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1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE
Każda interwencja wykonywana przez niewykwalifikowany
personel może spowodować niebezpieczeństwo obrażeń.
ź Interwencje na urządzeniu mogą być przeprowadzane tylko
przez wykwalifikowany, autoryzowany personel.
NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE
Urządzenie nie może być użytkowanie przez dzieci oraz osoby,
których możliwości psycho-fizyczne są ograniczone. Kocioł nie
powinien być użytkowany również przez osoby nie posiadające
odpowiedniego doświadczenia, z wyjątkiem sytuacji w której
zapewniony jest nadzór przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo, opiekuna lub osobę przeszkoloną wcześniej do
pracy z tym urządzeniem. Dzieci bez opieki nie powinny czyścić
ani konserwować urządzenia.
PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE
Kocioł przeznaczony jest do podgrzewania wody. Musi być
podłączony do instalacji grzewczej oraz instalacji wody
użytkowej. Należy:
ź Zapoznać się z instrukcją instalacji, obsługi i funkcjonowania
pompy ciepła i pozostałych elementów stanowiących całość
systemu.
ź Zapewnić kontrolę i obsługę urządzenia zgodnie z zaleceniami
instrukcji.
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM
Dotykanie podłączeń elektrycznych pod napięciem grozi
poważnymi obrażeniami lub śmiercią. Wszelkie prace przy
elementach elektrycznych muszą być wykonywane bez zasilania
i przez wykwalifikowanego specjalistę. Przed rozpoczęciem prac
na należy:
ź Odłączyć urządzenie od zasilania.
ź Upewnić się, że nie jest możliwe przypadkowe przywrócenie
zasilania.
ź Odczekać co najmniej 5 minut na rozładowanie
kondensatorów.
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI W
PRZYPADKU BRAKU LUB USZKODZENIA ZABEZPIECZEŃ
Niniejsza instrukcja nie zawiera wszystkich wymaganych
schematów instalacji urządzeń zabezpieczających.
ź Zainstalować na obiegach wymagane zabezpieczenia.
ź Należy przekazać użytkownikowi informację o
zabezpieczeniach urządzenia.
ź Należy przestrzegać obowiązujących norm oraz przepisów
krajowych i międzynarodowych.
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI W
PRZYPADKU WYCIEKU GAZU
W przypadku wyczuwalnego zapachu gazu:
ź Nie używać otwartego ognia, nie palić papierosów, nie
używać styków elektrycznych ani przełączników (dzwonek,
oświetlenie, silnik, winda itp.).
ź Odciąć dopływ gazu.
ź Otworzyć okna.
ź Ewakuować się z miejsca zagrożenia.
ź Powiadomić instalatora lub firmę serwisową.
ź Skontaktować się z dostawcą gazu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO W PRZYPADKU WYDZIELANIA
DYMU
W przypadku wydzielania dymu:
ź Wyłączyć kocioł.
ź Otworzyć okna.
ź Ewakuować się z miejsca zagrożenia.
ź Powiadomić instalatora lub firmę serwisową.

RYZYKO ZATRUCIA W PRZYPADKU
NIEWYSTARCZAJĄCEGO POBORU POWIETRZA DO
SPALANIA
W przypadku urządzeń z przyłączem typu B wentylacja w
pomieszczeniu nigdy nie może być zasłonięta, nawet częściowo.
RYZYKO KOROZJI
Urządzenie należy użytkować w miejscu zabezpieczonym przed
wilgocią i/lub wodą.
Zabrania się pracy kotła z zasysanym powietrzem zawierającym:
ź rozpuszczalniki,
ź materiały wybuchowe,
ź tłuszcze, chlor, kwasy, tlenki,
ź aerozole.
RYZYKO USZKODZENIA PRZEZ MRÓZ
Kocioł może być zainstalowany wyłącznie w pomieszczeniu
zabezpieczonym przed mrozem.
RYZYKO USZKODZENIA KOTŁA
Kocioł NIE MOŻE pracować bez wody. Nie włączać zasilania,
jeżeli instalacja nie zostanie całkowicie wypełniona wodą.
PRZEPISY I NORMY
Podczas instalacji i obsługi urządzenia należy przestrzegać
przepisów, dyrektyw, przepisów technicznych, norm i przepisów
w ich aktualnej wersji.
ź Odłączenie kotła oznacza zapewnienie całkowitego
wyłączenia w stałym połączeniu, zgodnie z zasadami
instalacji.
ź Zabezpieczyć urządzenie wyłącznikiem wielobiegunowym z
rozwarciem styków co najmniej 3 mm oraz uziemienie.
ź Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać on
wymieniony przez producenta lub jego serwis posprzedażny.
ź Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić
na oryginalny zestaw dostępny u producenta lub w serwisie
posprzedażnym.
ź Gazowe i elektryczne urządzenia odcinające kotła muszą być
zawsze dostępne.
ź Wylot z zaworu bezpieczeństwa musi być otwarta na wolnym
powietrzu.
KONSERWACJA - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Konserwacja i czyszczenie kotła muszą być przeprowadzane
obowiązkowo co najmniej raz w roku przez wykwalifikowanego
specjalistę.

2. WAŻNE INFORMACJE
2.1. DOKUMENTACJA
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część kotła. Przed
instalacją kotła oraz jego uruchomieniem należy dokładnie
zapoznać się z zaleceniami instrukcji.
Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa
znajdujących się w niniejszej instrukcji.
Producent (przedstawiciel producenta) nie ponosi
odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem
zapisów instrukcji, błędnej obsługi, instalacji i użytkowania kotła.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
produktach i zapisach instrukcji.
Instrukcję oraz całą dokumentację kotła należy przekazać
użytkownikowi. Dokumentację tą należy zachować i
przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.

SEPARATOR KONDENSATU
Syfon kondensatu musi być napełniony przed uruchomieniem
urządzenia.
MATERIAŁY WYBUCHOWE I ŁATWOPALNE
Zabrania się przechowywania, nawet tymczasowo, materiałów
łatwopalnych w kotłowni lub w pobliżu kotła.

OSTRZEŻENIA
I WAŻNE ZALECENIA

ZAPOZNAĆ SIĘ Z
ZALECENIAMI
INSTRUKCJI
PRZED PODJĘCIEM
WSZELKICH DZIAŁAŃ

NIE WYRZUCAĆ DO ŚMIECI
PRZESTRZEGAĆ
PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH
UTYLIZACJI I
SELEKCJI ODPADÓW
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3. OPIS KOTŁA

2.2. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Przewóz urządzenia odbywa się na ryzyko odbiorcy.
Po otrzymaniu kotła i przed jego montażem, należy dokładnie
sprawdzić otrzymany produkt pod kątem ewentualnych
uszkodzeń oraz jego kompletności.
Dopuszczalna temperatura transportu i magazynowania
urządzenia wynosi od -20°C do 60°C.
Kocioł należy transportować i magazynować w oryginalnym
opakowaniu, w pozycji poziomej, opróżniony z wody.

2.3. ROZPAKOWANIE

Procedura demontażu paneli
frontowych obudowy:
1. Zdemontować środkowy
panel, montowany na
zatrzaskach.
2. Aby zdemontować frontowy
panel obudowy, należy
odkręcić dwie śruby TH7
znajdujące się na dole
panelu frontowego.
3. Pociągnąć dolną część
panelu do siebie, a
następnie unieść go i wyjąć
z kołków znajdujących się
na górze kotła.
4. Demontaż dolnego panelu
odbywa się w ten sam
sposób.
Montaż paneli frontowych
należy przeprowadzić w
odwrotnej kolejności niż
demontaż.

LELIA+ to gazowy kocioł kondensacyjny, przeznaczony do
zasilania obiegu grzewczego i obiegu ciepłej wody użytkowej (z
wyjątkiem modelu CHAUFFAGE).
Wyposażony jest w elektroniczny układ sterowania, który
dostosowuje moc roboczą palnika i uwzględnia potrzeby
użytkowników, a także temperaturę zewnętrzną. Programator
umożliwia ustawienie poziomu komfortu na 7 dni tygodnia, w
dostosowywanych przedziałach czasowych.
Bezpieczeństwo zapewnia elektroda jonizacyjna kontrolująca
płomień. Zawór gazowy jest zarządzany przez autonomiczny
moduł gazowy, który podnosi poziom bezpieczeństwa.
Kocioł LELIA+ po dostarczeniu jest gotowy do pracy w
konfiguracji fabrycznej. Konfiguracja ta umożliwia uproszczony
start i można ją zmodyfikować w menu instalatora.

3.1. CERTYFIKACJA
Urządzenie to jest zgodne z międzynarodowymi normami
bezpieczeństwa elektrycznego IEC 60335-1, IEC 60335-2-102.
Oznakowanie CE na urządzeniu potwierdza jego zgodność z
następującymi dyrektywami wspólnotowymi:
ź Rozporządzenie w sprawie urządzeń spalających paliwa
gazowe (UE): 2016/426/UE
ź Dyrektywa dotycząca sprawności kotła: 94/42/EWG
ź Dyrektywa niskonapięciowa (LV): 2014/35/EU
ź Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej
(EMC): 2014/125/WE
ź Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych
(ROHS): 2011/65/UE

3.2. GAMA MODELI
MODEL
PROFUSION
SOL

NR REF.

