2) i uczyniæ z kot³a
urz¹dzenie bezpieczne (czujnik kontroli spalin nr 61, zawór
termomagnetyczny 377, czujnik temp. zasilania NTC nr 36).
W przypadku zadzia³ania któregokolwiek zabezpieczenia
automatycznie zostaje odciêty dop³yw gazu do urz¹dzenia.
Kocio³ wyposa¿ony jest standardowo w przeponowe naczy-
nie wzbiorcze, pompê c.o. i zawór bezpieczeñstwa na c.o.

O

O

4. Miejsce monta¿u

W celu prawid³owej instalacji i nienagannej eksploatacji kot³a
wisz¹cego i nale¿y przestrzegaæ lokalnych norm
przemys³owych oraz istniej¹cych wytycznych. Kocio³ wisz¹cy
musi byæ zamontowany w miejscu dobrze przewietrzalnym,
chronionym przed mrozem i wyposa¿ony w odpowiedni¹
instalacjê odprowadzaj¹c¹ spaliny.

W celu unikniêcia korozji nale¿y uwa¿aæ, aby spalanie
powietrzne by³o wolne od substancji agresywnych. Jako
substancje zwiêkszaj¹ce niebezpieczeñstwo korozji w szcze-
gólnym stopniu nale¿y wymieniæ zwi¹zki chlorowco-
pochodne, które spotykamy np. w rozpuszczalnikach,
farbach, klejach, freonach oraz w ró¿nych œrodkach
czystoœci.
Jeœli kocio³ mia³by znajdowaæ siê w pomieszczeniu
zamkniêtym (np. w szafce, komórce itp.), to pomieszczenie
to musi mieæ otwór wentylacyjny prowadz¹cy do
przynajmniej 600 cm wolnej powierzchni.

Wszystkie kot³y wisz¹ce musz¹ byæ po³¹czone na sta³e i w
sposób absolutnie szczelny z rur¹ odprowadzaj¹c¹ spaliny.
Mo¿e byæ to galwanizowana blacha stalowa, aluminium, stal
nierdzewna.
Kocio³ wyposa¿ony jest w czujnik ci¹gu kominowego, który
zabezpiecza przed wydostawaniem siê spalin do
pomieszczenia.

Powietrze spalania

Odprowadzenie spalin

2

Minimalny odstêp:
A = 10 cm
B = 40 cm
C = 30 cm

D³ugoœæ L (m)
do 1

1 do 3
3 do 6

Nachylenie (cm/m)
1
3

10
Rys. 3
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5. Instalacja

Instalacjê gazow¹ oraz monta¿ urz¹dzenia wykonaæ mo¿e
tylko licencjonowany zak³ad. Uruchomienia urz¹dzenia mo¿e
dokonaæ tylko autoryzowany serwis Junkers.

Kocio³ wisz¹cy jest dostosowany do wspó³pracy z zamkniêty-
mi systemami ogrzewania. Szczególnie oszczêdn¹
eksploatacjê gwarantuj¹ 2-punktowe regulatory JUNKERS
(TR 12/TRZ 12W).
W przypadku u¿ytkowania regulatora temperatury po-
mieszczenia nie nale¿y montowaæ zaworów termo-
statycznych na grzejniku w tym samym pomieszczeniu,
chyba ¿e bêdzie on ca³kowicie otwarty.
Niniejszy kocio³ wisz¹cy posiada wszystkie niezbêdne
urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce i reguluj¹ce, które zapobiegaæ
bêd¹ awaryjnemu wy³¹czeniu urz¹dzenia w przypadku
niekorzystnych warunków eksploatacyjnych.

Kocio³ ZW 20 gwarantuje sta³y przyrost temperatury o ok.
51 C (regulator iloœci wody przekrêcony do koñca zgodnie z
ruchem wskazówek zegara), przy 2,5 do 6,5 l/min. P³ynna
regulacja urz¹dzenia dostosowuje siê do zapotrzebowania
na wodê ciep³¹.

- sprawdziæ, czy gaz p³yn¹cy w instalacji zasilaj¹cej jest
zgodny z opisem na tabliczce znamionowej;

- sprawdziæ przepustowoœæ uk³adu c.o. i usun¹æ ewentualne
zanieczyszczenia;

- na terenach o znacznej zawartoœci wapna w wodzie
wskazane jest zamontowanie systemu odwapniaj¹cego
przy wejœciu do sieci lub wype³nienie obiegu c.o. wod¹
odwapnion¹.

