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1 - WPROWADZENIE

60°C
czarny

100°C
¿ó³ty

1.1 - Ustawienia dla obiegu
niskotemperaturowego
(tylko ogrzewanie pod³ogowe)
Kocio³ dostarczany jest z fabrycznym przystosowaniem do
systemów wysokotemperaturowych w zakresie od 22 do 80°C z
zabezpieczeniem termicznym zapobiegaj¹cym przegrzaniu,
ustawionym na 100°C (grzejniki lub obieg pod³ogowy z CWU).
Aby dostosowaæ kocio³ do funkcjonowania w zakresie do 50°C, z
zabezpieczeniem termicznym wody na wyjœciu ustawionym na
60°C, nale¿y:
?
Ustawiæ parametr 02

(TCMA) do wartoœci
ni¿szej lub równej
50°C (Ustawienia
parametrów).

i

Zastosowanie

Parametr nr 02
Maksymalna
temperatura kot³a
(TCMA)

Zabezpieczenie
termiczne
(AQS)

Ogrzewanie pod³ogowe

20 - 50°C

60°C wkrêcane

Ogrzewanie pod³ogowe
+ przygotowanie CWU

20 - 50°C

Grzejniki
+ przygotowanie CWU

22 - 80°C
(ustawienie fabryczne)

100°C wkrêcane*
(ustawienie fabryczne)

* Dodaæ obowi¹zkowo zabezpieczenie termiczne 65°C z rêcznym resetem dla
obiegu pod³ogowego na zasilaniu pod³ogi i pod³aczyæ do styków 9 i 10 na listwie.

?
Zdj¹æ os³onê
frontow¹ obudowy.

1.2 - Wyposa¿enie opcjonalne
?
Czujnik temperatury zewnetrznej (Gialix MT)
Jako wyposa¿enie seryjne z Gialix MT Confort +

1.1.1 - Gialix 6 MT
?
2 zabezpieczenia termiczne znajduj¹ siê nad p³yt¹
elektroniczn¹.
?
Od³¹czyæ 2 przewody pod³¹czone do podwójnej wtyczki
?
Pod³¹czyæ te 2 przewody do zabezpieczenia termicznego
60°C.

100°C
¿ó³ty
60°C
czarny

1.1.1 - Gialix 12 MT i 16 MT
?
Zabezpieczenie termiczne 100°C (¿ó³te) znajduje siê nad p³yt¹
elektroniczn¹.
?
Zabezpieczenie termiczne 60°C (czarne) znajduje siê po lewej
stronie na wymienniku ¿eliwnym.
?
Od³¹czyæ 2 przewody pod³¹czone do zabezpieczenia
termicznego 100°C (¿ó³te) i odkrêciæ zabezpieczenie.
?
W jego miejsce pod³¹czyæ zabezpieczenie termiczne 60°C
(czarne) przykrêcaj¹c je i pod³¹czaj¹c 2 przewaody.
?
Od³o¿yæ na bok zabezpieczenie 100°C (¿ó³te).

?
Czujnik temperatury CWU (Gialix MT)
Jako wyposa¿enie seryjne z Gialix MT Confort +

?
Termostat temperatury wewnêtrznej (TA)
Kontrola temperatury wewnêtrznej z automatyczn¹
korekcj¹ temperatury ¿¹danej kot³a.

?
Termostat temperatury wewnêtrznej z
programatorem (TH)
Kontrola temperatury wewnêtrznej z
programatorem tygodniowym. Kontrola
temperatury wewnêtrznej z automatyczn¹ korekcj¹
temperatury ¿¹danej kot³a.
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1.3 - Charakterystyka techniczna

1.4 - Panel sterowania

Gialix
6 MT

Gialix
12 MT

Gialix
12 MT

Gialix
16 MT

230V
mono

230V
mono

400V
tri

400V
tri

Przycisk
lub dioda

- Ci¹g³y:

Jednostki

Moc

kW

Iloœæ stopni mocy

6

12

12

16

3

3

3

3

4/6/8
10 / 12

5,3 / 8
10,7 / 13,3
16

4 / 8 / 12

Dostosowanie
mocy przez
pod³¹czenie
grza³ek

kW

2/4/6

4/6/8
10 / 12

Dostosowanie
mocy przez
programator

kW

2/4/6

4 / 8 / 12

Pojemnoœæ wodna

kW

Œrednica
pod³¹czeñ

5,3 / 10,7
16

2,2

3,6

3,6

3,6

zasilanie /
powrót
zew. 3/4”
(20/27)

zasilanie /
powrót
zew. 1”
(26/34)

zasilanie /
powrót
zew. 1”
(26/34)

zasilanie /
powrót
zew. 1”
(26/34)

Ciœnienie
minimalne

bary

0,5

0,5

0,5

0,5

Ciœnienie
maksymalne

bary

3

3

3

3

Wyœwietlacz
górny

Wyœwietlenie temperatury kot³a w °C

- Migaj¹cy: Wskazuje b³¹d w pod³¹czeniu
czujników (ciœnienia lub temperatury)
- Punkt poni¿ej wskazuje na rêczny tryb
funkcjonowania kot³a (bez czujnika temperatury
zewnêtrznej)

Wyœwietlacz
górny

- Sygnalizuje funkcjonowanie trybu antyzamarzania

Wyœwietlacz
dolny

- Wyœwietla wartoœæ ciœnienia w barach

Wyœwietlacz
dolny

- Migaj¹cy:

- Wskazuje, ¿e ciœnienie w obiegu jest
ni¿sze ni¿ 0,3 bara (automatyczny
reset powy¿ej 0,5 bara)
- Sygnalizuje awariê czujnika
ciœnienia lub temperatury wody

- Ci¹g³y:
Tryb zimowy
zielona dioda

Tryb letni
zielona dioda

Sygnalizuje dzia³anie w trybie zimowym
(ogrzewanie)
- Migaj¹cy: Sygnalizuje przechodzenie do trybu
zimowego
- Ci¹g³y:

Sygnalizuje dzia³anie trybie letnim (tylko
przygotowanie CWU)
- Migaj¹cy: Sygnalizuje przechodzenie do trybu
letniego
- Zwiêkszenie wartoœci parametru w trakcie
ustawiania

Temperatura
minimalna

°C

Temperatura
maksymalna

°C

20

20

20

20

na 50

na 50

na 50

na 50

- Umo¿liwia odczyt wartoœci parametrów pracy
kot³a (temperatury czujników) i ustawienie ¿¹danej
temperatury wewnêtrznej (komfort, eco lub
antyzamarzanie) tylko z czujnikiem temperatury
wewnêtrznej
- Zmniejszenie wartoœci parametru w trakcie
ustawiania

Przycisk “+”
80
(fabrycznie)
dostosowanie

80

80

(fabrycznie)
(fabrycznie)
dostosowanie dostosowanie

80
(fabrycznie)
dostosowanie

Przep³yw
minimalny wody

litry / godz.

300

300

300

300

Przep³yw
nominalny wody

litry / godz.

350

700

700

700

Przycisk “-”

- Powrót do normalnego funkcjonowania z poziomu
odczytu temperatur
- Anulowanie zw³oki we w³¹czeniu lub wy³¹czeniu
stopni mocy (przytrzymaæ 3 sek.)

Przep³yw
litry / godz.
maksymalny wody
Waga

Opis

Nazwa

kg

1000

2400

2400

2400

20

25

25

25

Szerokoœæ

mm

340

340

340

340

Wysokoœæ

mm

500

500

500

500

G³êbokoœæ

mm

280

280

280

280

Funkcjonowanie
kot³a
- Sygnalizuje funkcjonowanie kot³a
czerwona dioda

Przycisk
instalacji
grzejników

- Dostêp do menu ustawieñ ¿¹danej temperatury
ogrzewania (przytrzymaæ 0 sek.) tylko w trybie
manualnym
- Przejœcie z trybu letniego do zimowego
(przytrzymaæ 3 sek.)
- Wymuszenie pracy pompy w trybie czuwania

Zu¿ycie energii

kWh / 24h

1,80

2,80

2,80

2,80

Przycisk
trybu
letniego

Przycisk trybu
Auto / Manual

- Dostêp do menu ustawieñ ¿¹danej temperatury
CWU (przytrzymaæ 0 sek.) tylko z czujnikiem CWU
- Przejœcie z trybu zimowego do letniego
(przytrzymaæ 3 sek.)
Wybór miêdzy trybem manualnym i automatycznym
(tryb automatyczny dostêpny tylko z czujnikiem
temperatury zewnêtrznej)

Uruchomienie /
Uruchomienie kot³a lub trybu antyzamarzania
Zatrzymanie
Wyœwietlacz
górny
Dioda
trybu zimowego

Dioda
trybu letniego

Przycisk “+”
Dioda
pracy kot³a

Przycisk “-”
Przycisk
przejœcia do
trybu letniego

Przycisk
przejœcia do
trybu zimowego
Przycisk
Auto / Manu

Przycisk
W³¹cz / Wy³¹cz
Wyœwietlacz
dolny
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1.5 - Wyposa¿enie opcjonalne

1.5.2 - Gialix 12 MT i 16 MT

1.5.1 - Gialix 6 MT

Skrzynka elektryczna zamkniêta
Czujnik
ciœnienia
wody

Skrzynka elektryczna zamkniêta
Pompa
4-biegowa
Zasilanie ogrzewania

Pompa
4-biegowa
Czujnik
temperatury
kot³a

5-litrowe
naczynie
rozszerzalne

Zabezpieczenie
termiczne 100°C
(¯Ó£TY)
Zabezpieczenie
termiczne 60°C
(CZARNY)

Panel
sterowania

Zawór
bezpieczeñstwa
3 bary

Zabezpieczenie
termiczne 60°C
(CZARNY)

Zabezpieczenie
termiczne 100°C
(¯Ó£TY)

Czujnik
temperatury
kot³a
8-litrowe
naczynie
rozszerzalne

Panel
sterowania

Czujnik
ciœnienia wody

Zawór
bezpieczeñstwa
3 bary
Wejœcie kabli
sterowania

Wejœcie kabli
zasilania

Powrót ogrzewania
Wejœcie kabli
sterowania

Wejœcie kabli zasilania

Skrzynka elektryczna otwarta
Skrzynka elektryczna otwarta

Zasilanie
ogrzewania

Powrót
ogrzewania

P³yta
mocy
P³yta zasilania

P³yta
elektroniczna

P³yta
elektroniczna
Listwa
zasilania
i sterowania
Listwa zasilania
i sterowania

Bezpiecznik
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2 - INSTALACJA
2.1 - Schematy hydrauliczne
Kot³y serrii Gialix s¹ fabrycznie przystosowane do bezpoœredniego pod³¹czenia z grzejnikami (zabezpieczenie termiczne ustawione na
100°C, maksymalna temperatura kot³a - TCMA w parametrze nr 02 - ustawiona na 80°C.
Aby wprowadziæ ustawienia dla ogrzewania pod³ogowego - zob. 1.1 i 2.7.2.