FUNKCJA
OGRZEWANIA

111433

4 do 24 kW

FUNKCJA
C.W.U.
4 do 30,5 kW
mikro-akumulacja

3.3. OPAKOWANIE
2.4. TABLICZKA ZNAMIONOWA

MODEL
PROFUSION
SOL

2.5. UTYLIZACJA
Materiały, z których wytwarzane są produkty
marki Auer nadają się do recyklingu.
Pod żadnym pozorem nie należy wyrzucać
urządzeń razem z odpadami domowymi,
przedmiotami o dużych rozmiarach ani na
wysypiskach śmieci.
Likwidacja i recykling urządzeń musi być
przeprowadzony przez specjalistyczną firmę,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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ILOŚĆ
OPAKOWAŃ

WAGA
kg

WYS. x SZER. x DŁ.
mm

1

90

1868 x 690 x 690

3.4. WYPOSAŻENIE

ź
ź
ź

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE KOTŁA OBEJMUJE
instrukcję wraz z niezbędną dokumentacją
dysze gazowe,
czujnik temperatury zewnętrznej

3.5. SCHEMAT BUDOWY KOTŁA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Wymiennik ciepła (kondensujący)
Palnik
Wymiennik płytowy CWU
Wentylator
Wtrysk gazu
Doprowadzenie mieszanki Venturi
Separator kondensatu / syfon
Odpowietrznik manualny
Naczynie wzbiorcze
Zabezpieczenie termiczne (LTS)
Czujnik zasilania ogrzewania
Czujnik powrotu ogrzewania
Czujnik CWU
Czujnik temperatury zbiornika CWU
Czujnik przepływu CWU
Zawór upustowy

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Czujnik ciśnienia
Pompa
Zawór 3-trogowy
Zbiornik CWU
Zawór gazowy
Blok gazowy
Elektroda zapłonu / jonizacji
By-pass
Ładowanie zimnej wody użytkowej
Ciepła woda użytkowa CWU
Powrót obiegu ogrzewania z
zaworem
28. Zasilanie obiegu ogrzewania z
zaworem
29. Antyskażeniowy system napełniania

MODEL PROFUSION SOL
WYPOSAŻENIE DOSTĘPNE W OPCJI
ź

czujnik temperatury pokojowej (SA)
kontrola temperatury strefy grzewczej,
czujnik przewodowy
ref. 751009

ź

zabezpieczenie termiczne obiegu podłogowego (LTP)
do 65°C z resetem manualnym, do montażu
na zasilaniu obiegu podłogowego
ref. 710403

ź

kabel ekranowany o długości 2 m
łączący 2 kotły w kaskadzie
ref. 710214

ź

system odprowadzenia spalin
akcesoria systemu wydechowego opisane są w punkcie 5.5.
System wydechowy
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3.6. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

3.7. PANEL STEROWANIA

3.6.1. DANE TECHNICZNE

3.7.1. EKRAN

LELIA+
PROFUSION SOL
OGRZEWANIE
Klasa energetyczna ErP

-

A

Maksymalna moc użytkowa 80/60°C

kW

23,33

Maksymalna moc użytkowa 50/30°C

kW

26,13

Minimalna moc użytkowa

kW

4,65

Moc maksymalna

kW

30,5

Moc minimalna

kW

4

Zakres temperatury obiegu grzewczego

°C

20 do 80

Zabezpieczenie termiczne

°C

110

Ciśnienie robocze max / min

bary

0,5 / 3

Pojemność naczynia wzbiorczego

litry
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DRUGA FUNKCJA

FUNKCJA GŁÓWNA

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
Klasa energetyczna ErP / wydajność

-

A / cykl XL

Sposób przygotowania C.W.U.

-

mikro-akumulacja

Maksymalna moc użytkowa

kW

30

Pojemność akumulacji

litry

0,5

Zakres temperatury dla C.W.U.

°C

40 do 60

Maksymalne ciśnienie robocze

bary

7

Przepływ stały C.W.U. (ΔT = 30°K)

l / min.

14,3

Przepływ chwilowy C.W.U. (ΔT = 30°K)

l / min.

14,3

3.6.2. WYMIARY
335,5

DRUGA FUNKCJA
po dłuższym przyciśnięciu
przycisku

FUNKCJA GŁÓWNA
po krótkim przyciśnięciu
przycisku

- DOSTĘP DO MENU
- POWRÓT / ANULOWANIE

BLOKADA / ODBLOKOWANIE
KLAWIATURY

- WŁĄCZ / WYŁĄCZ
- TRYB LATO / ZIMA

PRZEJŚCIE W
TRYB CZUWANIA

- USTAWIENIE TEMPERATURY

PROGRAMOWANIE

- ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI
- PRZEJŚCIE W GÓRĘ

PROGRAMOWANIE CZASOWE

- POTWIERDZENIE
- WYŚWIETLENIE CIŚNIENIA
LUB TEMPERATURY

INFORMACJE DOTYCZĄCE
TEMPERATUR I STANU
FUNKCJONOWANIA KOTŁA

- ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI
- PRZEJŚCIE W DÓŁ

AKTYWACJA FUNKCJI
"WAKACJE"

330

1
2
3
4

5

1656

1 IKONY STANU I FUNKCJONOWANIA KOTŁA
PRACA PALNIKA

AKTYWNA FUNKCJA C.W.U.

POZIOM MOCY

AKTYWNA FUNKCJA
OGRZEWANIA

ZAPŁON PALNIKA

BLOKADA KLAWIATURY

PRACA POMPY

NAWIGACJA W
MENU INSTALATORA

2 KOMUNIKAT (9 znaków)
3 AKTYWNY POZIOM KOMFORTU
KOMFORT

EKO

ANTYZAMARZANIE

TRYB "WAKACJE"

4 DZIEŃ TYGODNIA (1=poniedziałek, 2 = wtorek ...)
5 GODZINA / TEMPERATURA / WARTOŚCI USTAWIEŃ
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3.7.2. MENU
MENU / PODMENU

DOSTĘP

MENU UŻYTKOWNIKA
- ZUŻYCIE
- DATA I GODZINA
- USTAWIENIA: PODŚWIETLENIE, SYGNAŁ, DŹWIĘK...
- ZAPIS HISTORII NA PAMIĘĆ USB

MENU INSTALATORA
- PRĘDKOŚĆ POMPY
- USTAWIENIA KRZYWEJ GRZEWCZEJ
- AKTYWACJA FUNKCJI: AUTOADAPTACJA, LATO/ZIMA...
- USTAWIENIE MOCY MAKSYMALNEJ

+

MENU EKSPERTA
- USTAWIENIE PARAMETRÓW
- WYŚWIETLENIE STANU KOTŁA I TEMPERATUR
- ODCZYT LICZNIKÓW
- KONFIGURACJA OBIEGÓW I CZUJNIKÓW
- AKTYWACJA FUNKCJI ODPOWIETRZANIA
- USTAWIENIE RODZAJU GAZU
- WYMUSZENIE PRACY PALNIKA W CELU ANALIZY
- USTAWIENIA DLA KASKADY KOTŁÓW
- OPROGRAMOWANIE - INFORMACJA I AKTUALIZACJA

+

Wyjście z menu po naciśnięciu przycisku

3.7.3. KOMBINACJE PRZYCISKÓW
FUNKCJA
RESET LICZNIKÓW
Niektórych liczników nie da się wyzerować.
Funkcja ta dotyczy tylko liczników, które
mogą być wyzerowane.

w menu LICZNIKI

+
przez 5 sekund
w menu LICZNIKI

+
przez 5 sekund
przy podłączonej
pamięci USB

+
KOPIOWANIE USTAWIEŃ DO KOTŁA

przy podłączonej
pamięci USB

+
AKTYWACJA FUNKCJI
PÓŁAŁTOMATYCZNEGO URUCHAMIANIA

SEPARATOR OSADÓW
Należy zainstalować separator osadów w najniższym punkcie na
powrocie obiegu grzewczego. Separator odpowiedniej wielkości
powinien być wyposażony w filtr przechwytujący tlenki,
cząsteczki i kamień które odrywając się mogą zanieczyścić
kocioł.
PRZYGOTOWANIE OBIEGU HYDRAULICZNEGO
Przed podłączeniem kotła, należy dokładnie wypłukać instalację
hydrauliczną odpowiednimi środkami aby wyeliminować
pozostałości po lutowaniu, spawaniu, uszczelniaczach, osadach,
cząsteczkach metalu itp., w grzejnikach, ogrzewaniu
podłogowym, itd. Zabezpieczy to wymiennik ciepła przed
zanieczyszczeniem.