W przypadku stosowania materia³ów o ró¿nych potencja³ach
elektrolitycznych nale¿y u¿yæ œrodka antykorozyjnego.

Aby zapobiec uszkodzeniom armatury kot³a wywo³anych
nadciœnieniem podczas próby ciœnienia instalacji gazowej
zawór gazu musi byæ bezwzglêdnie zamkniêty.

Przy³¹czeniowa p³yta monta¿owa posiada zawory
odcinaj¹ce zasilania i powrotu obiegu c.o. oraz wejœcia wody
zimnej.

Za pomoc¹ za³¹czonych szablonów monta¿owych
zaznaczyæ pozycje œrub szyn monta¿owych do mocowania
kot³a (rys. 5). Œruby oraz odpowiednie oprzyrz¹dowanie
znajduj¹ siê w opakowaniu.

Aby unikn¹æ nag³ych zmian temperatury, przy kotle nale¿y
zamocowaæ po³¹czenia metalowe o d³ugoœci 1-1,5 m. Przy
instalacji kot³a do obiegu c.o. wzgl. wody u¿ytkowej nale¿y
uwzglêdniæ wskazówki wynikaj¹ce z rys. 6 oraz podane
wymiary.

Kocio³ wisz¹cy wyposa¿ony jest w naczynie wzbiorcze o
pojemnoœci 8 l i ciœnieniu nape³nienia 0,5 bar, aby wyrównaæ
wzrost ciœnienia spowodowany podwy¿szeniem temperatury
podczas eksploatacji. Jeœli pojemnoœæ by³aby mniejsza od
ró¿nicy objêtoœci wody w zamkniêtym obiegu c.o. przy
œredniej temperaturze pracy, to nale¿y zamontowaæ
dodatkowe naczynie wzbiorcze (patrz rys. 4).

Urz¹dzenie posiada elektroniczny system zabezpieczenia
przed mrozem. W domach, które nie s¹ stale zamieszkane,
nale¿y jednak dodaæ do wody c.o. œrodka w
stê¿eniu 30%. Œrodki antykorozyjne musz¹ byæ zatwierdzo-
ne przez firmê JUNKERS.
W przypadku wody zawieraj¹cej cz¹stki nierozpuszczaj¹ce
siê w wodzie nale¿y zastosowaæ filtr wstêpny.

Poniewa¿ kocio³ wyposa¿ony jest w wewnêtrzne obejœcie
miêdzy zasilaniem i powrotem, nie trzeba montowaæ
obejœcia przy instalacji. Jednoczesne zamkniêcie wszystkich
grzejników przez termostat nie spowoduje uszkodzenia
urz¹dzenia.

5.1 U¿ytkowanie urz¹dzenia

Ogrzewanie

Woda u¿ytkowa

5.2 Instrukcja prawid³owej instalacji

Przed monta¿em:

Kontrola szczelnoœci instalacji gazowej

Instalacja przy³¹czeniowej p³yty monta¿owej

Mocowanie urz¹dzenia

Przy³¹czenie do obiegu c.o. i obiegu wody u¿ytkowej

Naczynie wzbiorcze

Zabezpieczenie przed zamarzaniem i korozj¹

Inne wskazówki

O

Antifrogen N

Rys. 4
max. iloœc wody (l)
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13 przy³¹czeniowa p³yta monta¿owa
38 zawór nape³niaj¹cy
43 zasilanie c.o.
47 powrót c.o.