2.1.1 - Bezpoœredni obieg grzewczy
2.1.1.1 - Gialix 6 MT
C zew.
TA lub SA

Obieg grzejników
Zasilanie
zimnej
wody
LUB

Kociol elektryczny

Obieg ogrzewania pod³ogowego

1

: Pompa 4-biegowa

2

: Naczynie rozszerzalne

3

: Zawór bezpieczeñstwa 3 bary

4

: Zawory odcinaj¹ce

5

: Odpowietrzniki automatyczne

6

: Czujnik ciœnienia wody

7

: Zawór nape³niania instalacji

D

: Zasilanie ogrzewania 3/4" zew.

R

: Powrót ogrzewania 3/4" zew.

TA

: Termostat pokojowy z programatorem lub bez

C zew.

: Czujnik temperatury zewnêtrznej

1

: Pompa 4-biegowa

2

: Naczynie rozszerzalne

3

: Zawór bezpieczeñstwa 3 bary

4

: Zawory odcinaj¹ce

5

: Odpowietrzniki automatyczne

6

: Czujnik ciœnienia wody

2.1.1.2 - Gialix 12 MT i 16 MT
C zew.
TA lub SA

Obieg grzejników
Zasilanie
zimnej
wody
LUB

Kociol elektryczny

Obieg ogrzewania pod³ogowego

6

7

: Zawór nape³niania instalacji

D

: Zasilanie ogrzewania 3/4" zew.

R

: Powrót ogrzewania 3/4" zew.

TA

: Termostat pokojowy z programatorem lub bez

C zew.

: Czujnik temperatury zewnêtrznej

2.1.2 - Bezpoœredni obieg grzewczy + obieg CWU
2.1.2.1 - Gialix 6 MT
C zew.
C CWU
lub
Aq CWU

TA lub SA

CWU

Obieg grzejników
Zasilanie
zimnej
wody
Zasilanie
zimnej
wody

LUB
Zasobnik CWU

Kociol elektryczny
Obieg ogrzewania pod³ogowego

1

: Pompa 4-biegowa

D

: Zasilanie ogrzewania 3/4" zew.

AqCWU: Termostat CWU

2

: Naczynie rozszerzalne

R

: Powrót ogrzewania 3/4" zew.

C CWU : Czujnik CWU

3

: Zawór bezpieczeñstwa 3 bary

Rm

: Zawór rêczny (czêœæ z termostatem

V3V

: Zawór 3-dro¿ny

4

: Zawory odcinaj¹ce

LTP

: Zabezpieczenie termiczne 65°C

5

: Odpowietrzniki automatyczne

Rt

: Zawór termostatyczny

6

: Czujnik ciœnienia wody

TA

: Termostat pokojowy z programatorem lub bez

7

: Zawór nape³niania instalacji

C zew. : Czujnik temperatury zewnêtrznej

pokojowym TA)

obiegu pod³ogowego

2.1.2.2 - Gialix 12 MT i 16 MT
C zew.
C CWU
lub
Aq CWU

TA lub SA

CWU

Obieg grzejników
Zasilanie
zimnej
wody

Zasilanie
zimnej
wody

LUB
Zasobnik CWU

Kociol elektryczny

Obieg
ogrzewania
pod³ogowego
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2.2 - Zalecenia instalacyjne
Zawór zabezpieczaj¹cy nape³nianie NF
Zabezpieczenie to ma na celu zabezpieczyæ obieg czystej wody
pitnej przed ska¿eniem w razie powrotu, czyli przewagi ciœnienia
w obiegu grzewczym zamkniêtym.
Projekt, przekroje, odgazowanie obiegu ogrzewania
Odpowiednia wartoœæ przep³ywu musi zapewniæ ró¿nicê nie
wiêksz¹ ni¿ 20°C miêdzy wyjœciem a powrotem ogrzewania. W
przypadku instalacji z zaworami termostatycznymi wartoœæ t¹
nale¿y skontrolowaæ przy wszystkich zaworach otwartych.

Aby zapewniæ dok³adne i ci¹g³e odpowietrzenie obiegu,
zainstalowaæ automatyczne odpowietrzniki w najwy¿szych
punktach instalacji a odpowietrzniki rêczne na wszystkich
grzejnikach.

Je¿eli u¿ywane s¹ tylko zawory
termostatyczne, obowi¹zkowo nale¿y
zastosowaæ zawór typu bypass
(np. zawór ró¿nicowy)

Separator osadów
Nale¿y pamiêtaæ o zainstalowaniu separatora osadów w
najni¿szym punkcie na obiegu powrotnym. Separator
odpowiedniej wielkoœci powinien byæ wyposa¿ony w filtr
przechwytuj¹cy tlenki, cz¹steczki i kamieñ które odrywaj¹c siê
mog¹ zanieczyœciæ kocio³.

W przypadku instalacji ³¹cz¹cej zawory termostatyczne z
termostatem wewnêtrznym, nale¿y obowi¹zkowo wyposa¿yæ
grzejniki w zawory rêczne.

Odprowadzenie z zaworu bezpieczeñstwa
Po³¹czenia i przewody odprowadzaj¹ce musz¹ byæ odporne na
korozjê.
Przygotowanie obiegu hydraulicznego (p³ukanie)
Przed pod³¹czeniem kot³a, nale¿y przep³ukaæ obieg ogrzewania
odpowiednimi œrodkami aby wyeliminowaæ pozosta³oœci po
lutowaniu, spawaniu, uszczelniaczach, osadach, cz¹steczkach
metalu, ... w grzejnikach, ogrzewaniu pod³ogowym, itd. Uchroni
to wymiennik ciep³a przed zanieczyszczeniem.
Naczynie rozszerzalne i zawór bezpieczeñstwa (3 bary)
Kot³y Gialix wyposa¿one s¹ w naczynie rozszerzalne (1,5 bara) i
zawór bezpieczeñstwa ustawiony na 3 bary. Zale¿nie od
wysokoœci instalacji, mo¿e byæ konieczne ponowne dostosowanie
ciœnienia w naczyniu rozszerzalnym i sprawdzenie czy pojemnoœæ
jest wystarczaj¹ca dla rozmiarów instalacji.
Gialix 6 MT
(1)

Ciœnienie w naczyniu rozszerzalnym (bar)
Maksymalna iloœæ wody w instalacji dla
(2)
5-litrowego naczynia rozszerzalnego
Wspó³czynnik rozszerzalnoœci

(3)

2,5

5

7,5

10

12,5

15

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5

95

86

78

69

61

52

0,05

0,058 0,064 0,072 0,083 0,096

Gialix 12 MT i 16 MT
2,5

5

7,5

10

12,5

15

Ciœnienie w naczyniu rozszerzalnym (bar)

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5

Maksymalna iloœæ wody w instalacji dla
(2)
8-litrowego naczynia rozszerzalnego

140

173

156

139

121

104

Wysokoœæ instalacji
(1)

Wspó³czynnik rozszerzalnoœci

8

(3)

0,05

Ogrzewanie pod³ogowe
Obowi¹zkowo zainstalowaæ zabezpieczenie termiczne (LTP)
ograniczaj¹ce temperaturê do 65°C na zasilaniu obiegu
ogrzewania pod³ogowego. Zabezpieczenie to spowoduje
automatyczne odciêcie zasilania elektrycznego kot³a w przypadku
przegrzania.
Zawory termostatyczne
Zawory termostatyczne s¹ potrzebne g³ównie w pomieszczeniach
z dodatkowym Ÿród³em ciep³a.

Realnie potrzebna moc grzewcza okreœla przep³yw wody w
obiegu ogrzewania. Nale¿y dostosowaæ szybkoœæ pompy do
charakterystyki obiegu hydraulicznego.

Wysokoœæ instalacji

Ochrona przed zamarzaniem
Ochrona przed zamarzaniem jest konieczna je¿eli kocio³ ma
przerwy w funkcjonowaniu lub jest od³¹czony od zasilania
elektrycznego w czasie zimy (np. domek letni).

0,058 0,064 0,072 0,083 0,096

(1)

: Obni¿yæ ciœnienie w obiegu grzewczym w celu kontroli ciœnienia w naczyniu rozszerzalnym

(2)

: Przelicznik:

(3)

: W przypadku instalacji z wiêksz¹ iloœci¹ wody, wartoœci te przemno¿yæ przez wspó³czynnik rozszerzalnoœci aby
obliczyæ minimaln¹ pojemnoœæ potrzebnego naczynia rozszerzalnego. W razie koniecznoœci do naczynia
rozszerzalnego w kotle dodaæ nastêpne naczynie rozszerzalne.

11 litrów na kW energii cieplnej przy grzejnikach stalowych
13 litrów na kW energii cieplnej przy grzejnikach ¿eliwnych
17 litrów na kW energii cieplnej przy ogrzewaniu pod³ogowym

Obowi¹zkowo zapoznaæ siê dok³adnie z instrukcj¹ termostatu
wewnêtrznego, przed jego instalacj¹ aby uzyskaæ jak najlepszy
komfort.
Odpowietrzenie
Przestrzegaæ podstawowych zasad monta¿u odpowietrzników w
górnych punktach instalacji i sprawdzenia ich.