KOMBINACJA

POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

ZAPIS USTAWIEŃ NA PAMIĘĆ USB

PRZEKROJE, PRZEPŁYWY, ODPOWIETRZENIE
Odpowiednia wartość przepływu musi zapewnić różnicę nie
większą niż 20°C między zasilaniem a powrotem ogrzewania. W
przypadku instalacji z zaworami termostatycznymi wartość tą
należy skontrolować przy otwartych wszystkich zaworach.
Realnie wymagana moc grzewcza określa przepływ wody w
obiegu ogrzewania.
Niniejsza instrukcja zawiera wykresy przepływu / ciśnienia,
pozwalające dostosować prędkość pracy pompy do
charakterystyki obiegu hydraulicznego.
Aby zapewnić dokładne i ciągłe odpowietrzenie obiegu, należy
zainstalować automatyczne odpowietrzniki w najwyższych
punktach instalacji oraz odpowietrzniki manualne na wszystkich
grzejnikach.

kocioł w trybie czuwania
nacisnąć 3x

NACZYNIE WZBIORCZE I ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
Kotły Lélia wyposażone są w 8-litrowe naczynie wzbiorcze (1
bara) i zawór bezpieczeństwa ustawiony na 3 bary. Zależnie od
wysokości instalacji, może być konieczne ponowne dostosowanie
ciśnienia w naczyniu rozszerzalnym i sprawdzenie czy
pojemność 8 litrów jest wystarczająca dla rozmiarów instalacji.
Wysokość statyczna
2,5
instalacji (m)
(1)
Ciśnienie w naczyniu
0,25
wzbiorczym (bary)
(2)
Maksymalna ilość wody
w instalacji dla 8-litrowego
152
naczynia wzbiorczego*
Współczynnik
rozszerzalności*
(1)

(3)

0,05

5

7,5

10

12,5

15

0,5

0,75

1,00

1,25

1,50

138

125

111

97

83

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

Spuścić powietrze i sprawdzić ciśnienie w razie konieczności

(2) Przeliczenie:

11 litrów na kW energii cieplnej przy grzejnikach stalowych
13 litrów na kW energii cieplnej przy grzejnikach żeliwnych
17 litrów na kW energii cieplnej przy ogrzewaniu podłogowym

(3) W

4. ZALECENIA
Instalacja urządzenia musi być przeprowadzona przez
wykwalifikowany personel z odpowiednimi uprawnieniami,
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa w
zakresie instalacji hydraulicznych, gazowych oraz elektrycznych.

4.1. ZALECENIA INSTALACYJNE
4.1.1. OBIEG GRZEWCZY
Zainstalować dostarczony z kotłem zawór z
filtrem na powrocie obiegu grzewczego.

ZAWÓR ZABEZPIECZAJĄCY PRZED SKAŻENIEM
Zawór ten zabezpiecza obieg czystej wody pitnej przed
skażeniem w razie powrotu, czyli przewagi ciśnienia w
zamkniętym obiegu grzewczym.

przypadku instalacji z większą ilością wody, wartości te przemnożyć przez
współczynnik rozszerzalności aby obliczyć minimalną pojemność potrzebnego
naczynia wzbiorczego. W razie konieczności do 8-litrowego naczynia wzbiorczego
w kotle dodać następne naczynie wzbiorcze.

OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM
Ochrona przed zamarzaniem jest konieczna jeżeli kocioł jest
odłączony od zasilania elektrycznego w czasie zimy (np. w
domku letnim).

Obieg grzewczy jest chroniony przed
zamarznięciem jeżeli kocioł jest podłączony
do gazu i zasilania elektrycznego. Należy
obowiązkowo opróżnić obieg wody
użytkowej.
Jeżeli odłączone jest zasilanie elektryczne
lub zasilanie gazu a spodziewany jest mróz,
należy całkowicie opróżnić kocioł: obieg
grzewczy i obieg C.W.U.
OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Należy obowiązkowo zainstalować zabezpieczenie termiczne do
65°C na wyjściu kotła. Zabezpieczenie to spowoduje odcięcie
zasilania elektrycznego w przypadku przegrzania.

7

ZAWORY TERMOSTATYCZNE
W zawory termostatyczne należy wyposaży przede wszystkim
pomieszczenia odbierające dodatkową energię cieplną (np.
poprzez duże powierzchnie przeszklone).

ź

W rejonach gdzie woda ma wysoki poziom zakamienienia
(TH>20° F), zalecane jest zastosowanie zmiękczacza.
Zmiękczona woda powinna odpowiadać kryteriom
obowiązującym w kraju zastosowania.

ź

W każdym przypadku ciepła woda musi spełniać dodatkowe
normy krajowe:
- poziom zawartości chloru
- oporność (między 2200 a 4500 om/cm)
- 12°F < TH < 30°F
- ...

Należy obowiązkowo zapoznać się z
instrukcją instalacji i montażu termostatu
pokojowego w celu prawidłowego
umiejscowienia i zapewnienia
odpowiedniego komfortu termicznego.

ź

UWAGA:
Do wykonania obiegu C.W.U. zastosować następujące materiały:
ź miedź
ź stal INOX
ź mosiądz
ź plastik

ź

ź

Gwarancja nie obowiązuje jeżeli powyższe
punkty nie zostaną spełnione lub jeżeli
jakość wody nie spełnia określonych norm.
Zalecane jest nie stosowanie recyrkulacji
ciepłej wody użytkowej, szczególnie w
modelach PROFUSION, ponieważ może to
zaburzać funkcjonowanie kotła.

Ujście zaworu bezpieczeństwa musi być dostosowane do
budowy instalacji i nie może być zablokowane. Musi być ono
podłączone za pomocą lejka, zapewniającego minimum
20mm prześwitu do rury kanalizacyjnej o średnicy
odpowiadającej podłączeniom rur do urządzenia.

ź

Jeżeli ciśnienie na zasilaniu zimnej wody użytkowej jest
wyższe niż 5 barów, należy zainstalować reduktor ciśnienia
powyżej zaworu bezpieczeństwa na początku instalacji
(zalecane ciśnienie od 4 do 5 barów).
UWAGA
Normalnym zjawiskiem jest wyciek niewielkiej ilości wody z
zaworu bezpieczeństwa podczas przygotowania ciepłej wody
użytkowej.
Aby uniknąć wycieków należy zamontować naczynie
wzbiorcze:
- między zaworem bezpieczeństwa a kotłem (modele MIXTE i
PROFUSION)

ź Zalecane jest zainstalowanie zaworu odcinającego nad
zaworem bezpieczeństwa.
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Temperatura C.W.U. może osiągnąć ponad
60°C (szczególnie w trybie anty- legionelli).
Aby uniknąć ryzyka oparzenia należy
oowiązkowo zainstalować termostatyczny
zawór mieszający na wyjściu C.W.U.

Zawór bezpieczeństwa musi być zainstalowany jak najbliżej
wejścia zimnej wody do urządzenia a przepływ wody nie
może być zakłócony przez żadne dodatkowe
oprzyrządowanie (zawór, ciśnieniomierz etc.)

Ujście zaworu bezpieczeństwa musi być zainstalowane w
miejscu zabezpieczonym przed mrozem i skierowane w dół.

Należy dokładnie wypłukać rury dostarczające wodę przed ich
podłączeniem do instalacji wody użytkowej urządzenia aby
uniknąć przedostania się do niej drobnych cząsteczek,
skrawków metali i innych.

DYSTRYBUCJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
W przypadku instalacji wyposażonych w:
- rury o małej średnicy,
- zawory z głowicą ceramiczną,
konieczne jest zainstalowanie jak najbliżej zaworów
odcinających lub naczynia wzbiorczego dostosowanego do
instalacji.

ź Maksymalna temperatura ciepłej wody użytkowej na wyjściu z
urządzenia nie może przekraczać 50°C dla wody sanitarnej i
60°C dla pozostałego użytku. Zainstalować termostatyczne
zawory mieszające aby zapobiec ryzyku poparzenia.

ZASILANIE ZIMNĄ WODĄ
Należy obowiązkowo zainstalować na wejściu zimnej wody
użytkowej ciśnieniowy nowy zawór bezpieczeństwa (nie
dostarczany z kotłem) ustawiony na 7 bar. Zalecane są
zawory z membraną. Zawór ten musi spełniać wszelkie
wymagania dotyczące standardów dla wody użytkowej.

ź

ź

Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju
stosowania urządzenia, szczególnie przepisów dotyczących
warunków bezpieczeństwa z zakresu sanitarnego i
ciśnieniowego.

W przypadku zastosowania zaworów
termostatycznych jednocześnie z
termostatem pokojowym, grzejniki w
pomieszczeniu, w którym zlokalizowany jest
termostat pokojowy, powinny być
obowiązkowo wyposażone w zawory
manualne.

4.1.2. CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

ź

ź

4.1.3. ODPROWADZENIE KONDENSATU
ź
ź
ź
ź

Podłączenia przewody odprowadzające muszą być odporne
na korozję.
Przewód odprowadzenia kondensatu nie może być
podłączony bezpośrednio do syfonu.
Nie podłączać do węża gumowego.
Nie zginać odprowadzenia.

4.1.4. PODŁĄCZENIE GAZOWE
Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozmiar rury
doprowadzającej musi być odpowiedni do przepływu gazu w
kotle.
Ciśnienie gazu dla kotów LELIA+:
ź 25 mbar dla gazu ziemnego
ź 37 mbar dla propanu.
Ilość siarki zawartej w stosowanym gazie nie może przekroczyć
150 mg/m³ w krótkim okresie i 30 mg/m³ w ujęciu
średniorocznym.

W przypadku wycieku gazu zawór
natychmiast odetnie dopływ gazu. Należy
niezwłocznie wezwać wykwalifikowanego
specjalistę.