101 obudowa
102 okienko kontrolne
103 panel obs³ugi
114 z³¹czka R1/2" do wody ciep³ej i zimnej
172 rura przy³¹czeniowa gazu
320 szyna mocuj¹ca
341 z³¹czka do przyspawania rury miedzianej (G3/4")
342 z³¹czka do przyspawania rury miedzianej (G1/2")
343 z³¹czka do przyspawania rury miedzianej (G3/4")

5.3 Wymiary przy³¹czeniowe w mm

Rys. 5
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5.4 Przy³¹czenie elektryczne

Oprzewodowanie
Kocio³ wisz¹cy pracuje na jednofazowym pr¹dzie 220V i jest
wyposa¿ony w trzy¿y³owy przewód (faza, zero, uziemienie)
oraz odpowiedni wtyk. Dlatego gniazdo wtykowe, do którego
jest pod³¹czony , musi byæ uziemione.
Ten obwód elektryczny musi dysponowaæ bezpiecznikiem
dwukontaktowym (faza i zero). Jeœli urz¹dzenie by³oby
pod³¹czone bezpoœrednio do skrzynki bezpieczników, a
zasz³aby potrzeba wymiany przewodu, to nale¿y u¿yæ
podobnego kabla. Skrzynka bezpieczników musi byæ
wyposa¿ona w bezpiecznik dwukontaktowy, specjalnie dla
kot³a.
W przypadku czêstych wy³adowañ elektrycznych w miejscu
instalacji w skrzynce bezpieczników kot³a nale¿y
zamontowaæ uk³ad zabezpieczaj¹cy o czu³oœci 30 mA.

kocio³

151 bezpiecznik T2, 5A, 250V
154 bezpiecznik T1, 25A, 250V
160 przy³¹czenie sieciowe
163/1 przy³¹czenie regulatora temperatury (TR12, TRZ12T,

TRZ12W)
315 przy³¹czenie zegara (EU7T)

a wtyk ³¹cz¹cy: zawór gazu grzewczego, zawór
steruj¹cy, regulator wody ciep³ej, regulator
temperatury, prze³¹cznik zap³onu (pilota)

b przy³¹czenie zbiornika wody ciep³ej
c uziemienie sieci
d wtyk ³¹cz¹cy prze³¹cznika g³ównego
e wtyk ³¹cz¹cy pompy
f po³¹czenie masy

Przy pod³¹czeniu tego sprzêtu do kot³a nale¿y stosowaæ siê
do wskazañ rysunków 7-9.

Jeœli kocio³ nie mia³by mieæ termostatu, regulatora
temperatury pomieszczenia lub zegara, to pompa bêdzie
dzia³aæ zawsze, gdy kocio³ bêdzie ustawiony na c.o. Przy
pod³¹czeniu regulatora temperatury pomieszczenia lub
zegara, pompa pracuje na polecenie elementu obs³ugi:
- TR12: zawsze gdy temperatura pomieszczenia spadnie

poni¿ej ustawionej;
- TRZ12W: zawsze gdy pracuje kocio³ i temperatura

pomieszczenia spadnie poni¿ej ustawionej wzgl. zawsze
podczas pracy w trybie obni¿onej temperatury lub gdy
temperatura pomieszczenia spadnie poni¿ej temperatury
ustawionej jako obni¿ona;

- EU7T: zawsze gdy kocio³ pracuje.

Przy³¹czenie czujnika temperatury pomieszczenia TR12
oraz TRZ12W lub zegara EU7T

Sposób dzia³ania pompy

Rys. 9

Rys. 8

Rys. 7

Rys. 6
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6. Ustawienie gazu

1 króciec do pomiaru ciœnienia na palniku
2 œruba nastawna gazu grzewczego
3 prze³¹cznik g³ówny
4 regulator temperatury
5 miejsce pomiaru ciœnienia przy³¹cza gazu

Nale¿y sprawdziæ, czy rodzaj gazu wskazany na tabliczce
znamionowej zgadza siê z gazem dostarczanym przez
gazowniê. W przypadku ró¿nic urz¹dzenie nale¿y przezbroiæ
(patrz rozdz. „Przestawianie na inny rodzaj gazu”).
Obci¹¿enie cieplne gazu ustawia siê wg. ciœnienia za
poœrednictwem palnika lub wg. objêtoœci. Dla obu metod
niezbêdny jest manometr U-rurkowy.

ustawianie wg. ciœnienia palnika jest mniej
czasoch³onne i z tego wzglêdu zalecane.

urz¹dzenia na gaz ziemny grupy H s¹
fabrycznie ustawione wg. liczby Wobbego na 14,0 kWh/m
lub 12040 kcal/m oraz ciœnienie przy³¹czeniowe 20 mbar.
Kontrolê dzia³ania oraz kontrolê instalacji gazowej nale¿y
przeprowadziæ zgodnie z zaleceniem rozdzia³u „Ustawianie
wg. ciœnienia palnika”.

urz¹dzenia na gaz p³ynny s¹ fabrycznie
ustawione zgodnie z ciœnieniem przy³¹czeniowym podanym
na tabliczce znamionowej.