2.3 - Uzdatnianie wody w obiegu
ogrzewania
2.3.1 - Woda przeznaczona do nape³niania
instalacji
Materia³y wykorzystywane do wykonania instalacji c.o. s¹
ró¿norodne. Mo¿e wiêc pojawiæ siê zjawisko korozji
spowodowane po³¹czeniami galwanicznymi, zarówno w
instalacjach nowych jak i starszych.
Instalacjê ogrzewania wype³niaæ wy³¹cznie wod¹ z sieci
wodoci¹gowej, bez œrodków zmiêkczaj¹cych (np. uzdatniaj¹cych
wodê). Nape³nianie instalacji wod¹ z innych Ÿróde³ (studnia,
odwierty itd..) powoduje utratê gwarancjê.

WA¯NE
W celu zabezpieczenia instalacji grzewczej przed
zanieczyszczeniami i utrzymania jej sta³ej wydajnoœci, zaleca siê
zastosowanie filtrów hydrocyklonowych, których zadaniem jest
separacja z systemu cz¹steczek magnetycznych i
niemagnetycznych.

2.3.2 - Zabezpieczenie obiegu grzewczego
UWAGA: Instalacje C.O. musz¹ byæ p³ukane
aby oczyœciæ je z zanieczyszczeñ powsta³ych
przy realizacji instalacji (miedŸ, cyna, paku³y) a
tak¿e wskutek reakcji chemicznej pomiêdzy
metalami.
Równie wa¿ne jest zabezpieczenie instalacji
C.O. przed korozj¹, kamieniem czy
rozwojem mikrobiologicznym za pomoc¹
œrodków antykorozyjnych dostosowanych do
wszystkich typów instalacji C.O. (grzejniki
stalowe, ¿eliwne, ogrzewanie pod³ogowe).
Œrodki chemiczne s³u¿¹ce do tego celu
musz¹ mieæ dopuszczenia sanitarne a tak¿e
niezbêdne zezwolenia handlowo-rynkowe
na terenie Polski.

2.4 - Monta¿ kot³a
2.4.1 - Pod³¹czenia hydrauliczne - wymiary
2.4.1.1 - Gialix 6 MT

Zalecane jest u¿ycie szerokiej gamy œrodków SENTINEL
przeznaczonych do zabezpieczenia oraz oczyszczania instalacji
C.O.

Widok od przodu

Pod³¹czenie kot³a w instalacjach nowych (mniej ni¿ 6 m-cy)
- Wyp³ukaæ instalacjê przy pomocy uniwersalnego œrodka w celu
wyeliminowania pozosta³oœci
powsta³ych przy realizacji instalacji C.O. (miedŸ, spaw, paku³y itp)
- np. SENTINEL X300 lub SENTINEL X800
- Dok³adnie wyp³ukaæ instalacjê C.O. , tak aby woda pozosta³a
czysta i pozbawiona wszelkich zanieczyszczeñ
- Zabezpieczyæ instalacjê C.O. antykorozyjnie, np.: SENTINEL
X100 oraz - je¿eli jest to konieczne - zabezpieczyæ tak¿e przeciw
zamarzaniu , np.: SENTINEL X500 lub R600
Pod³¹czenie kot³a w istniej¹cych instalacjach
- Oczyœciæ instalacjê chemicznie w celu usuniêcia osadów, np.:
SENTINEL X400 lub X800
- Dok³adnie wyp³ukaæ instalacjê C.O. , tak aby woda pozosta³a
czysta i pozbawiona wszelkich zanieczyszczeñ
- Zabezpieczyæ instalacjê C.O. antykorozyjnie, przyk³adowo:
SENTINEL X100 oraz - jeœli to konieczne - zabezpieczyæ tak¿e
przeciw zamarzaniu, przyk³adowo: SENTINEL X500 lub R600
Œrodek antykorozyjny:
- kontroluje proces odk³adania siê kamienia w instalacji
- zabezpiecza przed agresywn¹ korozj¹ punktow¹
- w nowych instalacjach przeciwdzia³a powstawaniu osadów i
zapobiega rozwojowi mikrobiologicznemu w instalacji
- zapobiega wydzielaniu siê wodoru
- zmniejsza ha³as

Widok z boku

D : Zasilanie ogrzewania 3/4" zew.
R : Powrót ogrzewania 3/4" zew.

Produkty innych marek mog¹ byæ tak¿e stosowane je¿eli s¹
przystosowane do wszystkich materia³ów u¿ywanych przy
budowie instalacji C.O. i gwarantuj¹cych nale¿yte zabezpieczenie
instalacji. W tym przypadku nale¿y odnieœæ siê do instrukcji
technicznych i sk³adów chemicznych danego produktu przed jego
zastosowaniem.

Widok z góry

2.3.3 - Odpowietrzenie instalacji
Tlen zawarty w powietrzu jest czynnikiem przyspieszaj¹cym
korozjê. W celu poprawnego odpowietrzania
instalacji nale¿y zastosowaæ automatyczny system
odpowietrzania w ka¿dym wysokim punkcie instalacji oraz rêczne
lub automatyczne odpowietrzniki na ka¿dym grzejniku.

UTRATA GWARANCJI
Wszelkie uszkodzenie kot³a spowodowane
nieodpowiedni¹ jakoœci¹ wody w instalacji
C.O. / korozji spowodowanej brakiem
nale¿ytego zabezpieczenia instalacji i kot³a
odpowiednimi œrodkami chemicznymi /
z³ym odpowietrzeniem instalacji poci¹ga
za sob¹ utratê gwarancji.

Widok z do³u
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2.4.1.2 - Gialix 12 MT i 16 MT

2.4.2 - Miejsce monta¿u
Kot³y serii Gialix musz¹
zawsze byæ montowane w
pozycji pionowej na mocnej
œcianie za pomoc¹
przeznaczonych do tego
zamocowañ 8mm.

Widok od przodu

Kocio³ musi byæ
zamontowany co najmniej
300 mm ponad poziom¹
p³aszczyzn¹ lub przeszkod¹
aby umo¿liwiæ dostêp do
elementów grzewczych od
spodu. Musi byæ równie¿
zachowane co najmniej 100
mm od stropu aby umo¿liwiæ
pod³¹czenia hydrauliczne.
Wnêka:
Konieczne jest min 10 mm
przestrzeni od bocznych
œcian.

Widok z boku

2.4.3 - Zamontowanie kot³a na œcianie
2.4.3.1 - Demonta¿ fasady

D : Zasilanie ogrzewania 3/4" zew.
R : Powrót ogrzewania 3/4" zew.

Widok z góry

Widok z do³u
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2.4.3.2 - Monta¿ naœcienny

2.5.2 - Gialix 12 MT i 16 MT
Pod³¹czenie zasilania i powrotu ogrzewania przez górn¹ os³onê
kot³a.

Ko³ek
rozporowy
8 mm

Nie zdejmowaæ mosiê¿nych z³¹czek z
wyjœcia i powrotu ogrzewania

Ko³ek
rozporowy
8 mm

Pompa UPM3 FLEX AS 15-70GGMBP3 AU
pobierana moc

2.5 - Pod³¹czenia hydrauliczne
bieg 1

2.5.1 - Gialix 6 MT

bieg 2
bieg 3

Pod³¹czenie zasilania ogrzewania (D) przez górn¹ os³onê kot³a.
Pod³¹czenie powrotu ogrzewania (R) przez doln¹ os³onê kot³a.

bieg 4

Aby sprawdziæ na którym biegu pracuje pompa, nale¿y nacisn¹æ
przez 2 sekundy na przycisk

BIEG 1
BIEG 2
BIEG 3
BIEG 4
Po 2 sekundach wyœwietlenie przechodzi w tryb poboru mocy.

Nie zdejmowaæ mosiê¿nych z³¹czek z
wyjœcia i powrotu ogrzewania

Pompa UPM3 FLEX AS 15-70GGMBP3 AU
wysokoœæ podnoszenia

bieg 1
bieg 2
bieg 3
bieg 4

Pompa 4-biegowa umo¿liwia dostosowanie do charakterystyki
instalacji
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2.6 - Pod³¹czenia elektryczne

Model kot³a

Moc
maksymalna

Przekrój MINIMALNY zasilania
na fazê w mm²
230V mono

Po³¹czenia elektryczne mog¹ byæ
przypadkowo zerwane w trakcie
transportu kot³a.
Aby unikn¹æ ryzyka przegrzania, nale¿y
obowi¹zkowo skontrolowaæ wszystkie
pod³¹czenia, równie¿ pod³¹czenia
skrêcane.
Kot³y serii Gialix wyposa¿one s¹ w pe³ne okablowanie. Konieczne
do pod³¹czenia pozostaj¹:
- g³ówne zasilanie,
- pozosta³e akcesoria.
Kot³y Gialix musz¹ posiadaæ ochronê w postaci odciêcia (min
odleg³oœæ miêdzy kontaktami = 3 mm : EN 60 335-1) z
bezpiecznikami lub wy³¹cznika elektro-termicznego
dostosowanego do mocy kot³a.

400V tri

Gialix 6 MT

6 kW

6²

-

Gialix 12 MT

12 kW

16²

4²

Gialix 16 MT

16 kW

-

6²

Model kot³a

Moc
maksymalna

Przekrój MAKSYMALNY zasilania
na fazê w mm²
230V mono

400V tri

Gialix 6 MT

6 kW

10²

-

Gialix 12 MT

12 kW

16²

6²

Gialix 16 MT

16 kW

-

10²

Producent, w ¿adnym przypadku, nie ponosi odpowiedzialnoœci w
przypadku u¿ycia niew³aœciwych kabli zasilania lub w przypadku
jakichkolwiek szkód spowodowanych b³êdami w instalacji kot³a.