4.1.5. ODPROWADZENIE SPALIN

4.2.2. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI GRZEWCZEJ

Poniższy rysunek służy tylko do celów poglądowych. Należy
stosować się do obowiązujących norm i przepisów prawa.
A

= min. 0,4 m (minimalna odległość od wylotu spalin do
otworu dachowego)

B

= min. 0,6 m (minimalna odległość od wylotu spalin do
wlotu powietrza)

C

= dowolna odległość (zapewniająca wylot spalin za ścianę
bez deflektora)

D

= 0,3 m (minimalna odległość od wylotu spalin do poziomu
gruntu, krawędzi dachu, krawędzi balkonu)

E

= 0,1 m (minimalna odległość od wylotu spalin do rynny)

Instalacje grzewcze należy dokładnie
wypłukać z zanieczyszczeń powstałych przy
realizacji instalacji (miedź, cyna, pakuły) a
także wskutek reakcji chemicznej pomiędzy
metalami. Zabezpieczy to wymiennik kotła
przed zanieczyszczeniem.
ź Należy OBOWIĄZKOWO płukać nowe
instalacje a następnie uzdatnić wodę w
instalacji.
ź W przypadku starych instalacji należy je
OBOWIĄZKOWO oczyścić z osadów,
wypłukać a następnie uzdatnić wodę w
instalacji.
ź UWAGA: W każdym przypadku należy
OBOWIĄZKOWO uzdatnić wodę w
instalacji za pomocą inhibitora. Inhibitor
musi być dostosowany do każdego
rodzaju instalacji w celu zabezpieczenia
systemu grzewczego przed rozwojem
korozji, osadów kamienia i rozwojem
mikrobiologicznym. Środki chemiczne
służące do tego celu muszą mieć
dopuszczenia sanitarne a także
niezbędne zezwolenia handloworynkowe na terenie Polski.

F i G = minimalna odległość od wylotu spalin do narożnika
ściany bez otworu:
- jeżeli G ≤ 0.5 m to F ≥ 0.15 m
- jeżeli G ≥ 0.5 m to F ≥ 0.8 m
minimalna odległość od wylotu spalin (niezależnie od
wartości G):
- F ≥ 1 m bez deflektora
- F ≥ 0.15 m z wentylatorem.
H

= 2 m (odległość od wylotu spalin do roślin)

B
A

D
B

A
B

G

F

E

B
D
A

C
D

H

WAŻNE
W celu zabezpieczenia instalacji grzewczej przed
zanieczyszczeniami zaleca się stosowanie szerokiej gamy
inhibitorów i środków do czyszczenia instalacji oraz
magnetycznych filtrów hydrocyklonowych znajdujących się w
gamie produktów oferowanych przez firmę CIEPŁO-TECH
sp.j., wyłącznego przedstawiciela marki Auer w Polsce.
Produkty te zapewniają utrzymanie stałej wydajności instalacji
grzewczej eliminację z systemu wszelkich cząsteczek
magnetycznych i niemagnetycznych.
Lista produktów dostępna jest w oficjalnych cennikach
oraz na stronie internetowej firmy CIEPŁO-TECH sp.j.

ź
ź
ź
ź

4.2. UZDATNIENIE WODY
W OBIEGU GRZEWCZYM
4.2.1. WODA DO NAPEŁNIANIA INSTALACJI
Instalacja grzewcza może być wykonana z materiałów różnego
rodzaju. Może więc pojawić się zjawisko korozji spowodowane
połączeniami galwanicznymi, zarówno w instalacjach nowych jak
i starszych.
Instalację ogrzewania wypełniać wyłącznie wodą z sieci
wodociągowej, bez środków zmiękczających (np. uzdatniających
wodę):
8,5 ≤ PH (kwasowość) ≤ 9,5
Zawartość chloru ≤ 60 mg/litr
Przewodzenie < 1000 µS/cm
2,8 ≤ TH (twardość wyrażona w ° niemieckich) ≤ 8,4

ź
ź

FUNKCJE INHIBITORA ANTYKOROZYJNEGO:
zabezpiecza nagrzewnicę kotła;
kontroluje proces odkładania się kamienia w instalacji;
zabezpiecza przed agresywną punktową rdzą
w nowych instalacjach przeciwdziała powstawaniu
osadów i zapobiega rozwojowi mikrobiologicznemu w
instalacji;
uniemożliwia wydzielanie wodoru;
mniejsza hałas.

Dopuszczalne jest stosowanie produktów innych marek, jeżeli są
one dostosowane do wszystkich materiałów wykorzystanych przy
budowie instalacji i gwarantujących należyte zabezpieczenie
instalacji. W tym przypadku należy odnieść się do instrukcji
technicznych i składów chemicznych danego produktu przed jego
zastosowaniem.

Napełnianie instalacji wodą z innych źródeł
(studnia, itd.) powoduje utratę gwarancji.
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4.2.3. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI

Nalezy obowiązkowo zainstalować
dostarczony wraz z kotłem zawór z filtrem,
strzałką skierowaną w stronę belki
hydraulicznej.
Brak zastosowania zaworu z filtrem skutkuje
anulowaniem gwarancji.

Tlen zawarty w powietrzu jest czynnikiem przyspieszającym
korozję. W celu poprawnego odpowietrzania
instalacji należy zastosować automatyczny system
odpowietrzania w każdym wysokim punkcie instalacji oraz ręczne
lub automatyczne odpowietrzniki na każdym grzejniku.

Wszelkie uszkodzenia kotła spowodowane
złą jakością wody w instalacji
ź powodujące np. odkładanie się w kotle
kamienia lub rdzy,
ź spowodowane brakiem należytego
zabezpieczenia instalacji i kotła powyżej
wymienionymi środkami chemicznymi,
ź złym odpowietrzeniem instalacji,
pociąga za sobą utratę gwarancji.

OBIEG GRZEJNIKOWY
LUB OGRZEWANIE PODŁOGOWE
CWU

GB
ZWU
LTP

Z

CWU
G
ZWU
P

5. INSTALACJA
5.1. MIEJSCE INSTALACJI
Kocioł należy montować na solidnej
ścianie, przystosowanej do przenoszenia
dużych obciążeń.
Kotła nie można umieszczać w pobliżu
kuchenki lub innego źródła ciepła.

K

W przypadku instalacji w systemie
kominowym, nalezy zapewnić odpowiednią
wentylację pomieszczenia.
UWAGA
Nie należy montować kotła w łazience lub innym wilgotnym
pomieszczeniu.
Obecność chloru lub innej żrących oparów w pomieszczeniu
(pralnia, basen itp.) Prowadzi do unieważnienia gwarancji na
korpus grzewczy.

5.2. PODŁĄCZENIE WODY I GAZU
5.2.1. OZNACZENIE I ŚREDNICE PODŁĄCZEŃ
POWRÓT
OGRZEWANIA
- MIEJSCE MONTAŻU
ZAWORU
Z FILTREM

ZASILANIE
OGRZEWANIA

CWU

ZIMNA
WODA

Z
P
G
K
ZN
ZWZ
PWZ
GB
ZWU
CWU
LTP
M
N

-

zasilanie obiegu grzewczego
powrót obiegu grzewczego
zasilanie gazowe
odprowadzenie zaworu bezpieczeństwa i kondensatu
zawór napełniania
zasilanie wymiennika zbiornika C.W.U.
powrót z wymiennika zbiornika C.W.U.
grupa bezpieczeństwa
zimna woda użytkowa
ciepła woda użytkowa
zabezpieczenie termiczne obiegu ogrzewania
mieszacz termostatyczny
naczynie wzbiorcze

5.2.3. PODŁĄCZENIE GAZU
GAZ

Nalezy obowiązkowo przestrzegać
obowiązujących norm i przepisów
dotyczących wykonania oraz podłączeń
instalacji gazowej.
Koło kotła należy zainstalować łatwo
dostępny zawór odcinający zasilanie
gazowe.
Zaleca się zamontowanie filtra na zasilaniu gazowym kotła.
Zasilanie gazowe jest podłączone za pomocą przyłącza 3/4" na
kotle.

ŚREDNICA
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ZASILANIE
OGRZEWANIA

C.W.U.

GAZ

3/4"

3/4"

3/4"

ZIMNA
POWRÓT
WODA OGRZEWANIA

3/4"

3/4"

5.2.4. ODPROWADZENIE Z ZAWORU BEZP.
I KONDENSATU

LT
- długość całkowita systemu koncentrycznego
LT mini - 0,3m w linii prostej (tylko w przypadku systemu skierowanego do tyłu
LT max - 14m w linii prostej (wliczone 1 kolanko 90°)
kolanko 90° = 2 x kolanko 45° = 1m odcinka prostego

WYLOT DO TYŁU - BEZ PŁYTY DYSTANSOWEJ

Ø
DŁUGOŚĆ
WEWN. / ZEWN. MAKSYMALNA

SYMBOL

TYP

C13

koncentryczny poziomy

60 / 100

14 m

C33

koncentryczny pionowy

60 / 100

14 m

C43p

kolektor wydechowy

60 / 100

B23p

kominowy

80 / -

668 mini

50 mini

Możliwość podłączenia systemu odprowadzenia spalin i poboru
powietrza.

334 mini
600 mini

5.3. SYSTEM WYDECHOWY

402 mini

266 mini

Armatura i przewody muszą być wykonane z materiałów
odpornych na korozję.
Odprowadzenie do kanalizacji należy wykonać przez syfon.
Rurki przeznaczone do odprowadzenia wody z zaworu oraz
kondensatu nie mogą być podłączone bezpośrednio do
kanalizacji. Muszą być one otwarte i umieszczone nad lejkiem
zamontowanym przed tym syfonem.