Proszê dowiedzieæ siê o wartoœci liczby Wobbego (Wo) w
gazowni zaopatruj¹cej dany teren.
1. Zdj¹æ zaplombowan¹ pokrywê œruby nastawnej.
2. Poluzowaæ œrubê d³awi¹c¹/uszczelniaj¹c¹ (rys. 10,

poz.1) i pod³¹czyæ manometr U-rurkowy.
3. Otworzyæ zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu (patrz

instalacja).Przy nastêpnych krokach regulacyjnych
urz¹dzenie musi byæ ustawione na pracê i na
utrzymywanie obni¿onej temperatury.

4. Prze³¹cznik temperatury ustawiæ w pozycji „7” (rys. 10,
poz. 4).

5. W zale¿noœci od wybranej mocy nale¿y ustawiæ,
uwzglêdniaj¹c typ urz¹dzenia, odpowiednie ciœnienie na
palniku (patrz dane w tabeli 2). Ciœnienie na palniku
wyregulowaæ œrub¹ nastawn¹ (rys. 10, poz. 2):
przekrêcanie œruby w lewo zwiêksza ciœnienie (wiêcej
gazu), przekrêcenie œruby w prawo zmniejsza ciœnienie
(mniej gazu).

6. Zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu, zdj¹æ
ciœnieniomierz i odkrêciæ œrubê (rys. 10, poz. 10).

7. Poluzowaæ œrubê zamykaj¹c¹ (rys. 10, poz. 5) i
przy³¹czyæ manometr U-rurkowy do króæca
pomiarowego.

8. Otworzyæ zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu i w³¹czyæ
urz¹dzenie. Prze³¹cznik temperatury ustawiæ w pozycji
„7” (rys. 10, poz. 4).

9. Wymagane ciœnienie przy³¹czeniowe gazu ziemnego: od
18 do 25 mbar.

Jeœli ciœnienie przy³¹czeniowe mia³oby mieæ inne wartoœci, to
nale¿y ustaliæ przyczynê i usun¹æ usterkê. W przypadku
wyst¹pienia problemów nale¿y zawiadomiæ gazowniê.
W przypadku gazu ziemnego obci¹¿enie znamionowe przy
ciœnieniu prze³¹czeniowym w zakresie od 15 do 18 mbar
nale¿y ustawiæ na max. 85%. Przy ciœnieniu gazu ziemnego
poni¿ej 15 lub powy¿ej 25 mbar urz¹dzenia nie wolno ani
regulowaæ ani w³¹czaæ.

10. Przy nienormalnych zmianach formy p³omieni niezbêdna
jest kontrola dyszy palnika zapalaj¹cego (pilota).

11. Zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu, zdemontowaæ
manometr U-rurkowy i mocno dokrêciæ œrubê
d³awicow¹/uszczelniaj¹c¹ (rys. 10, poz. 15).

12. Zademonstrowaæ klientowi prawid³owe u¿ytkowanie
kot³a.

Urz¹dzenia s¹ fabrycznie ustawione odpowiednio do
rodzaju gazu

6.1 Metoda regulacji wg. ciœnienia na dyszach

Ciœnienie na wlocie do urz¹dzenia

Wskazówka:

Gaz ziemny:

Gaz p³ynny:

3

3

Rys. 10
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6.2 Metoda regulacji wg. objêtoœci

Przy zasilaniu gazem p³ynnym lub jego mieszankami z
powietrzem w okresach szczytowego zapotrzebowania
ustawienia nale¿y skontrolowaæ metod¹ regulacji wg.
ciœnienia na dyszach.
Nale¿y ustaliæ w zaopatruj¹cej dany teren gazowni liczbê
Wobbego (Wo) oraz doln¹ wartoœæ opa³ow¹ (Pci).
1. Zdj¹æ zaplombowan¹ pokrywê zakrywaj¹c¹ œrubê do

ustawiania gazu (rys. 10, poz. 2).
2. Otworzyæ zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu i nastawiæ

urz¹dzenie (patrz instrukcja obs³ugi). Przy wszystkich
innych krokach urz¹dzenie musi pracowaæ przynajmniej
5 minut.