2.6.1.3 - Bezpieczniki
2.6.1 - Natê¿enie pr¹du elektrycznego /
Iloœæ i przekroje przewodów zasilania /
Bezpieczniki
2.6.1.1 - Wartoœæ natê¿enia pr¹du
Model kot³a

Moc
maksymalna

Natê¿enie pr¹du na fazê
230V mono

400V tri

Gialix 6 MT - 230V mono

6 kW

26 A

-

Gialix 12 MT - 230V mono

12 kW

52 A

-

Gialix 12 MT - 400V tri

12 kW

-

18 A

Gialix 16 MT - 400V tri

16 kW

-

24 A

2.6.1.2 - Iloœæ i przekroje przewodów zasilania

Postêpowaæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa
Pod³¹czenie zasilania musi byæ
dostosowane do obowi¹zuj¹cych
przepisów. Przepisy obejmuj¹ zwykle
przekroje w zale¿noœci od mocy
zasilania.
Przekroje zale¿¹ od:
- Rodzaju przewodów (typ izolacji, iloœæ
wi¹zek etc...)
- Rodzaju instalacji (d³ugoœæ kabli,
warunki otoczenia etc...)
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Model kot³a

Dobór
bezpieczników

Moc
maksymalna

230V mono

400V tri

Gialix 6 MT

6 kW

32 A

-

Gialix 12 MT

12 kW

63 A

25 A

Gialix 16 MT

16 kW

-

32 A

2.6.2 - Listwy pod³¹czeniowe
Pod³¹czenie kabli zasilania i sterowania poprzez doln¹ os³onê
kot³a.

2.6.2.1 - Gialix 6 MT

2.6.3 - Pod¹czenia zasilania w zale¿noœci od
napiêcia

Zob. § “Pod³¹czenia elektryczne” aby
okreœliæ œrednicê pod³¹czenia i
dostosowanie zabezpieczenia I
bezpiecznikiem lub wy³¹cznikiem termomagnetycznym.

2.6.3.1 - Gialix 6 MT - 230V

Faza

Neutralny

2.6.2.2 - Gialix 12 MT i 16 MT

Uziemienie

5 nakrêtek dociskowych do
pod³¹czeñ akcesoriów (termostat
wewnêtrzny, czujnik zewnêtrzny
i/lub czujnik CWU)

Listwa pod³¹czeñ
Listwa pod³¹czeniowa posiada zaciski w systemie «Cage Clamp».
Do podùàczeñ uýywaã:

Faza

Neutralny

4 nakrêtki dociskowe do pod³¹czeñ
akcesoriów (termostat wewnêtrzny,
czujnik zewnêtrzny i/lub czujnik CWU)

Uziemienie

2.6.3.2 - Gialix 12 MT - 230V

2.6.3.2 - Gialix 12 MT i 16 MT - 400V

?
w przypadku sterowania 2,5 mm² úróbokræta 3,5 x 0,5mm
?
w przypadku podùàczenia zasilania g³ównego o przekroju

10mm² lub 16mm² - úróbokræta 5,5 x 0,8mm
?
w przypadku podùàczenia zasilania poœredniego o przekroju

4mm² - úróbokræta 3,5 x 0,5mm

Uziemienie

Faza

Faza

Faza

Uwaga:
Dùugoúci odizolowania koñcówek kabli:
- dla kabli sterowania o úrednicy 2,5m² - 10 do
12mm;
- dla kabli zasilania gùównego - 17 do 20mm;

Neutralny

1. Wprowadziæ úróbokræt w otwór znajduj¹cy siê tuý
pod numerem oznaczajàcym danà sekcjæ
2. Wprowadziæ kabel w podwa¿ony zacisk
3. Wyciàgnàã úróbokræt w celu zakleszczenia kabla
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2.6.4 - Schemat elektryczny sterowania
2.6.4.1 - Gialix 6 MT - 230V

czerwony
niebieski
czarny
fioletowy
¿ó³ty
zielony
bia³y
czerwony

fioletowy
ró¿owy
ró¿owy
szary
szary
bia³y
bia³y
br¹zowy
br¹zowy

czerwony

czarny

bia³y

czarny
pomarañczowy
niebieski
czerwony

P³yta mocy na 3 triakach

Ph

: Faza

N

: Neutralny

F

: Bezpiecznik 4A 5x20

C1

: P³yta elektroniczna
z wyœwietlaczem

CC

: Pompa 4-biegowa

TA

: Termostat pokojowy

AqECS : Termostat lub
/SECS(1) czujnik CWU
Sext (1) : Czujnik zewnêtrzny
SC

2.6.4.2 - Gialix 12 MT - 230V

: Czujnik kot³a

V3V ECS: Zawór 3-dro¿ny CWU
AQS1 : Zabezpieczenie
termiczne 60°C z
rêcznym restartem
AQS2 : Zabezpieczenie
termiczne 100°C z
rêcznym restartem
T1 - T3 : Tyrystory 26A

czerwony
niebieski

DT

: Obni¿enie ca³kowite
(usun¹æ mostek)

H

: Program lub
obni¿enie czêœciowe

czarny
fioletowy
¿ó³ty
zielony
bia³y
czerwony

fioletowy
ró¿owy
ró¿owy
szary

(1) Opcja dla kot³a Gialix MT, wyposa¿enie seryjne
kot³a Gialix MT Confort+

szary
bia³y
bia³y
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czerwony

czerwony
czarny

bia³y

P³yta mocy na 3 triakach

bia³y

czarny
pomarañczowy
niebieski
czerwony

br¹zowy
br¹zowy

2.6.4.3 - Gialix 12 MT i 16 MT - 400V

czerwony
niebieski
czarny

czerwony

ró¿owy

bia³y

¿ó³ty

fioletowy

zielony

fioletowy

ró¿owy
szary
szary
bia³y
bia³y
br¹zowy
br¹zowy

czerwony

niebieski

pomarañczowy

czarny

P³yta mocy na 3 triakach / 2 wyjœcia

czerwony

bia³y

L1, L2, L3

: Fazy

N

: Neutralny

F

: Bezpiecznik 4A 5x20

C1

: P³yta elektroniczna z wyœwietlaczem

CC

: Pompa 4-biegowa

TA

: Termostat pokojowy

czarny

AqECS / SECS : Termostat lub czujnik CWU
Sext

: Czujnik zewnêtrzny

SC

: Czujnik kot³a

V3V ECS

: Zawór 3-dro¿ny CWU

AQS1
AQS2

: Zabezpieczenie termiczne 60°C z rêcznym restartem
: Zabezpieczenie termiczne 100°C z rêcznym restartem

T1 - T3

: Tyrystory 26A

DT

: Obni¿enie ca³kowite (usun¹æ mostek)

DEL

: Programator lub obni¿enie czêœciowe

DP1

: Obni¿enie czêœciowe (usun¹æ mostek)

K1, K2

: Styki bezpieczeñstwa
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2.6.5 - Pod³¹czenie sterowania
2.6.5.1 - Gialix 6 MT
1-2

: Termostat lpokojowy (TA)

3-4

: Czujnik temperatury zewnêtrznej

5-6

: Czujnik CWU lub termostat CWU

7-N

: Pompa kot³a

8-N

: Zasilanie 230V zaworu trójdro¿nego CWU (silnik zasilany
w momencie zg³oszenia zapotrzebowania na c.w.u.)

9 - 10

: Ca³kowite obni¿enie mocy DT (zdj¹æ mostek) i/lub zabezpieczenie
przeciw przegrzaniu 65°C dla ogrzewania pod³ogowego (obowi¹zkowe)

20 - 21

: Programator lub obni¿enie

?
Aby unikn¹æ zak³óceñ elektromagnetycznych, pod³¹czenia zasilania i
czujników musz¹ byæ rozdzielone i zaizolowane
?
Przewody musz¹ byæ wykonane z miedzi
(jakoœæ elektrolityczna) (zapobieganie korozji na
nieos³oniêtych koñcówkach w punktach
pod³¹czenia)
?
Nigdy nie u¿ywaæ kabli telefonicznych
(cienkie i ³atwe to zerwania w punktach
pod³¹czenia)
?
Przekrój z³¹czy musi zawieraæ siê miêdzy 0,5
a 2,51 mm².

lub

2.6.5.2 - Gialix 12 MT i 16 MT

1-2

: Termostat lpokojowy (TA)

3-4

: Czujnik temperatury zewnêtrznej

5-6

: Czujnik CWU lub termostat CWU

7-8

: Pompa kot³a

9 - 13

: Zasilanie 230V zaworu trójdro¿nego CWU (silnik zasilany
w momencie zg³oszenia zapotrzebowania na c.w.u.)

13 - 12 : Ca³kowite obni¿enie mocy DT (zdj¹æ mostek) i/lub zabezpieczenie
przeciw przegrzaniu 65°C dla ogrzewania pod³ogowego (obowi¹zkowe)
12 - 11

lub

lub

16

: Obni¿enie czêœciowe DP1 (zdj¹æ mostek)

?
Aby unikn¹æ zak³óceñ elektromagnetycznych, pod³¹czenia zasilania i
czujników musz¹ byæ rozdzielone i zaizolowane
?
Przewody musz¹ byæ wykonane z miedzi
(jakoœæ elektrolityczna) (zapobieganie korozji na
nieos³oniêtych koñcówkach w punktach
pod³¹czenia)
?
Nigdy nie u¿ywaæ kabli telefonicznych
(cienkie i ³atwe to zerwania w punktach
pod³¹czenia)
?
Przekrój z³¹czy musi zawieraæ siê miêdzy 0,5
a 2,51 mm².

lub

lub

Bezpiecznik

niebieski
niebieski
niebieski

niebieski

niebieski

niebieski

niebieski

czerwony

czerwony
bia³y
zielony
¿ó³ty

br¹zowy

bia³y

szary

ró¿owy

fioletowy

czerwony
niebieski
czarny

¿ó³ty
zielony
bia³y
czerwony

2.6.6 - Schemat okablowania
2.6.6.1 - Gialix 6 MT - 230V

czerwony
niebieski
pomarañczowy
czarny

bia³y

czarny

czerwony

GRZA£KA 6 kW

BL = bia³y
B = niebieski
R = czerwony

lub
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¿ó³ty
zielony
bia³y
czerwony

2.6.6.2 - Gialix 12 MT - 230V

czerwony
bia³y
zielony
¿ó³ty

bia³y

br¹zowy

szary

ró¿owy

fioletowy

czerwony
niebieski
czarny

czerwony
niebieski
pomarañczowy
czarny

bia³y

niebieski

niebieski

niebieski

niebieski

niebieski

niebieski

niebieski
niebieski

niebieski

niebieski
niebieski

czerwony

niebieski
niebieski

czerwony

Bezpiecznik

czerwony

niebieski

czarny

GRZA£KI 6 kW
BL = bia³y
B = niebieski
R = czerwony

lub

lub

lub

Ph

: Faza

(1)