POZIOMY SYSTEM KONCENTRYCZNY Ø 60/100
POZIOMY SYSTEM WYLOTOWY ref. 710400
ODCINEK PROSTY 1m - KOLANKO 90° Z KOŁNIERZEM

WYLOT NA PRAWĄ SRONĘ
14 m

LT

DO KOLEKTORA

140

14 m

5.3.1. SYSTEM KONCENTRYCZNY 60/100 POZIOMY

50

402 mini

WYLOT NA PRAWĄ SRONĘ

50

Dokładnie dopasować do siebie
poszczególne elementy przewodu
wydechowego (kolanka, rury, końcówkę).
Każde zastosowanie akcesoriów innego
producenta powoduje utratę gwarancji
szczelności systemu.

402 mini

Należy zwrócić uwagę na ukierunkowanie
zakończenia przewodu wydechowego
przechodzącego przez ścianę i wystającego
140mm poza obręb budynku.
Zainstalować zakończenie przewodu
wydechowego z uwzględnieniem 3%
nachylenia w kierunku kotła.
Dokładnie dopasować do siebie
poszczególne elementy przewodu
wydechowego (kolanka, rury, końcówkę).
Każde zastosowanie akcesoriów innego
producenta powoduje utratę gwarancji
szczelności systemu.

50

Wszystkie odcinki poziome przewodów
koncentrycznych muszą być nachylone 3%
w kierunku kotła, tak aby zapewnić
odprowadzenie kondensatu.

50
328 max
272 min
600 max
668 max
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AKCESORIA DODATKOWE
DO SYSTEMU KONCENTRYCZNEGO Ø 60/100
1. ODCINEK PROSTY 1m
............................ ref. 710070
2. ODCINEK PROSTY 0,5m
............................ ref. 710071
3. KOLANKO 90°
............................ ref. 710072
4. KOLANKO 45°
............................ ref. 710073
5. OBEJMA MONTAŻOWA Ø 100 ............................ ref. 710095

5.3.2. SYSTEM KONCENTRYCZNY 60/100 PIONOWY
PIONOWY SYSTEM KONCENTRYCZNY Ø 60/100
PIONOWY SYSTEM WYLOTOWY ref. 710402
ODCINEK PROSTY 1m
SZCZELNA OBRÓBKA BLACHARSKA
ADAPTER

5.3.3. KOLEKTOR WYDECHOWY 60/100
Wszystkie odcinki poziome przewodów
koncentrycznych muszą być nachylone 3%
w kierunku kotła, tak aby zapewnić
odprowadzenie kondensatu.
Należy obowiązkowo zainstalować zawór
zwrotny na wylocie spalin z kotła.
Typ podłączenia do kolektora wydechowego:
UBBINK - ROLUX 3CEp - Kondensacyjny - Koncentryczny
LT max - 14m w linii prostej (wliczone 1 kolanko 90°)
kolanko 90° = 2 x kolanko 45° = 1m odcinka prostego

LT max - 14m w linii prostej (wliczone 1 kolanko 90°)
kolanko 90° = 2 x kolanko 45° = 1m odcinka prostego
SYSTEM WYLOTOWY
Ø 60/100 (czarny)

USZCZELNIONA
OBRÓBKA BLACHARSKA

OBEJMY
MONTAŻOWE

ADAPTER
Z KOŁNIERZEM

AKCESORIA DODATKOWE
DO SYSTEMU KONCENTRYCZNEGO Ø 60/100
1. ODCINEK PROSTY 1m
............................ ref. 710070
2. ODCINEK PROSTY 0,5m
............................ ref. 710071
3. KOLANKO 90°
............................ ref. 710072
4. KOLANKO 45°
............................ ref. 710073
5. OBEJMA MONTAŻOWA Ø 100 ............................ ref. 710095

Zastosować adapter Ø 60/100, ref. 710401

AKCESORIA DODATKOWE
DO SYSTEMU KONCENTRYCZNEGO Ø 60/100
1. ODCINEK PROSTY 1m
............................ ref. 710070
2. ODCINEK PROSTY 0,5m
............................ ref. 710071
3. KOLANKO 90°
............................ ref. 710072
4. KOLANKO 45°
............................ ref. 710073
5. OBEJMA MONTAŻOWA Ø 100 ............................ ref. 710095
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5.3.4. RURA KOMINOWA
Kocioł może zostać podłączony do komina. Powietrze potrzebne
do spalania pobierane jest z pomieszczenia.
Kocioł musi być zamontowany w prawidłowo wentylowanym
pomieszczeniu (wentylacja min 70cm²). Jeżeli w pomieszczeniu
znajduje się kuchenka, pomieszczenie musi mieć co najmniej
8m³ i otwory wentylacyjne po 100cm² na górze i na dole.

POŚREDNIE PODŁĄCZENIE KOMINA Ø 80
Z POLIPROPYLENU (PRZYKŁAD)
WYLOT KOMINA
ZINTEGROWANY
Z WENTYLATOREM
ADAPTER
SZTYWNY /
ELASTYCZNY

ODCINEK
PROSTY
- SZTYWNY (1)

System homologowany:
Rury z polipropylenu - Ø 80mm - do kotłów kondensacyjnych
UBBINK - CHEMILUX PPTL - Kondensacyjny

Nie blokować dopływu powietrza.

OBEJMA DO
ELASTYCZNYCH
RUR KOMINOWYCH
(montaż co 2m)

Wszystkie odcinki muszą być nachylone 3%
w kierunku kotła, tak aby zapewnić
odprowadzenie kondensatu.

ADAPTER
SZTYWNY /
ELASTYCZNY (1)

ODCINEK
PROSTY
- SZTYWNY (1)

BEZPOŚREDNIE PODŁĄCZENIE KOMINA Ø 80
Z POLIPROPYLENU (PRZYKŁAD)
WYLOT KOMINA
ZINTEGROWANY
Z WENTYLATOREM

ADAPTER
SZTYWNY /
ELASTYCZNY

RURA Ø 80
ELASTYCZNA
POLIPROPYLEN

KOLANKO
90° (1)

ODCINEK
PROSTY
- SZTYWNY (1)

ADAPTER
Ø 60/100
ref.710401

KOLANKO
90° ZE
+ WSPORNIK (1)
ODCINEK
PROSTY
- SZTYWNY (1)

OBEJMA DO
ELASTYCZNYCH
RUR KOMINOWYCH
(montaż co 2m)

RURA Ø 80
ELASTYCZNA
POLIPROPYLEN

WENTYLACJA

(1)
LT

ADAPTER
SZTYWNY /
ELASTYCZNY (1)

PŁYTA
Z OTWOREM
20cm²
ADAPTER
Ø 60/100
ref.710401

ODCINEK
PROSTY
- SZTYWNY (1)

- obowiązkowe mocowania komina Ø 80mm
- 14m w linii prostej pionowo

kolanko 90° = 2 x kolanko 45° = 1m odcinka prostego
1m odcinka prostego poziomego = 2m odcinka prostego pionowego

5.4. PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
Zasilanie kotła - 230V - 50Hz (bez polaryzacji) +10% / -15%
Zastosować odcięcie elektryczne kotła, umożliwiające odcięcie
zasilania podczas obsługi lub podejmowanych interwencji
serwisowych.
ź
ź

WENTYLACJA

ź

PROCEDURA PODŁĄCZANIA
Sprawdzić uziemienie.
Przyłączyć kabel zasilania kotła do podłączenia wyposażonego
w zabezpieczenie elektryczne.
Nie podłączać kotła do zasilania do momentu pierwszego
uruchomienia.

5.5. PODŁĄCZENIE CZUJNIKÓW
I TERMOSTATÓW
Przed uruchomieniem zaleca się wykonanie wszystkich
wymaganych połączeń. W ten sposób kocioł automatycznie
rozpozna podłączone czujniki i ułatwi instalację.
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DOSTĘP DO LISTWY PODŁĄCZENIOWEJ
1. Zwolnić zaciski panelu listwy podłączeniowej - nr 1
2. Po otwarciu panelu ukazuje się listwa podłączeniowa - nr 2

5.6. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE
PODŁOGI
W przypadku ogrzewania podłogowego
należy podłączyć zabezpieczenie termiczne
LTS na zasilaniu obiegu podłogowego.

KABEL LTS

ZABEZPIECZENIE
TERMICZNE 110°C

BEZPIECZNIK
TERMICZNY CDC

A

D

C

B

PO PODŁĄCZENIU KABLA LTS

KABEL LTS

LTS

C
A

LUB

ModBus
A 0V B

Amb
Bal
Ext
TC
ModBus

14

-

Amb

Bal

Ext

TC

czujnik pokojowy lub termostat - styk bezpotencjałowy
czujnik zbiornika C.W.U. (model PROFUSION / ACCUMULATION)
czujnik temperatury zewnętrznej
termostat podłączony
sterowanie zewnętrzne ModBus

PODŁĄCZENIE

KABEL

ILOŚĆ PRZEWODÓW

PRZEKRÓJ

ZASILANIE

H05VVF

3

1,5 mm²

ModBus

Li2YVY

2

0,5 mm²

Amb

H05VVF

2

0,5 mm²

Bal

H05VVF

2

0,5 mm²

Ext

H05VVF

2

0,5 mm²

TC

H05VVF

2

0,5 mm²

ZABEZPIECZENIE
TERMICZNE 110°C

BEZPIECZNIK
TERMICZNY CDC

D

B

6. URUCHOMIENIE KOTŁA
6.1. UWAGI WSTĘPNE
Upewnić się, że:
ź Grupa bezpieczeństwa znajdująca się na wlocie zimnej wody
do kotła funkcjonuje i jest podłączona do odpływu zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
ź Wykwalifikowany specjalista zweryfikował zgodność instalacji
hydraulicznej i elektrycznej z obowiązującymi przepisami.
ź Obiegi oraz podłączenia hydrauliczne są szczelne.
ź Napięcie zasilania jest prawidłowe.
ź Wszystkie zawory są otwarte i nic nie zakłóca swobodnego
przepływu wody w wymienniku i obiegu hydraulicznym.
ź Instalacja jest wyposażona w zawór zwrotny na powrocie, a
filtr sitowy nie jest zabrudzony.
ź Korek odpowietrznika automatycznego jest otwarty.
ź Czujnik zewnętrzny i sterowanie pokojowe są prawidłowo
podłączone.
ź W przypadku termostatu pokojowego zweryfikować czy jest
on wymagany.