3. Prze³¹cznik temperatury ustawiæ w pozycji „7” (rys. 10,
poz. 2).

4. Odpowiednio do wybranej mocy (tabela 2) ustawiæ iloœæ
gazu (l/min). Iloœæ gazu regulowana jest za pomoc¹
licznika przy œrubie nastawnej. Aby uzyskaæ wiêcej gazu,
nale¿y przekrêciæ œrubê w lewo, aby uzyskaæ mniej gazu,
œrubê nale¿y przekrêciæ w prawo.

5. Zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu.

1. Zdj¹æ œrubê do pomiaru ciœnienia (rys. 10, poz. 5) i
pod³¹czyæ manometr U-rurkowy do króæca pomiaru
ciœnienia.

2. Otworzyæ zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu i w³¹czyæ
urz¹dzenie. Prze³¹cznik temperatury ustawiæ na „7”.

3. Wymagane ciœnienie przy³¹czeniowe dla gazu ziemnego
od 18 do 25 mbar. W przypadku innych wartoœci patrz.
pkt. 9 („Ustawienie wg. ciœnienia na dyszach”).

4. Zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu, zdj¹æ
manometr U-rurkowy i dokrêciæ œrubê
d³awicow¹/uszczelniaj¹c¹ (rys. 10, poz. 5).

5. Sprawdziæ ciœnienie palnika. Wartoœæ mo¿na odczytaæ z
tabeli 2.

6. Zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu, zdj¹æ
manometr U-rurkowy i dokrêciæ œrubê (rys. 10, poz. 5).

7. Dalsze kroki patrz „Metoda regulacji wg. ciœnienia na
palniku” punkty 11-13.

Ciœnienie na wejœciu do urz¹dzenia

Moc 8 10 12 14 16 18 20
GZ ciœnienie 1,7 2,4 3,4 4,7 6,1 7,7 8,4

iloœæ gazu l/min. 16,1 20,1 24,2 28,2 32,2 36,3 40,3
GZ 35

50

ciœnienie 1 1,3 2 2,9 3,9 5,1 3,6
iloœæ gazu l/min. 19,3 24,2 28,9 33,8 38,6 43,5 48,2

Rodzaj gazu GZ 35 GZ 50 Propan-butan
Ciœnienie 13 mbar 20 mbar 36 mbar
Liczba Wobbego Wo(MJ/m ) 35 50 90
Max. ciœnienie na dyszach (20kW) 6,5 mbar 8,4 mbar 21,55 mbar

3

Min. ciœnienie na dyszach (8kW) 1 mbar 1,7 mbar 4 mbar
Œrednica dysz palnika 140 120 74

Tabela 1

Tabela 2
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7. Przezbrajanie

7.1 Czêœci u¿ywane przy przezbrajaniu

1. Zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu (rys. 12, poz.
172) i zdj¹æ obudowê.

2. Zdemontowaæ palnik (rys. 11, poz. 30), odkrêciæ lewe i
prawe zespo³y palnikowe i wymieniæ dysze (rys. 11, poz.
29).

3. Wymieniæ dyszê zap³onu (rys. 11, poz. 141).
4. Wymieniæ grzybek zaworu (rys. 1, poz. 372).
5. Wymieniæ d³awik (rys. 11, poz. 160).
6. Sprawdziæ szczelnoœæ.
7. Oznaczyæ nowy rodzaj gazu na tabliczce znamionowej

(etykieta jest za³¹czona w opakowaniu).

3 króciec do pomiaru ciœnienia na palniku
29 dysza
30 zestaw palnika
33 palnik zap³onu

141 dysza zap³onu
379 d³awik

Rodzaj gazu GZ 50 GZ 35 Gaz p³ynny (butan/propan)
Dysza (29) 14 czêœci 1,20 mm 1,8 mm 0,74 mm

D³awik (œrednica) 20 mbar œr. 7,0 ----

Zawór gazu (zawór i grzybek)

Symbol 2 2 3

Dysza zap³onu (141) - symbol 0,25 (ozn. 50)∅

----

0,40 (ozn. 13) 0,19 (ozn. 49)

Ciœnienie max. na palniku 8,7 mbar 3,2 mbar 26,0 mbar

∅ ∅

141

379

29

30

3

33

Rys. 11
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8. Informacje dla specjalisty

9. Konserwacja

Ze wzglêdów bezpieczeñstwa obudowê nale¿y
zamocowaæ tak, aby nie mo¿na jej by³o ³atwo zdj¹æ.