N

: Neutralny

Sext

F

: Bezpiecznik 4A 5x20

V3VECS: Zawór 3-dro¿ny CWU

C1

: P³yta elektroniczna z ekranem

AQS1 : Zabezpieczenie termiczne 60°C z

CC

: Pompa 4-biegowa

TA

: Termostat pokojowy
(1)

AqECS : Termostat CWU
(1) Opcja dla kot³a Gialix MT, wyposa¿enie seryjne kot³a Gialix MT Confort+
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(1)

SECS : Czujnik CWU
: Czujnik temperatury zewnêtrznej

rêcznym restartem
AQS2 : Zabezpieczenie termiczne 100°C z
rêcznym restartem

T1 - T3 : Tyrystory 26A
H

: Programator lub obni¿enie

czêœciowe
T1 - T3 : Tyrystory 26A
SC

: Czujnik kot³a

¿ó³ty
zielony
bia³y
czerwony

2.6.6.3 - Gialix 12 MT i 16 MT - 400V

czerwony
bia³y
zielony
¿ó³ty

bia³y

br¹zowy

szary

ró¿owy

fioletowy

czerwony
niebieski
czarny

czerwony
niebieski
pomarañczowy
czarny

bia³y

czarny

czerwony

GRZA£KI 6 kW

lub

lub

L1-L3

Bezpiecznik

lub

: Faza

BL = bia³y
B = niebieski
R = czerwony

(1)

SECS : Czujnik CWU
(1)

N

: Neutralny

Sext

F

: Bezpiecznik 4A 5x20

V3VECS: Zawór 3-dro¿ny CWU

C1

: P³yta elektroniczna z ekranem

AQS1 : Zabezpieczenie termiczne 60°C z

CC

: Pompa 4-biegowa

TA

: Termostat pokojowy
(1)

AqECS : Termostat CWU

: Czujnik temperatury zewnêtrznej

rêcznym restartem

T1 - T3 : Tyrystory 26A
H

: Programator lub obni¿enie

SC

: Czujnik kot³a

czêœciowe
K1, K2 : Styki bezpieczeñstwa

AQS2 : Zabezpieczenie termiczne 100°C z
rêcznym restartem

(1) Opcja dla kot³a Gialix MT, wyposa¿enie seryjne kot³a Gialix MT Confort+
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2.6.7 - Obni¿enie mocy kot³a poprzez
od³¹czenie grza³ek

2.6.7.3 - Gialix 12 MT - 400V

Aby umo¿liwiæ zasilanie kot³a na mniejszych bezpiecznikach
(zob. ustawienie parametru nr 22) to nale¿y obowi¹zkowo trwale
obni¿yæ moc kot³a poprzez od³¹czenie kabli grza³ek.

2.6.7.1 - Gialix 6 MT - 230V

6 kW
Stopnie:
2 + 2 + 2 KW
Parametr nr 22 = 03

4 kW*
Stopnie:
2 + 2 + 0 KW
Parametr nr 22 = 02

2 kW*
Stopnie:
2 + 0 + 0 KW
Parametr nr 22 = 01
R,r = czerwony
Bl, bl = bia³y
N, n = czarny
B, b = niebieski

12 kW
Stopnie:
4 + 4 + 4 KW
Parametr nr 22 = 03

10 kW*
Stopnie:
4 + 4 + 2 KW
Parametr nr 22 = 03

8 kW*
Stopnie:
4 + 2 + 2 KW
Parametr nr 22 = 03

6 kW*
Stopnie:
2 + 2 + 2 KW
Parametr nr 22 = 03

R,r = czerwony
Bl, bl = bia³y
N, n = czarny
B, b = niebieski

2.6.7.2 - Gialix 12 MT - 230V

4 kW*
Stopnie:
2 + 2 + 0 KW
Parametr nr 22 = 02
12 kW
Stopnie:
4 + 4 + 4 KW
Parametr nr 22 = 03

8 kW*
Stopnie:
4 + 2 + 2 KW
Parametr nr 22 = 02

10 kW*
Stopnie:
4 + 4 + 2 KW
Parametr nr 22 = 03

2.6.7.4 - Gialix 16 MT - 400V

16 kW
Stopnie:
5,3 + 5,3 + 5,3 KW
Parametr nr 22 = 03

13,3 kW*
Stopnie:
5,3 + 5,3 + 2,7 KW
Parametr nr 22 = 03

10,7 kW*
Stopnie:
5,3 + 5,3 + 0 KW
Parametr nr 22 = 02

8 kW*
Stopnie:
5,3 + 2,7 + 0 KW
Parametr nr 22 = 03

6 kW*
Stopnie:
2 + 2 + 2 KW
Parametr nr 22 = 03

R,r = czerwony
Bl, bl = bia³y
N, n = czarny
B, b = niebieski

4 kW*
Stopnie:
2 + 2 + 0 KW
Parametr nr 22 = 02

*Ca³kowicie usun¹æ niebieskie
przewody ³¹cz¹ce styki mocy z
grza³kami w taki sposób jak
pokazano to na rysunkach.
Zob. § 2.4.1. aby uzyskaæ
dostêp do grza³ek.

R,r = czerwony
Bl, bl = bia³y
N, n = czarny
B, b = niebieski

5,3 kW*
Stopnie:
5,3 + 0 + 0 KW
Parametr nr 22 = 02
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*Ca³kowicie usun¹æ niebieskie
przewody ³¹cz¹ce styki mocy z
grza³kami w taki sposób jak
pokazano to na rysunkach.
Zob. § 2.4.1. aby uzyskaæ
dostêp do grza³ek.

*Ca³kowicie usun¹æ niebieskie
przewody ³¹cz¹ce styki mocy z
grza³kami w taki sposób jak
pokazano to na rysunkach.
Zob. § 2.4.1. aby uzyskaæ
dostêp do grza³ek.

2.7.2 - Ustawienie parametrów

2.7 - Uruchomienie kot³a
2.7.1 - Nape³nienie instalacji

Tylko dla instalatorów

?
Nape³niæ kocio³ wod¹.
?
Upewniæ siê, ¿e instalacja posiada odpowietrzniki w
najwy¿szym punktach w celu jak najlepszego odpowietrzenia.
Wyœwietlacz
górny
Dioda
trybu zimowego

Dioda
trybu letniego

Przycisk “+”
Dioda
pracy kot³a

Przycisk “-”
Przycisk
przejœcia do
trybu letniego

Przycisk
przejœcia do
trybu zimowego

?
Nacisn¹æ
i
(3 sek.) aby wejœæ do menu ustawieñ
na 4 minuty:
? Na górnym wyœwietlaczu zacznie migaæ parametr

?
Nacisn¹æ
lub
(0 sek.) aby wybraæ numer
parametru:
? Wyœwietli siê parametr
°C a nastêpnie wszystkie
parametry a¿ do 23 °C.

Nacisn¹æ
lub
(0 sek.) aby ustawiæ wartoœæ
?
parametru.
? Wartoœæ parametru, np.*
, zaczyna migaæ na dolnym
wyœwietlaczu.

Przycisk
Auto / Manu

Przycisk
W³¹cz / Wy³¹cz
Wyœwietlacz
dolny

?
Nacisn¹æ
lub
(0 sek.) aby zmieniæ wartoœæ
parametru (na dolnym wyœwietlaczu).

Przed uruchomieniem upewniæ siê, czy
instalacja jest ca³kowicie odpowietrzona

?
Nacisn¹æ
lub
(0 sek.) aby potwierdziæ wartoœæ
parametru:
? Wartoœæ parametru (dolny wyœwietlacz) przestaje migaæ a
zaczyna migaæ numer parametru (górny wyœwietlacz).

Aby u³atwiæ odpowietrzenie instalacji w trybie czuwania,
?
uruchomiæ pompê na 2 minuty naciskaj¹c
.
Uruchomiæ kocio³ naciskaj¹c
?

przez 5 sekund, w³¹cz¹ siê
wszystkie diody na panelu sterowania.
Nastêpnie:
Temperatura kot³a pojawia siê na wyœwietlaczu (np.
?

?
Nacisn¹æ
parametr.

lub

(0 sek.) aby wybraæ inny

lub
°C).

Ciœnienie w barach pokazuje siê na dolnym wyœwietlaczu.
?

?
Nacisn¹æ
i
(3 sek.) aby wyjœæ z menu ustawieñ
(mo¿e byæ to wykonane w ka¿dym momencie).

Sprawdzic czy ciœnienie jest wy¿sze ni¿ 0,5 bara. Je¿eli jest
?
ni¿sze, uzupe³niæ iloœæ wody nie przekraczaj¹c wartoœci 3 bary.
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2.7.2.1 - Lista parametrów
Warunek
dostêpu

Nr parametru

Opis

Mo¿liwe
wartoœci

Ustawienie
fabryczne

21 do 80°C

80°C

21 do TMCA °C

30°C

Maksymalna ¿¹dana temperatura kot³a
02

(1)

(TCMA)

Minimalna ¿¹dana temperatura kot³a
03

(TCMI) (1)

04

(brak = 0 ; termostat = 1)

0 lub 1

0

05

Nadzorowanie pracy pompy ogrzewania przez
kontrolê temperatury wewnêtrznej (0 = nie ; 1 = tak)

0 lub 1

0

06

Autoadaptacja lub automatyczna korekcja
krzywej grzania lub temperatury ¿¹danej
(nie = 0 ; tak = 1) (2)

0 lub 1

0

07

Czujnik zewnêtrzny (nie = 0 ; tak = 1)

0 lub 1

0

08

Maksymalna temperatura zewnêtrzna (TEMA)

09

Minimalna temperatura zewnêtrzna (TEMI)

10

Obecnoœæ termostatu wewnêtrznego

je¿eli 04 = 1 lub 2

(1)

11 do 25°C

20°C

-30 do +10°C

-5°C

Automatyczne prze³¹czenie na tryb Letni
(nie = 0 ; tak = 1)

0 lub 1

0

12

Przygotowanie ciep³ej wody u¿ytkowej
(nie = 0 ; tak = 1)

0 lub 1

0

je¿eli 12 = 1

13

Czujnik temperatury CWU
(nie = 0 ; tak = 1)(3)