Uruchomić zawór napełniania - element B i C - lub urządzenie
napełniające i otworzyć przepływ w kierunku obiegu grzewczego.
Obieg napełnić do ciśnienia powyżej 1,5 bara.

NAPE LNIEN.
0.8
bar

Podczas napełniania ekran
wskazuje pomiar ciśnienia w
obiegu grzewczym.

Kocioł automatycznie potwierdza napełnienie gdy ciśnienie
osiągnie 1,6 bara.
Potwierdzenie ręczne - naciśnięcie przycisku
- możliwe
jest po osiągnięciu ciśnienia 1 bar.

6.4. KROK 2 ODPOWIETRZENIE INSTALACJI

Przed uruchomieniem należy wypełnić syfon
wodą.

6.2. ROZPOCZĘCIE PROCEDURY
Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji uruchomić kocioł.
Przy pierwszym uruchomieniu należy ustawić język (francuski,
angielski, niemiecki, włoski, hiszpański lub polski). Następnie
kocioł przechodzi do uruchomienia:

URUC HOMIE.
Aby rozpocząć, należy wybrać

D

TAK naciskając przycisk

UWAGA
Wybór opcji NIE - ODRZUCENIE ROZRUCHU - spowoduje, że
opcja pierwszego uruchomienia bedzie dostępna przez 20 sek.
po każdym włączeniu zasilania kotła, po TRZYKROTNYM
NACIŚNIĘCIU przycisku
POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z KOLEJNYMI ETAPAMI
ROZRUCHU POJAWIAJĄCYMI SIĘ NA EKRANIE
Większość etapów dostępna jest poza procedurą uruchomienia
kotła z poziomu menu EXPERT - po naciśnięciu przycisków
+

6.3. KROK 1 NAPEŁNIENIE OBIEGU GRZEWCZEGO

Cykl odpowietrzania uruchamia pompę obiegową oraz zawór 3drogowy w trybie naprzemiennym, tak aby umożliwić
zgromadzenie powietrza w najwyższych punktach instalacji a
następnie jego odprowadzenie przez odpowietrznik
automatyczny kotła.
Należy sprawdzić czy odpowietrznik automatyczny - element D jest otwarty i regularnie uruchamiać odpowietrzniki manualne - A

ODPO WIETR.
:30

Podczas cyklu odpowietrzania
ekran wskazuje czas pozostały
do zakończenia cyklu.

W dowolnym momencie można:
ź Zatrzymać cykl, naciskając przycisk
ź Zmienić planowany czas cyklu (naciskając przycisk
potwierdzenia a następnie
lub
aby ustawić
żądany czas. Następnie należy potwierdzić ustawiony czas.

1.4 BAR
:30
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Jeżeli z powodu odpowietrzenia obiegu ciśnienie spadnie poniżej
wymaganej wartości, na ekranie pojawi się komunikat a cykl
odpowietrzania zostanie wstrzymany.
W takim przypadku należy dopełnić obieg. Cykl odpowietrzania
uruchamia się automatycznie gdy ciśnienie osiągnie odpowiednią
wartość.

6.5. KROK 3 ZDEFINIOWANIE OBIEGU GRZEWCZEGO
Jeżeli instalacja grzewcza posiada obieg ogrzewania
podłogowego, należy zadeklarować jego obecność na tym etapie
- PODLOGA .

LOKALIZACJA DYSZY
GAZU ZIEMNEGO G20 (E)
MONTAŻ FABRYCZNY

Następnie kocioł automatycznie dostosuje wartości temperatur
roboczych i inne parametry do typu instalacji.

6.6. KROK 4 WYBÓR RODZAJU GAZU

RODZ.GAZU
G20
KOCIOŁ JEST FABRYCZNIE WYPOSAŻONY I USTAWIONY
DO PRACY NA GAZIE ZIEMNYM G20 (E).

ź
ź

ź
ź
ź

W przypadku tego rodzaju gazu nie ma potrzeby
przeprowadzenia dodatkowych ustawień. Należy potwierdzić
ustawienie początkowe naciskając przycisk
i pominąć
ten krok.

Jeżeli konieczna jest zmiana rodzaj gazu,
należy zmienić dyszę gazu i przeprowadzić
regulacje kotła.
Czynność ta musi być wykonana przez
wykwalifikowanego specjalistę.

ZMIANA Z GAZU ZIEMNEGO G20 (E) Ć NA GAZ G25 (Lw)
Wyjąć dyszę G20
Zamocować rurkę
ZMIANA Z GAZU ZIEMNEGO G20 (E) Ć NA PROPAN
Wyjąć dyszę G20
Zamontować dyszę dla propanu (G31), znajdującą się w
woreczku dołączonym do kotła
Zamocować rurkę

ZMIANA RODZAJU GAZU NA STEROWNIKU
Za pomocą przycisków
i
wybrać:
ź
ź
ź

G20 - gaz ziemny E - ciśnienie 20 mbar
G25 - gaz ziemny Lw - ciśnienie 25 mbar
G31 - propan - ciśnienie 37 mbar

Potwierdzić ustawienie przyciskiem

6.7. KROK 5 REGULACJA PROCESU SPALANIA

PROCEDURA ZMIANY GAZU

SPAL ANIE
TAK
Aby pominąć ten krok wybrać

NIE a następnie nacisnąć

Aby przejść do ustawień wybrać

TAK a następnie nacisnąć

6.7.1. WERYFIKACJA CIŚNIENIA GAZU
ź
ź

Zweryfikować rodzaj gazu, którym jest zasilany kocioł
Sprawdzić ciśnienie gazu na kotle przez gniazdo znajdujące
się na bloku gazowym C . UWAGA: kocioł pracuje.
RODZAJ GAZU
CIŚNIENIE

GAZ ZIEMNY E GAZ ZIEMNY Lw
20 mbar

25 mbar

PROPAN
37 mbar

6.7.2. REGULACJA ZAWORU GAZOWEGO
Jest to czynność obowiązkowa przy zmianie
rodzaju gazu

1. Wyjąć zawleczkę rurki gazowej - nr 1
2. Delikatnie odkręcić nakrętkę 3/4" (klucz 30) nad zaworem
gazowym - nr 2
3. Obrócić rurkę - nr 3
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Zweryfikować zawartość CO2 w spalinach przy mocy minimalnej i
maksymalnej i porównać ze wskazaniami tabel na następnej
stronie.

MODEL PROFUSION SOL
MOC 24 kW
MOC 4 kW
PRĘDKOŚĆ
PRĘDKOŚĆ
RODZAJ GAZU
% CO2 WENTYLATORA % CO2 WENTYLATORA
obr./min. x 50
obr./min. x 50
E
8,8
23
9
93
GAZ
ZIEMNY Lw
9
24
9,3
100
PROPAN

10

21

10,4

6.8. KROK 6 USTAWIENIE PARAMETRÓW

USTA WIENI.
TAK

88

Za pomocą przycisku
wymusić kolejno pracę kotła przy
mocy nominalnej, a następnie pracę przy mocy minimalnej a
następnie wykonać ustawienia.

Aby przejść do ustawień wybrać
a następnie nacisnąć

TAK

KONF igura.

Zmianę konfiguracji - rodzaju obiegu
grzewczego oraz rodzaju czujników

USTA WIENI.

Ustawienie parametrów
funkcjonowania kotła i uruchomienia
niektórych funkcji

REGULACJA ZAWARTOŚCI CO2 PRZY MOCY NOMINALNEJ
Uregulować CO2 za pomocą śruby A
Aby zatrzymać pracę wymuszoną
nacisnąć

Informacje dotyczące szczegółowych ustawień â zob. pkt 7

REGULACJA ZAWARTOŚCI CO2 PRZY MOCY NOMINALNEJ

Po wprowadzeniu ostatniego ustawienia, zakończyć proces
uruchamiania kotła naciskając przycisk

Uregulować CO2 za pomocą śruby B

m-MI NI
: 10

NIE

Następnie można przejść do menu EKSPERT, które umożliwia:

Aby wykonać pomiar zawartości CO2 za pomocą analizatora
spalin, należy użyć gniazd pomiarowych znajdujących się na
wylocie spalin z kotła, u nasady przewodu wydechowego.

m-gr z-max
: 10

Aby pominąć ten krok wybrać
a następnie nacisnąć

INST AL OK

Aby zatrzymać pracę wymuszoną
nacisnąć

Komunikat potwierdzający
zakończenie procedury uruchamiania
Następnie kocioł automatycznie
przechodzi do trybu gotowości

Kocioł można pozostawić w stanie gotowości do jego pierwszego
użycia.