Prze³¹cznik temperatury na przewodzie zasilaj¹cym

Praca pompy

Komora palnika

Palnik

Armatura wodna

Tuleja zamykaj¹ca jest nieszczelna

Co trzy lata

Pierwsze uruchomienie kot³a po konserwacji

Czêœci zamienne

Smary u¿ywane do konserwacji

Dodatkowo obudowa musi byæ przymocowana dwiema
œrubami do tylnej ramy. Podczas pracy próbnej kot³a
ciœnienie wody nie mo¿e przekraczaæ 2,5 mbar.

Prze³¹cznik temperatury mo¿e byæ ustawiony w zakresie od
4,5 C do 90

Sprawdziæ ci¹g spalin manometrem pró¿niowym. Nale¿y
zagwarantowaæ, ¿e prze³¹cznik (rys. 12, poz. 136) odetnie
dop³yw gazu do palnika przy najwy¿szym zakresie
temperatury.

Jeœli palnik w³¹cza siê po krótkim czasie pracy, nale¿y
sprawdziæ stan pompy.
Jeœli pompa nie chodzi, nale¿y j¹ ponownie uruchomiæ. W
tym celu nale¿y zdj¹æ œrubê uszczelniaj¹c¹ i poluzowaæ wa³
pompy. P³askim œrubokrêtem pokrêciæ wa³. Tê czynnoœæ
nale¿y wykonaæ ostro¿nie, poniewa¿ pompa ma wk³ad
ceramiczny.

Przed rozpoczêciem ka¿dej pracy konserwacyjnej nale¿y
wy³¹czyæ zasilanie sieciowe przez przerywacz (bezpieczniki)
i wyci¹gn¹æ wtyk z gniazda.

Sprawdziæ czystoœæ komory palnika. Przy rozbieraniu
komory palnika zdj¹æ ogranicznik oraz regulator temperatury
i wyczyœciæ komorê silnym strumieniem wody. W przypadku
silnego zabrudzenia zanurzyæ p³ytki w ciep³ej wodzie z
dodatkiem œrodka do zmywania i dobrze wyp³ukaæ.
Jeœli jest to konieczne, odwapniæ wnêtrze wymiennika ciep³a
i rury ³¹cz¹ce.
Przy ponownym monta¿u komory palnika nale¿y u¿ywaæ
nowych uszczelek.
Ogranicznik i regulator temperatury umieœciæ w
mocowaniach.

Co roku nale¿y sprawdziæ czystoœæ palnika i ewentualnie go
oczyœciæ.
Poluzowaæ palnik zap³onu (pilota), oczyœciæ lub wymieniæ
dyszê zap³onu. Rurê palnika oczyœciæ szczotk¹ i sprawdziæ
wzg. oczyœciæ zasysanie/wlot powietrza w palniku zap³onu.

W przypadku silnego zabrudzenia (t³uszcz, sadza itp.)
nale¿y go zdj¹æ, zanurzyæ w wodzie z dodatkiem œrodka do
zmywania i dok³adnie oczyœciæ.
Sprawdziæ dzia³anie wszelkich elementów
zabezpieczaj¹cych, reguluj¹cych i steruj¹cych.

- zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy dop³yw wody
- zdj¹æ armaturê wody
- oczyœciæ filtr wody
- zdj¹æ pokrywê zamykaj¹c¹, oczyœciæ przewód i pokrywê
- sprawdziæ szczelnoœæ zaworu odp³ywowego i ew. go

oczyœciæ.

Zdj¹æ O-ring, nasmarowaæ nowym preparatem Unisilicon
L641 i ponownie zamontowaæ. Kompletne zestawy do
przebudowy s¹ dostêpne w handlu.

Sprawdziæ ciœnienie naczynia w zbiorczego, ew. nape³niæ
sprê¿ark¹ do 0,5 mbar. Wskazówka odnoœnie kontroli
naczynia wzbiorczego: dok³adna kontrola jest niemo¿liwa
tylko wtedy, gdy urz¹dzenie nie jest pod ciœnieniem.