0 lub 1

1

je¿eli 13 = 1

14

Antylegionelloza
(nie = 0 ; tak = 1)

0 lub 1

0

15

1/2 zró¿nicowanie ustawieñ mini
(strefa neutralna)

1 do 3 K

2K

16

1/2 zró¿nicowanie ustawieñ max
(strefa neutralna)

4 do 12 K

6K

22

Iloœæ stopni mocy

1 do 3

3

0 do 5

0

je¿eli 07 = 1

(1)

(4)

0 = brak przydzia³u

23
je¿eli 22 ≠ 1
je¿eli 22 ≠ 1 lub 2

1 = obni¿enie ECO
Rozdzia³
2 = obni¿enie ANTYZAMARZANIE
mocy na
programatorze 3 = wy³¹czenie 1 triaka
4 = wy³¹czenie 1 i 2 triaka
5 = wy³¹czenie 1, 2 i 3 triaka

(1)

: Zob. § 2.7.3 dla ustawieñ krzywej grzania wed³ug wszystkich 4 parametrów (TCMA, TCMI, TEMA i TEMI)

(2)

: Tryb ten jest niedozwolony je¿eli zastosowany jest termostat wewnêtrzny z programatorem (tak=1 mo¿liwe jest tylko z termostatem bez programatora)

(3)

: 0 = nie = z elektromechanicznym termostatem wody (ustawienie temperatury ¿¹danej za pomoc¹ termostatu a nie klawiatury. Brak ochrony przeciw zamarzaniu
CWU)
1 = tak = z czujnikiem o zró¿nicowanej opornoœci. Z ochron¹ przeciw zamarzaniu CWU.

(4)

: W trakcie ochrony przed legionelloz¹ woda podgrzewana jest do 65°C. Obowi¹zkowe jest zainstalowanie mieszcza termostatycznego na zasilaniu CWU aby
unikn¹æ ryzyka poparzenia

Uwaga: Aby zresetowaæ autoadaptacjê, ustawiæ PAR.06 na 0 a nastêpnie ponownie na 1
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2.7.2.2 - Ustawienie mocy maksymalnej
kot³a za pomoc¹ programatora
Aby dostosowaæ kocio³ do okablowania
o ma³ej œrednicy i ma³ej mocy
bezpieczników nale¿y obowi¹zkowo
zmniejszyæ moc kot³a poprzez
od³¹czenie poszczególnych grza³ek
(zob. § 2.5)
Kocio³ jest fabrycznie ustawiony na moc maksymaln¹ 6, 12 lub 16
kW (parametr 22 = 3).
- Ustawiæ parametr 22 na odpowiedni¹ wartoœæ podan¹ w
poni¿szych tabelach aby ustawiæ now¹ moc maksymaln¹ kot³a.

2.7.2.2.1 - Gialix 6 MT
Nr stopnia
mocy

1

2

3

Moc
kot³a

Moc stopnia
przy parametrze
nr 22 = 3

2 kW

2 kW

0 kW

6 kW

Moc stopnia
przy parametrze
nr 22 = 2

2 kW

2 kW

0 kW

4 kW

Moc stopnia
przy parametrze
nr 22 = 2

2 kW

0 kW

0 kW

2 kW

2.7.3 - Krzywe grzewcze
Automatyczne dostosowanie ¿¹danej temperatury kot³a wed³ug
temperatury zewnêtrznej mo¿liwe jest tylko z zewnêtrznym
czujnikiem temperatury (opcja dla modelu MT, standard dla MT
Confort+).
Krzywa grzewcza bêdzie wyznaczona w zale¿noœci od
poni¿szych parametrów:
- TCMA = Température Chaudière MAximum - Maksymalna
temperatura kot³a
- TCMI = Température Chaudière MInimum - Minimalna
temperatura kot³a
- TEMA = Température Extérieure MAximum lub
Température de basculement été / hiver Maksymalna temperatura zewnêtrzna lub wartoœæ
temperatury przestawienia z trybu letniego na
zimowy
- TEMA = Température Extérieure MInimum lub Température
extérieure de base - Minimalna temperatura
zewnêtrzna lub bazowa temperatura zewnêtrzna

2.7.3.1 - Ogrzewanie pod³ogowe
Kocio³ dostarczany jest z zabezpieczeniem termicznym
fabrycznie ustawionym na 100°C z mozliwoœci¹ zmiany na
zabezpieczenie 60°C.
Przyk³ad:
¯¹dana temperatura wody na zasilaniu ogrzewania TC (°C)

80
70
60
50

TCMA = 50°C
Max temp. dla
ogrzewania pod³ogowego

40
30

2.7.2.2.2 - Gialix 12 MT

TCMI = 21°C

20
10

Nr stopnia
mocy

1

2

3

Moc
kot³a

Moc stopnia
przy parametrze
nr 22 = 3

4 kW

4 kW

4 kW

12 kW

Moc stopnia
przy parametrze
nr 22 = 2

4 kW

4 kW

0 kW

8 kW

Fabryczne zabezpieczenie termiczne ustawione na 100°C
Przyk³ad:

Moc stopnia
przy parametrze
nr 22 = 2

4 kW

0 kW

0 kW

4 kW

80

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5
10
15
20
25
Temperatura zewnêtrzna Text (°C)

2.7.3.2 - Grzejniki

¯¹dana temperatura wody na wyjœciu ogrzewania TC (°C)
TCMA = 70°C

70
60
50

2.7.2.2.3 - Gialix 16 MT

40

TCMI = 40°C

30

Nr stopnia
mocy

1

2

3

Moc
kot³a

Moc stopnia
przy parametrze
nr 22 = 3

5,3 kW

5,3 kW

5,3 kW

16 kW

Moc stopnia
przy parametrze
nr 22 = 2

5,3 kW

5,3 kW

0 kW

10,7 kW

Moc stopnia
przy parametrze
nr 22 = 2

5,3 kW

0 kW

0 kW

5,3 kW

20
10
-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5
10
15
20
25
Temperatura zewnêtrzna Text (°C)
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2.7.4 - Rozdzia³ mocy na programatorze

2.8 - Przegl¹dy i naprawy

?
Ustawienie parametru nr 23 na 01 - temperatura ¿¹dana kot³a

obni¿a siê do 1/8 jej wartoœci kiedy styk programatora jest
otwarty (pod³¹czenia 20-21).
?
Ustawienie parametru nr 23 na 02 - temperatura ¿¹dana kot³a

obni¿a siê do 1/4 jej wartoœci kiedy styk programatora jest
zamkniêty (pod³¹czenia 20-21 dla Gialixa 6 i 12 MT 230V i
pod³¹czenia 7-8 dla Gialixa 12 i 16 MT 400V).
?
Ustawienie parametru nr 23 na 03 - pierwszy stopieñ mocy
jest od³¹czony kiedy styk programatora jest otwarty
(pod³¹czenia 20-21 dla Gialixa 6 i 12 MT 230V i pod³¹czenia
7-8 dla Gialixa 12 i 16 MT 400V).

2.8.1 - Przegl¹dy
Zalecamy przeprowadzenie kontroli kot³a przez
wykwalifikowanego technika co najmniej raz w roku.
?
Ciœnienie wody w instalacji nale¿y mierzyæ okresowo

(ciœnienie zimnej wody wy¿sze ni¿ 1 bar)
?
Kilka dni po pierwszym uruchomieniu, przynajmniej raz w

roku, sprawdziæ jakoœæ pod³¹czeñ elektrycznych (doprowadzenie
zasilania, styczniki i grza³ki).

?
Ustawienie parametru nr 23 na 04 - pierwszy i drugi stopieñ
mocy s¹ od³¹czone kiedy styk programatora jest otwarty
(pod³¹czenia 20-21 dla Gialixa 6 i 12 MT 230V i pod³¹czenia
7-8 dla Gialixa 12 i 16 MT 400V).

Gialix 6 MT
Widok od spodu

?
Ustawienie parametru nr 23 na 05 - trzy stopnie mocy s¹
od³¹czone kiedy styk programatora jest otwarty (pod³¹czenia
20-21 dla Gialixa 6 i 12 MT 230V i pod³¹czenia 7-8 dla Gialixa
12 i 16 MT 400V).

2.7.5 - Odczyt temperatur /
Stan pod³¹czonych termostatwów
Podczas normalnego dzia³ania temperatura kot³a wyœwietlana jest
na górnym wyœwietlaczu.
Poni¿sze wyœwietlenia mo¿liwe s¹ je¿eli parametry 04, 06, 07 i 12
ustawione s¹ na wartoœæ 01 (zob. § 2.7.2.1)
Parametr
na
ekranie
górnym

Wartoœæ
na
ekranie
dolnym

Opis

Stan termostatu
pokojowego

TA

00
01

brak ¿¹dania
zg³aszane ¿¹danie

Temperatura
¿¹dana

CC

72

Przycisk

Korekcja
krzywej grzewczej

Temperatura
zewnêtrzna

Au

SE

03
przyk³ad

05
przyk³ad

00
Wejœcie
programatora

HR
01

Temperatura
z czujnika CWU
lub
Stan
termostatu CWU

55

°K
Punkt po prawej stronie
na dole oznacza, ¿e
wartoœæ temperatury
jest ujemna
°C
Punkt po prawej stronie
na dole oznacza, ¿e
wartoœæ temperatury
jest ujemna
Styk programatora
otwarty
Styk programatora
zamkniêty

T5

Stan 1-go
stopnia mocy

T1

00
01

nie za³¹czony
za³¹czony

Stan 2-go
stopnia mocy

T2

00
01

nie za³¹czony
za³¹czony

W ka¿dym momencie, naciskaj¹c
normalnego funkcjonowania.

00
01

B³êdy

Czujnik
ciœnienia
Czujnik
temperatury kot³a

Wyœwietlacz górny

E

00

miganie

miganie

E

01

miganie

miganie

nie za³¹czony
za³¹czony

mo¿na powróciæ do

Tryb funkcjonowania kot³a

?
Kocio³ jest zatrzymany
?
Pompa jest wy³¹czona
?
Kocio³ jest zatrzymany
?
Pompa pracuje
?
Kocio³ przechodzi

Czujnik
temperatury
zewnêtrznej

E

02

miganie

miganie

°C
brak ¿¹dania
zg³aszane ¿¹danie

T3

2.8.2 - B³êdy funkcjonowania
B³êdy funkcjonowania czujników temperatury lub ciœnienia wody
sygnalizowane s¹ jako miganie wyœwietlacza.