B

A

6.9. KROK 7 WERYFIKACJA SZCZELNOŚCI
Należy sprawdzić wszystkie połączenia hydrauliczne, które mogły
poluzować się podczas transportu lub instalacji kotła
Po poddaniu urządzenia pod działanie ciśnienia hydraulicznego
należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń wewnętrznych
i zewnętrznych.

C

Wszelkie uszkodzenia urządzenia
spowodowane brakiem szczelności
podłączeń nie są objęte gwarancją.
Sprawdzić prawidłowe spasowanie i szczelność przewodów
spalinowych. Brak szczelności może powodować uszkodzenie
elementów kotła (wentylatora, palnika, wymiennika, skrzynki
elektrycznej) poprzez wyciek powracającego do kotła
kondensatu.

6.10. PIERWSZE URUCHOMIENIE
Aby uruchomić kocioł, wystarczy nacisnąć przycisk
Następnie kocioł przechodzi w tryb ZIMA - ogrzewanie i
przygotowanie C.W.U.

Po wykonaniu pomiarów zamknąć gniazda

Pod tabliczką znamionową przykleić etykietę (dostarczoną w
zestawie zmiany gazu) wskazującą rodzaj gazu jakim zasilany
jest gaz.

Krótkie naciśnięcie przycisku
LATO - tylko przygotowanie C.W.U.

przełącza kocioł do trybu

Długie naciśnięcie przycisku
tryb gotowości.

powoduje przejście kotła w
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7. USTAWIENIA I FUNKCJE
7.1. KONFIGURACJA KOTŁA
Podczas uruchamiania kocioł automatycznie rozpoznaje i
konfiguruje ustawienia czujnika zewnętrznego oraz czujnika
pokojowego, jeżeli są one podłączone, i umożliwia konfigurację
obiegu grzewczego.
W razie potrzeby, mozliwy jest powrót do ustawień wstępnych za
pomocą menu EKSPERT, naciskając przyciski
+

KONF igura.

Komunikat dostępu
Konfiguracja przebiega w 3 etapach
(zob. tabele poniżej)

Przy konfiguracji kotła, należy zweryfikować,
czy osprzęt, wymieniony w poniższych
tabelach, został prawidłowo zainstalowany.

7.2. PARAMETRY MENU INSTALATORA
Dostęp do parametrów z menu INSTALATORA możliwy jest po
jednoczesnym naciśnięciu przycisków
+

PRED.POMP
TMAX.ZEWNE.
TMIN.ZEWNE.
TMAX.GRZEJ.
TMIN.GRZEJ.
AUTOADAPT.
smart cwu
AUTO ZIMA
MIKRO AKU.
PMAX.GRZEJ.
PMAX.CWU

prędkość obrotowa pompy
krzywa grzewcza: max temp. zewnętrzna
krzywa grzewcza: min. temp. zewnętrzna
krzywa grzewcza: max temperatura zadana
krzywa grzewcza: min. temperatura zadana
automatyczna korekcja krzywej grzewczej
automatyczna optymalizacja profilu C.W.U.
automatyczne przejście do trybu ZIMA / LATO
mikro akumulacja
moc maksymalna dla ogrzewania
moc maksymalna dla przygotowania C.W.U.

DEKLARACJA CZUJNIKA TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
OPCJA
WYBORU

NASTAWY

NIE

Stała krzywa grzewcza

TAK

Automatyczna adaptacja krzywej
grzewczej w zależności od
temperatury zewnętrznej

NIEZBĘDNE
WYPOSAŻENIE
czujnik
temperatury
zewnętrznej
710157

NASTAWY

NIEZBĘDNE
WYPOSAŻENIE

Krzywa grzewcza z limitem 80°C

RADIATOR

Skrócony czas podgrzewu niska bezwładność
Krzywa grzewcza z limitem 50°C

PODLOGA

Wydłużony czas podgrzewu wysoka bezwładność

zabezpieczenie
termiczne
podłogi (LTP)
710214

WYBÓR KONTROLI TEMPERATURY POKOJOWEJ
OPCJA
WYBORU

BEZ KONTR.

Stałe ogrzewanie

TERMOSTAT

Uruchomienie / wyłączenie
ogrzewania w zależności od
pomiaru temperatury pokojowej

CZUJNIK
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NASTAWY

Modulacja mocy ogrzewania
w zależności od pomiaru
temperatury pokojowej
Dostosowanie wartości
temperatur otoczenia dla trybów
KOMFORT / EKO / ANTYZAMARZ

Dostęp do podstawowych parametrów z menu EKSPERT możliwy
jest po jednoczesnym naciśnięciu przycisków
+
Aby uzyskać dostęp do ustawień parametrów pracy kotła, należy
przejść do podmenu USTAWIENIA

WYBÓR RODZAJU OBIEGU GRZEWCZEGO
OPCJA
WYBORU

7.3. PARAMETRY MENU EKSPERT

NIEZBĘDNE
WYPOSAŻENIE
-

USTAWIENI.
AFFICHAGE.
LICZNIKI
KONFIGURA.
odpowietr.
RODZ.GAZU
SPALANIE
MANUALNY
SERIA
OPROGRAMO.

dostęp do wszystkich parametrów pracy
wyświetlenie stanu funkcjonowania kotła
liczniki pracy kotła
wybór rodzaju obiegu i kontroli temperatury
uruchomienie cyklu odpowietrzenia
ustawienie rodzaju gazu
wymuszona praca palnika w celu analizy
wymuszenie pracy elementów kotła
ustawienia dla systemu kaskadowego
wyświetlenie wersji oprogramowania

termostat TA
710043

RESET PARAMETRÓW DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
czujnik
pokojowy SA
751009

Przycisnąć jednocześnie przez 5 sek. przyciski

+

LISTA PRAMETRÓW
PARAMETR

WARUNEK
DOSTĘPU

P201 = AUTO MAKSYMALNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA

od 15 do 25°C

20°C

P201 = AUTO MINIMALNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA

od -20 do 0°C

-5°C

P201 = AUTO MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY OBIEGU GRZEWCZEGO

od P205 do 80°C

70°C

P201 = AUTO MINIMALNA TEMPERATURA WODY OBIEGU GRZEWCZEGO

od 20°C do P204

30°C

od 0°C do P207

10°C

od P206 do 40°C

20°C

OBNIŻENIE TEMPERATURY W TRYBIE ECO

P207

OBNIŻENIE TEMPERATURY W TRYBIE ANTYZAMARZANIA

P210

MAKSYMALNA MOC DLA OGRZEWANIA

P211

MAKSYMALNA MOC DLA C.W.U.

P220

AUTOADAPTACJA GŁÓWNA

P221

AUTOADAPTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

w stosunku do wartości temperatury zadanej dla ogrzewania
w stosunku do wartości temperatury zadanej dla ogrzewania
Ograniczenie mocy dla ogrzewania
Ograniczenie mocy dla przygotowania C.W.U.
automatyczna korekcja krzywej grzewczej w cyklu 24-godzinnym
automatyczna korekcja temperatury bez żądania w cyklu 3-godzinnym

REAKTYWNOŚĆ NA TEMPERATURĘ OTOCZENIA:

P222

kocioł uwzględnia realną temperaturę pokojową w celu przyspieszenia
wzrostu temperatury pokojowej podczas ponownego uruchomienia ogrzewania

AUTOMATYCZNA OPTYMALIZACJA PROFILU C.W.U.

P223

sterownik rozpoznaje i zapamiętuje okresy użytkowania ciepłej wody,
aby ograniczyć stałe utrzymywanie temperatury wymiennika

ANTYCYPACJA OGRZEWANIA

P224

wcześniejszy rozruch ogrzewania przed zakończeniem trybu WAKACJE

PRZEJŚCIE MIĘDZY TRYBAMI LATO / ZIMA

P225

wybór sposobu przejścia między trybami

P225 = AUTO

P227

OPÓŹNIENIE PRZEJŚCIA MIĘDZY TRYBAMI LATO / ZIMA

P231
P232
P233

CHAUFFAGE / ACCUMULATION : od 4 do 18 kW
MIXTE / PROFUSION : od 4 do 24 kW
ACCUMULATION : od 4 do 24 kW
MIXTE / PROFUSION : od 4 do 30,5 kW

24 kW
30,5 kW
NIE

TAK : funkcja aktywna
NIE : funkcja nieaktywna

NIE

TAK : funkcja aktywna
NIE : funkcja nieaktywna

NIE

TAK : funkcja aktywna
NIE : funkcja nieaktywna

NIE

TAK : funkcja aktywna
NIE : funkcja nieaktywna

NIE

AUTO : przejście automatyczne, w zależności od
temperatury zewnętrznej
MANU : przejście manualne dokonywane przez
użytkownika
od 0 do 48 godzin

HISTEREZA CZUJNIKA POKOJOWEGO
różnica temperatury, która uruchamia ogrzewanie - wymaga czujnika pokojowego

0,3°C dla obiegów o wysokiej bezwładności
0,5°C dla obiegów o niskiej bezwładności

MODULACJA PRĘDKOŚCI POMPY OBIEGOWEJ

0 : modulacja nieaktywna - zastosowanie P231
3 : modulacja aktywna

USTAWIENIE PRĘDKOŚCI POMPY OBIEGU GRZEWCZEGO

18 kW
24 kW

TAK : funkcja aktywna
NIE : funkcja nieaktywna

czas obserwacji temperatury zewnętrznej przed automatycznym przełączeniem
trybu; funkcja dostępna wyłącznie przy włączonym przechodzeniu automatycznym

pompa kotła dostosowuje swoją prędkość w celu utrzymania różnicy temperatur
między zasilaniem i powrotem obiegu grzewczego
- ustawienia parametrów od P234 do P236