Przy ponownym uruchomieniu urz¹dzenia nale¿y sprawdziæ,
czy spe³nione s¹ wszystkie zalecenia zawarte w rozdzia³ach
„Ustawienie gazu”, „Przygotowanie do pracy” oraz
„U¿ytkowanie urz¹dzenia”.
Nale¿y dobrze doci¹gn¹æ wszelkie po³¹czenia.
Sprawdziæ rurê wyci¹gu spalin w kominie (kontrola przy
zamontowanej obudowie).

Czêœci zamienne nale¿y zamawiaæ podaj¹c oznaczenie i
numer katalogowy (patrz lista czêœci zamiennych).

Grupa wodna Unisilikon L641.
Jednostka gazowa, w³¹cznie z palnikiem: HFtv5.

O O

O

C (poz. 1-7).
Pracuje on w systemie dwupunktowym. Po wy³¹czeniu
palnika przez modu³ regulacyjny w³¹cza siê on dopiero po
tym, jak temperatura zasilania spadnie do 10-15 C i up³ynie
przynajmniej 3 minuty.

Kontrola dzia³ania
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10. Wa¿ne wskazówki dla klienta

Serwisant musi wyjaœniæ sposób dzia³ania kot³a wisz¹cego.

Klient winien zasiêgn¹æ informacji nt. sposobu nape³niania i
opró¿niania urz¹dzenia oraz nadzoru ciœnienia wody w
manometrze (patrz rys. 12, poz. 8/1, Przygotowanie do
pracy, str. 15).
P³omienie palnika nale¿y skontrolowaæ poprzez okienko
kontrolne (rys. 12, poz.102). Powinny mieæ normaln¹
wielkoœæ, byæ silne i bez ¿ó³tej poœwiaty.

Zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu (rys. 12, poz. 172) i
przewietrzyæ pomieszczenie. Zawiadomiæ gazowniê lub
instalatora.

Otworzyæ zawory grzejników.
Jeœli grzejniki nadal s¹ zimne a pompa obiegowa nadal nie
pracuje, wy³¹czyæ urz¹dzenie i powiadomiæ serwis.

Zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy zimn¹ wodê (rys. 12, poz. 173).
Jeœli znaleziona usterka nie daje siê usun¹æ, zawiadomiæ
serwis.

Obudowê czyœciæ wilgotn¹ szmatk¹, nie u¿ywaæ
agresywnych œrodków czyszcz¹cych.

W³¹czy³ siê system kontroli spalin.
Odczekaæ przed ponownym w³¹czeniem do momentu, a¿
regulator spalin ostygnie i ponownie bêdzie gotowy do pracy.

Klientowi nie wolno dokonywaæ zmian lub napraw
urz¹dzenia.
U¿ytkownik jest zobowi¹zany do regularnej konserwacji
urz¹dzenia. Zaleca siê regularne, raz w roku - na
pocz¹tku sezonu grzewczego - zlecenie kontroli kot³a.
Konserwacja mo¿e byæ prowadzona tylko przez
wykwalifikowanego specjalistê. Umowa o konserwacjê
gwarantuje nienagann¹ pracê i d³u¿szy okres
u¿ytkowania kot³a.

Kontrola pracy urz¹dzenia

Naprawy

W przypadku zapachu gazu:

Kocio³ nagrzewa siê, ale c.o. jest nadal zimne

Urz¹dzenie jest nieszczelne w segmencie wody
u¿ytkowej:

Czyszczenie obudowy:

Po zakoñczeniu pracy kocio³ siê wy³¹cza, palnik
zap³onu gaœnie:

14



11. Przygotowanie do pracy

Odcinanie zaworów odcinaj¹cych
Zawór odcinaj¹cy obiegu c.o. 170

Zawór wprowadzaj¹cy wodê 173

- Przekrêciæ kluczem do momentu, a¿ naciêcie poka¿e
kierunek przep³ywu.