00
01

Stan 3-go
stopnia mocy
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60
przyk³ad

Gialix 12 i 16 MT
Widok od spodu

Czujnik
temperatury CWU
Czujnik
temperatury
pokojowej

E

03

miganie

miganie

E

04

miganie

miganie

automatycznie na tryb „rêczny”
(manual) z temperatur¹
¿¹dan¹
(TCMI + TCMA) / 2
?
Kocio³ przechodzi

automatycznie na tryb
ogrzewania
?
Kocio³ przechodzi

automatycznie na tryb
funkcjonowania bez kontroli
temperatury pokojowej
?
Kocio³ jest zatrzymany

Brak ciœnienia
(poni¿ej 0,3 bara)

02

?
Nape³niæ instalacjê wod¹ a¿ do

momentu kiedy ciœnienie
osi¹gnie wartoœæ ponad 0,5
bara

2.8.3 - Naprawy
Problem

Naprawa

Przyczyna

Kocio³ jest ustawiony na ogrzewanie pod³ogowe:
?
Sprawdziæ ustawienia kot³a
?
Sprawdziæ obieg wody w kotle

?
Zabezpieczenie

- otworzyæ wszystkie zawory
- usun¹æ osady z instalacji
- sprawdziæ dzia³anie pompy
?
Uruchomiæ ponownie kocio³ (restart kot³a)
- nacisn¹æ czerwony przycisk zabezpieczenia termicznego (reset)
do momentu a¿ us³yszy siê zapadkê

termiczne 60°C
jest od³¹czone

?
Kocio³ nie grzeje
?
Czerwona dioda

Kocio³ jest ustawiony na obieg grzejników:

jest zapalona

?
Sprawdziæ obieg wody w kotle

?
Zabezpieczenie

termiczne 100°C
jest od³¹czone

?
Awaria

bezpiecznika

- otworzyæ wszystkie zawory
- usun¹æ osady z instalacji
- sprawdziæ dzia³anie pompy
?
Uruchomiæ ponownie kocio³ (restart kot³a)
- nacisn¹æ czerwony przycisk zabezpieczenia termicznego (restart)
do momentu a¿ us³yszy siê zapadkê

?
Wymieniæ bezpiecznik

?
Wymieniæ grza³kê

- Od³¹czyæ zasilanie
- Opró¿niæ kocio³ z wody
- Od³¹czyæ grza³ki
- Zdemontowaæ mocowania
- Zdemontowaæ grza³kê i uszczelkê
- Zast¹piæ wadliwy element nowym
- Uruchomiæ ponownie kocio³

?
Nieodpowiednie

dzia³anie
?
Awaria grza³ki

?
Wymieniæ element grzewczy

?
Utrata mocy

- Od³¹czyæ zasilanie
- Opró¿niæ kocio³ z wody
- Od³¹czyæ grza³ki
- Zdj¹æ mocowania
- Zdemontowaæ element grzewczy i uszczelkê
- Zast¹piæ wadliwy element nowym
- Uruchomiæ ponownie kocio³

?
Awaria grza³ki
(lub grza³ek)

2.8.4 - Odczyt liczników
Sterowanie posiada 3 liczniki iloœci za³¹czeñ triaków mocy.
Opis
Wejœcie w tryb odczytu
liczników

Przycisk

Czas
Parametr na
Wartoœæ na
naciœniêcia ekranie górnym ekranie dolnym
01

-

C1 zamiennie z 09

80

(przyk³ad)

(przyk³ad)

09 80 x 100 = 98000
za³¹czeñ Triaka T1

3 sek.

01

Triak T1

3 sek.

Triak T2

0 sek.

C2 zamiennie z 09

88

(przyk³ad)

(przyk³ad)

Triak T3

0 sek.

C3 zamiennie z 08

99

(przyk³ad)

(przyk³ad)

3 sek.

Temperatura kot³a
w °C

Ciœnienie w barach

Wyjœcie w tryb odczytu
liczników

i

i

Znaczenie

09 88 x 100 = 98800
za³¹czeñ Triaka T2
08 99 x 100 = 89900
za³¹czeñ Triaka T3
Wyjœcie mo¿na wykonaæ
w dowolnym momencie
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2.8.5 - Czujniki temperatur

2.8.5.2 - Czujnik kot³a / czujnik CWU

2.8.5.1 - Czujnik kot³a / czujnik CWU
Opornoœæ
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Opornoœæ

Opornoœæ

Opornoœæ

2.9 - Czêœci zamienne

Boczny panel obudowy
Frontowy panel
obudowy
Panel sterowania

Pompa
Zabezpieczenie
termiczne (klikson) 60°
Zabezpieczenie
termiczne (klikson) 100°
Zawór bezpieczeñstwa
3 bary
Naczynie rozszerzalne

Presostat wody

Grza³ka

Uszczelka grza³ki
P³yta mocy
3 triaki
Mocowanie
bezpiecznika
nie
widoczny

Bezpiecznik 4 A 5x20

Wyœwietlacz

P³yta elektroniczna C1

Czujnik temperatury
kot³a
nie
widoczny

Czujnik temperatury
zewnêtrznej*

nie
widoczny

Czujnik CWU*

Listwa pod³¹czeniowa

nie
widoczny

Kable sterowania

nie
widoczny

Kable zasilania

nie
widoczny

Kabel dodatkowy

Stycznik
*opcja dla kot³a Gialix MT, standard dla Gialix MT Confort+
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3 - U¯YTKOWANIE

3.1.2 - Panel sterowania
Przycisk
lub dioda

Opis

Nazwa

3.1 - Sterowanie elektroniczne 2 obiegów

- Ci¹g³y:

Wyœwietlenie temperatury kot³a w °C

- Migaj¹cy: Wskazuje b³¹d w pod³¹czeniu
czujników (ciœnienia lub temperatury)

Sterowanie elektroniczne przeznaczone jest do kontroli dwóch
obiegów ogrzewania

Wyœwietlacz
górny

- pierwszy obieg ogrzewania bezpoœredniego (z lub bez zaworu
mieszaj¹cego)
?
grzejniki lub ogrzewanie pod³ogowe
?
z czujnikiem temperatury zewnêtrznej lub bez
?
z czujnikiem temperatury wewnêtrznej lub bez

Wyœwietlacz
górny

- Sygnalizuje funkcjonowanie trybu antyzamarzania

Wyœwietlacz
dolny

- Wyœwietla wartoœæ ciœnienia w barach

- drugi obieg ciep³ej wody u¿ytkowej (CWU) z priorytetem
?
z czujnikiem CWU
lub
?
z termostatem CWU

3.1.1 - Funkcjonowanie sterowania
elektronicznego
?
Funkcjonuje z termostatem pokojowym lub bez.

- Punkt poni¿ej wskazuje na rêczny tryb
funkcjonowania kot³a (bez czujnika temperatury
zewnêtrznej)

Wyœwietlacz
dolny

Tryb letni
zielona dioda

¿¹danie (lub nie) za pomoc¹ termostatu wewnêtrznego.
Przycisk “+”

?
Z czujnikiem zewnêtrznym: mo¿liwoœæ automatycznego

przejœcia na tryb letni/zimowy.

Przycisk “-”

Przycisk
instalacji
grzejników

Przycisk
trybu
letniego

Funkcja programatora obni¿aj¹ca temperaturê ¿¹dan¹ kot³a w
?
trybie „eco” (lub przy ochronie przeciw zamarzaniu) lub przy
obni¿eniu czêœciowym lub ca³kowitym mocy kot³a.

- Powrót do normalnego funkcjonowania z poziomu
odczytu temperatur

- Dostêp do menu ustawieñ ¿¹danej temperatury
ogrzewania (przytrzymaæ 0 sek.) tylko w trybie
manualnym
- Przejœcie z trybu letniego do zimowego
(przytrzymaæ 3 sek.)
- Wymuszenie pracy pompy w trybie czuwania

przestoju kot³a.
czasie przestoju kot³a.

- Umo¿liwia odczyt wartoœci parametrów pracy
kot³a (temperatury czujników) i ustawienie ¿¹danej
temperatury wewnêtrznej (komfort, eco lub
antyzamarzanie) tylko z czujnikiem temperatury
wewnêtrznej

Funkcjonowanie
kot³a
- Sygnalizuje funkcjonowanie kot³a
czerwona dioda

Automatyczne odblokowywanie pompy ogrzewania w czasie
?
Ochrona przeciw zamarzaniu dla obiegu grzewczego i CWU w
?

Sygnalizuje dzia³anie trybie letnim (tylko
przygotowanie CWU)
- Migaj¹cy: Sygnalizuje przechodzenie do trybu
letniego

- Anulowanie zw³oki we w³¹czeniu lub wy³¹czeniu
stopni mocy (przytrzymaæ 3 sek.)

?
Zarz¹dzanie przygotowaniem CWU przez czujnik CWU lub
termostat.

?
Ustawienie mocy maksymalnej kot³a poprzez programator
(wybór od 1 do 3 stopni mocy)

- Ci¹g³y:

- Zmniejszenie wartoœci parametru w trakcie
ustawiania

?
Mo¿liwe automatyczne dostosowanie krzywej grzania lub

?
Z czujnikiem CWU: funkcja antylegionellozy lub nie dla ciep³ej
wody u¿ytkowej (co 24 godziny CWU podgrzewana jest do
65°C przez 10 min.)

Sygnalizuje dzia³anie w trybie zimowym
(ogrzewanie)
- Migaj¹cy: Sygnalizuje przechodzenie do trybu
zimowego

- Zwiêkszenie wartoœci parametru w trakcie
ustawiania

?
Dzia³anie w trybie manualnym lub automatycznym (z

¿¹danej temperatury przy u¿yciu termostatu wewnêtrznego
bez programatora lub z pomoc¹ korektora wewnêtrznego.

- Sygnalizuje awariê czujnika
ciœnienia lub temperatury wody
- Ci¹g³y:

Tryb zimowy
zielona dioda

?
Umo¿liwia nadzorowanie pracy pompy obiegu grzewczego na

czujnikiem temperatury zewnêtrznej).