- Naciêcie w pozycji poziomej: przep³yw zablokowany
- Naciêcie w pozycji pionowej: przep³yw otwarty

- Naciêcie poprzecznie do rury: zamkniête
zimn¹

Otworzyæ zawór nape³niaj¹cy i nape³niæ instalacjê do
ok. 1,5  bar (rys. 12, poz. 38)

- Naciêcie równoleg³e do rury: otwarte
W³¹czyæ przep³yw wody przez instalacjê przy w³¹czonym
urz¹dzeniu w celu usuniêcia zanieczyszczeñ. W celu
nape³nienia otworzyæ œrubê odpowietrzaj¹c¹ (rys. 1, poz. 27)
o jeden obrót, aby zebrane powietrze mog³o ujœæ.
Odpowietrzyæ grzejnik.

Podgrzaæ instalacjê c.o. na pewien czas do temperatury
maksymalnej. Odczekaæ a¿ woda ostygnie do ok. 50 C i
ponownie nape³niæ instalacjê.
Kontrolka ciœnienia (8/1) powinna wskazywaæ wartoœæ
miêdzy 1 a 2. Jeœli wskazówka znajduje siê poni¿ej 1 bar
(gdy instalacja jest zimna), nale¿y dope³niæ wody c.o., a¿
wskazówka poka¿e ponownie 1,5 bar.
Nie wolno przekraczaæ ciœnienia maksymalnego w wys.
3 bar przy maksymalnej temperaturze zasilania. W
przeciwnym przypadku otworzy siê zawór bezpieczeñstwa
(rys. 1, poz. 15).

O

8 termometr
8/1 manometr
38 zawór nape³niaj¹cy (obieg c.o.)
43 zasilanie c.o.
44 wyjœcie ciep³ej wody
46 wejœcie zimnej wody
47 powrót c.o.
61 prze³¹cznik g³ówny
97 prze³¹cznik iloœci wodzy ciep³ej

102 okienko kontrolne
132 otwór na zegar
136 regulator temperatury c.o.
170 zawór odcinaj¹cy (obieg c.o.)
172 zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu
173 zawór odcinaj¹cy dop³yw wody zimnej

15
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12. Instrukcja obs³ugi

Uruchomienie kot³a wisz¹cego
Otworzyæ zawór gazu (rys. 13)
- Ustawiæ prze³¹cznik g³ówny w pozycji œrodkowej.
- Nacisn¹æ prze³¹cznik g³ówny i potrzymaæ ok. 10 sekund.
- Puœciæ prze³¹cznik g³ówny, p³omieñ zap³onu (pilot) musi siê paliæ

(sprawdziæ przez okienko kontrolne).
- Jeœli p³omieñ zap³onu siê, nie pali, czynnoœæ powtórzyæ.

- Prz³¹cznik g³ówny ustawiæ na pracê ci¹g³¹, tzn. w lewo.

W³¹cznie i wy³¹czanie ogrzewania

Lato (w lewo):

1-7 (w prawo):

- Rysunek z lewej: lato, rysunek z prawej: ogrzewanie w³¹czone
(w prawo)

c.o. w³¹czone, urz¹dzenie podgrzewa tylko wodê
u¿ytkow¹

prze³¹cznik temperatury. Prze³¹cznik temperatury
zasilania c.o. Mo¿na nim wybraæ wartoœæ od 1 do 7
- pozycja 1: ok. 45 CO

- pozycja 1-6: instalacja c.o. w dolnym zakresie temperatur.
Temperatura zasilania do max. 75 C

- pozycja 7: temperatura zasilania instalacji c.o. do 90 C

O

O

W przypadku instalacji c.o. wyposa¿onej w regulator
temperatury pomieszczenia wybraæ ¿¹dan¹ temperaturê
pomieszczenia. Prze³¹cznik temperatury ustawiæ na zakres
powy¿ej „5”.

Wy³¹czenie kot³a wisz¹cego:
Ustawiæ prze³¹cznik g³ówny w poz. 0 (w prawo). Zegar
steruj¹cy wy³¹czy siê po 70 godz. pracy (patrz instrukcja
zegara).

Regulacja temperatury wody u¿ytkowej
Pokrêcaj¹c przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
zwiêkszamy iloœæ wody, a zmniejszamy jej temperaturê.
Pokrêcaj¹c zgodnie z ruchem wskazówek zegara
zmniejszamy iloœæ wody, a zwiêkszamy jej temperaturê.

Rys. 13

Rys. 14

Rys. 15

Rys. 17

Rys. 18

Rys. 16
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