- Migaj¹cy:

- Wskazuje, ¿e ciœnienie w obiegu jest
ni¿sze ni¿ 0,3 bara (automatyczny
reset powy¿ej 0,5 bara)

Przycisk trybu
Auto / Manual

- Dostêp do menu ustawieñ ¿¹danej temperatury
CWU (przytrzymaæ 0 sek.) tylko z czujnikiem CWU
- Przejœcie z trybu zimowego do letniego
(przytrzymaæ 3 sek.)
Wybór miêdzy trybem manualnym i automatycznym
(tryb automatyczny dostêpny tylko z czujnikiem
temperatury zewnêtrznej)

Uruchomienie /
Uruchomienie kot³a lub trybu antyzamarzania
Zatrzymanie
Wyœwietlacz
górny
Dioda
trybu zimowego

Dioda
trybu letniego

Przycisk “+”
Dioda
pracy kot³a

Przycisk “-”
Przycisk
przejœcia do
trybu letniego

Przycisk
przejœcia do
trybu zimowego
Przycisk
Auto / Manu

Przycisk
W³¹cz / Wy³¹cz
Wyœwietlacz
dolny
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3.1.3 - Funkcjonowanie sterowania
elektronicznego dla 2 obiegów
3.1.3.1 - Uruchomienie
na górnym wyœwietlaczu oznacza, ¿e kocio³ jest
pod³¹czony do zasilania, w trybie czuwania z ochron¹ przed
zamarzaniem.
Nacisn¹æ

aby uruchomiæ kocio³.

3.1.3.2 - Zatrzymanie z trybem
antyzamarzania
Aby zatrzymaæ pracê kot³a i uruchomiæ tryb ochrony przed
zamarzaniem nale¿y nacisn¹æ przycisk
Górny wyœwietlacz pokazuje
wy³¹czony.

, dolny wyœwietlacz jest

Je¿eli temperatura wody w kotle spada do 5°C, to kocio³ i pompa
uruchamiaj¹ siê. Kiedy temperatura wody osi¹gnie 35°C, kocio³
zatrzymuje pracê.

3.1.3.3 - Funkcjonowanie w trybie
manualnym lub automatycznym
3.1.3.3.1 - Tryb manualny
U¿ytkownik sam ustawia ¿¹dan¹ temperaturê wody w obiegu
grzewczym.
Aby kocio³ dzia³a³ w trybie manualnym, nale¿y go ustawiæ wed³ug
poni¿szej procedury:
?
Nacisn¹æ przycisk
?
Ponownie nacisn¹æ przycisk
a¿ do momentu wyœwietlenia
parametru
?
Ostatni raz nacisn¹æ przycisk
przez 3 sekundy aby
potwierdziæ ustawienia
Kocio³ funkcjonuje teraz w trybie rêcznym.
Ustawienie ¿¹danej temperatury ogrzewania:
?
Nacisn¹æ przycisk

, ¿¹dana temperatura kot³a zaczyna
migaæ na górnym wyœwietlaczu.
?
Nacisn¹æ
lub
aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ wartoœæ
¿¹danej temperatury w zakresie miêdzy wartoœciami TCMI i
TCMA
?
Nacisn¹æ
aby potwierdziæ ustawienia.
Ustawienie ¿¹danej temperatury CWU:
Ustawienie to mo¿liwe jest tylko z czujnikiem CWU. Je¿eli nie ma
czujnika ustawienie odbywa siê za pomoc¹ termostatu CWU.
?
Nacisn¹æ przycisk
, ¿¹dana temperatura CWU zaczyna
migaæ na górnym wyœwietlaczu.
?
Nacisn¹æ
lub
aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ wartoœæ
¿¹danej temperatury w zakresie od 20 do 65°C.
?
Nacisn¹æ
aby potwierdziæ ustawienia.

3.1.3.3.2 - Tryb automatyczny
Temperatura wody wewn¹trz obiegu grzewczego jest
zale¿na od temperatury zewnêtrznej.
Aby uruchomiæ tryb automatycznym, kocio³ Gialix musi byæ
pod³¹czony do czujnika temperatury zewnêtrznej i ustawiony
wed³ug poni¿szej procedury:
?
Nacisn¹æ jednoczeœnie

i
przez 3 sekundy do
momentu a¿ parametr
zacznie migaæ na górnym
wyœwietlaczu.
?
Nacisn¹æ
do momentu a¿ parametr
wyœwietli siê na
górnym wyœwietlaczu.
?
Nacisn¹æ
lub
aby uzyskaæ dostêp do wartoœci
parametru. Wartoœæ ta zacznie migaæ na dolnym
wyœwietlaczu.
?
Nacisn¹æ
lub
aby wyœwietliæ
na dolnym
wyœwietlaczu.
?
Nacisn¹æ
lub
aby potwierdziæ ustawienia.
?
Nacisn¹æ jednoczeœnie
i
przez 3 sekundy aby wyjœæ z
menu ustawieñ.
Kocio³ zosta³ prawid³owo ustawiony do funkcjonowania
automatycznego.
?
Nacisn¹æ przycisk
?
Ponownie nacisn¹æ przycisk
a¿ domomentu
wyœwietlenia parametru
?
Ostatni raz nacisn¹æ przycisk
przez 3 sekundy aby
potwierdziæ ustawienia
Kocio³ funkcjonuje teraz w trybie automatycznym.

3.1.3.4 - Funkcjonowanie manualne w
trybie letnim lub zimowym
3.1.3.4.1 - Tryb letni
?
Nacisn¹æ przycisk
przez 3 sekundy
?
Zielona dioda trybu letniego zaczyna migaæ

W trybie letnim funkcjonuje tylko przygotowanie CWU. Aby
zapobiec zablokowaniu pompy obiegu grzewczego, jest ona
uruchamiana na 1 minutê co 24 godziny.

3.1.3.4.2 - Tryb zimowy
?
Nacisn¹æ przycisk
przez 3 sekundy
?
Zielona dioda trybu letniego zaczyna migaæ

3.1.3.5 - Jak ustawiæ temperaturê
ogrzewania
Je¿eli kocio³ funkcjonuje w trybie automatycznym to nie mo¿na
przeprowadziæ tych ustawieñ.
W pierwszej kolejnoœci nale¿y zmieniæ tryb na manualny aby
umo¿liwiæ zmianê ustawieñ kot³a.
Nastêpnie:
?
Nacisn¹æ
, na górnym wyœwietlaczu zaczyna migaæ
¿¹dana temperatura ogrzewania.
?
Nacisn¹æ
lub
aby ustawiæ wartoœæ ¿¹danej
temperatury.
?
Nacisn¹æ
aby potwierdziæ nowe ustawienia.

3.1.3.6 - Jak ustawiæ temperaturê CWU
Ustawienie to mo¿liwe jest tylko z czujnikiem CWU. Je¿eli nie
ma czujnika ustawienie odbywa siê za pomoc¹ termostatu CWU.
Nastêpnie:
?
Nacisn¹æ
, na górnym wyœwietlaczu zaczyna migaæ
¿¹dana temperatura ogrzewania.
?
Nacisn¹æ
lub
aby ustawiæ wartoœæ ¿¹danej
temperatury w zakresie od 20 do 65°C.
?
Nacisn¹æ
aby potwierdziæ nowe ustawienia.
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4 - GWARANCJA
4.1 - Warunki gwarancji
Regularne przegl¹dy zapewniaj¹ d³ugotrwa³e i bezproblemowe dzia³anie kot³a. Zaleca siê przeprowadzaæ regularne przegl¹dy kontrolne
raz na rok przed sezonem grzewczym.
OKRES GWARANCJI:
?
20 lat na wymiennik ciep³a modeli od 6 do 24kW,
3 lata na wymiennik ciep³a modeli od 36 do 196kW,
?
2 lata na osprzêt elektryczny kot³a
?
od daty uruchomienia kot³a, pod warunkiem, ¿e w ci¹gu 8 dni od tej daty zostanie odes³ana wypeniona i podpisana karta gwarancyjna
kot³a.
Gwarancja obejmuje wady fabryczne, pod warunkiem instalacji kot³a zgodnie z zaleceniami instrukcji podanej producenta, zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami prawa oraz u¿ytkowaniem kot³a zgodnie z jego przeznaczeniem.
Gwarancja zaczyna obowi¹zywaæ od dnia pierwszego uruchomienia.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ spowodowanych przez:
- nieprawid³owe pod³¹czenie elektryczne kot³a,
- warunki atmosferyczne (np. wy³adowania podczas burzy),
- zbyt wysokie ciœnienie wody,
- zamarzniêcie obiegu wodnego,
- brak corocznego przegl¹du.
Gwarancja ograniczona jest do dostarczenia czêœci, w których stwierdzono wadê lub awariê. Czêœci wadliwe nale¿y odes³aæ na adres
przedstawiciela marki Auer. Koszty us³ugi serwisowej, transportu i pakowania ponosi klient.
Gwarancja na naprawione lub wymienione elementy wygasa w momencie zakoñczenia gwarancji na oryginalne czêœci. Wady lub awarie
poszczególnych czêœci nie powoduj¹ wymiany ca³ego urz¹dzenia.
Czêœci zamienne mog¹ byæ zamawiane poprzez autoryzowany serwis (ASC) lub bezpoœrednio u przedstawiciela marki Auer z podaniem
numeru referencyjnego czêœci, typu kot³a i numeru seryjnego.
Auer nie ponosi odpowiedzialnoœci za wypadki lub straty maj¹tkowe spowodowane przez u¿ytkowanie kot³a.

4.2 - Karta gwarancyjna

KARTA GWARANCYJNA
Odcinek dla u¿ytkownika
INFORMACJE O URZ¥DZENIU
GIALIX - MODEL
NUMER SERYJNY
W£AŒCICIEL (IMIÊ I NAZWISKO / FIRMA)
AUTORYZOWANY SERWIS (ASC)*
(dane firmy / pieczêæ)

ADRES (miejsce zainstalowania kot³a):

DATA INSTALACJI
DATA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA
CZYNNOŒCI KONTROLNE
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OBECNOŒÆ INHIBITORA ANTYKOROZYJNEGO