P230

MANU

12 godzin
0,5°C

0

Nie ustawiać wartości 1, 2 lub 4
od 10 do 100%

100%
-

nie dotyczy tego modelu

-

nie dotyczy tego modelu

P234

P230 = 3

RÓŻNICA TEMPERATURY ZASILANIA I POWROTU OGRZEWANIA

AUTO : ustawienie automatyczne
- wymaga czujnika temperatury zewnętrznej
lub
od 5 do 30°C

P235
P236

P230 = 3

MAX RÓŻNICA TEMPERATURY ZASILANIA I POWROTU

od P236 do 30°C

30°C

P230 = 3

MIN. RÓŻNICA TEMPERATURY ZASILANIA I POWROTU

od 5°C do P235

15°C

DOSTOSOWANIE CYRKULACJI OBIEGU GRZEWCZEGO

0 : niezależne
1 : zależne od temperatury pokojowej
2 : zależne od temperatury pokojowej, bez zapotrzebowania - funkcja zapobiegania "zimnym grzejnikom"

P240
P241

w zależności od kontroli temperatury pokojowej

P240 = 2

OBNIŻENIE TEMPERATURY ZADANEJ BEZ ZAPOTRZEBOWANIA

od 1 do 10°C

7°C

TAK : rozdział aktywny
NIE : brak rozdziału priorytetu. Ogrzewanie aktywuje
się po przygotowaniu C.W.U.

NIE

regularne podgrzewanie wody użytkowej w zbiorniku w celu eliminacji
bakterii legionelli

NIE : funkcja nieaktywna
lub
od 1 do 99 : funkcja aktywna - ustawienie ilości dni
miedzy cyklami wygrzewania zbiornika

NIE

GODZINA AKTYWACJI FUNKCJI ANTY LEGIONELLOZA

od 1 do 24 : godziny od 1.00 do 24.00

UTRZYMANIE TEMPERATURY WYMIENNIKA C.W.U.

TAK : funkcja aktywna
NIE : funkcja nieaktywna

NIE

od 3 do 30°C

NIE

ROZDZIAŁ PRIORYTETU C.W.U.
równoczesne ogrzewanie i przygotowanie C.W.U. na koniec ładowania zbiornika.
Funkcja umożliwia wydłużenie czasu ogrzewania w instalacjach z dużym
zładem ciepłej wody użytkowej

ANT LEGIONELLOZA

P272
P273

P272 ≠ NIE

P274
P275
P277

kocioł utrzymuje wymiennik ciepła C.W.U. w temperaturze umożliwiającej
natychmiastową dostępność ciepłej wody użytkowej

P274 = TAK

1

4°C

min. różnica temperatury, która uruchamia podgrzew C.W.U.

P271

AUTO

od 0 do 30°C

obniżenie temperatury zadanej w okresach kiedy nie jest zgłaszane
zapotrzebowanie

HISTEREZA TEMPERATURY DLA C.W.U.

P270
NIE DOTYCZY MODELU CHAUFFAGE

USTAWIENIE
FABRYCZNE
70°C

TEMPERATURA ZADANA DLA OGRZEWANIA

P206

P226

ZAKRES USTAWIEŃ
AUTO : automatyczne dostosowanie temperatury
- wymaga czujnika temperatury zewnętrznej
lub
od 20 do 80°C - ustawienie manualne

P201
P202
P203
P204
P205

OPIS

HISTEREZA TEMPERATURY DLA WYMIENNIKA C.W.U.
różnica temperatury, która uruchamia podgrzew wymiennika C.W.U.
nie dotyczy tego modelu

-

-
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7.4.1.2. OBNIŻENIE TEMPERATURY
W TRYBIE ECO I ANTYZAMARZANIA - P206 -

7.4. OPIS FUNKCJI
7.4.1. FUNKCJE OGRZEWANIA
7.4.1.1. KRZYWA GRZEWCZA - AUTO -

Zadaną wartość temperatury ogrzewania można obniżyć w trybie
ECO lub w trybie ANTYZAMARZANIA. W tym wypadku wartość
temperatury w trybie KOMFORT jest wartością wyjściową od
której nastąpi obniżenie.

P201

Wartość zadanej temperatury ogrzewania zmniejsza się wraz z
temperaturą zewnętrzną, co pozwala na pracę w optymalnej
temperaturze przez większą część sezonu grzewczego i
poprawia kondensację. Wpływa to na polepszenie sprawności
sezonowej kotła.

Wartość temperatury w trybie KOMFORT obniżona będzie
odpowiednio o wartość parametru:
ź P206 : obniżenie w trybie ECO
ź P207 : obniżenie w trybie ANTYZAMARZANIE

Funkcję można aktywować tylko wtedy, gdy podłączony jest
czujnik temperatury zewnętrznej.
ź
ź

7.4.1.3. AUTOADAPTACJA -

Aktywacja: ustawienie parametru P201 na AUTO.
Ustawienie parametrów krzywej grzewczej: parametry od
P202 do P205.

AUTOADAPTACJA dostępna jest w 2 trybach, które można
uaktywnić niezależnie od siebie:
ź P220 : AUTOADAPTACJA GŁÓWNA - weryfikuje zgłaszane
przez czujnik zapotrzebowanie na ogrzewanie w cyklu
24-godzinnym i dostosowuje zadaną wartość
temperatury ogrzewania w momencie zgłaszania
zapotrzebowania.
ź P221 : AUTOADAPTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - weryfikuje
zgłaszane przez czujnik zapotrzebowanie na
ogrzewanie w cyklu 3-godzinnym i dostosowuje
zadaną wartość temperatury ogrzewania gdy czujnik
nie zgłasza zapotrzebowania. P221 wymaga
obecności czujnika pokojowego i aktywacji funkcji
zapobiegania wychłodzeniu grzejników : P240=2.

GRZEJNIKI

85

P204

P205 = 30°C
P204 = 70°C
P203

TEMP. ZADANA KOTŁA [°C]

P202

80
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70
65
60
55
50
45
40

P222

7.4.1.4. REAKTYWNOŚĆ NA TEMP. OTOCZENIA -

35

P205

P220 - P221

Funkcja AUTOADAPTACJI umożliwia ciągłe korygowanie
ustawień krzywej grzewczej w celu optymalnego dostosowania
pracy kotła do zgłaszanego zapotrzebowania.

KRZYWA GRZEWCZA - USTAWIENIA DOMYŚLNE

P202 = 20°C
P203 = -5°C

P207
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Dzięki tej funkcji kocioł może zwiększyć zadana wartość
temperatury ogrzewania, jeżeli temperatura wykryta przez
czujnik pokojowy jest daleka od wartości zadanej.

TEMP. ZEWNĘTRZNA [°C]

Funkcja ta w szczególności umożliwia przyspieszenie wzrostu
temperatury pokojowej w trakcie wznawiania trybu KOMFORTU.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE
P205 = 30°C

P202 = 20°C
P203 = -5°C

P203

TEMP. ZADANA KOTŁA [°C]
85

Funkcję REAKTYWNOŚCI kotła można uaktywnić poprzez
parametr P220 . Funkcja wymaga obecności czujnika
pokojowego lub termostatu pokojowego.

P204 = 70°C
P202

80

7.4.2. PROGRAMOWANIE

75
70

7.4.2.1. AUTO-PROGRAMOWANIE DLA C.W.U. -

65
60

P223

Poprzez stałą weryfikację cyklu zapotrzebowania na C.W.U.,
kocioł z czasem rozpoznaje i zapamiętuje okresy potencjalnego
zapotrzebowania na ciepłą wodę. Poza tymi okresami kocioł
zaniża poziom komfortu dla C.W.U., co pozwala na uzyskanie
dodatkowych oszczędności bez utraty odczucia komfortu przez
użytkownika. Wartość obniżenia temperatury odpowiada
obniżeniu w trybie ECO.

55
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TEMP. ZEWNĘTRZNA [°C]

Należy obowiązkowo zainstalować
zabezpieczenie termiczne (LTP) 65°C na
obiegu ogrzewania podłogowego.
Zabezpieczenie LTP odcina zasilanie
elektryczne kotła w razie konieczności.
UWAGA
W przypadku funkcjonowania w trybie manualnym - bez
czujnika temperatury zewnętrznej - możliwe jest ustawienie
zadanej temperatury dla kotła w zakresie od P205 do P204.

W okresach zaniżenia temperatury ciepła woda pozostaje
dostępna, ale z opóźnieniem wzrostu temperatury.
Aktywacja funkcji poprzez ustawienie wartości parametru
P223=TAK oraz poprzez MENU INSTALATORA : SMART CWU
7.4.2.2. POWRÓT Z WAKACJI -

P224

Aktywacja funkcji powoduje, że moment zakończenia trybu
WAKACJE nie jest już traktowany jako czas rozpoczęcia
ogrzewania, ale jako moment, w którym w pomieszczeniu musi
być już osiągnięta zadana temperatura. W rezultacie restart
ogrzewania zostanie nastąpi przed przewidywanym czasem
powrotu.
Moment restartu zależny jest od stopnia bezwładności obiegu:
słabej przy obiegu grzejnikowym lub silnej przy ogrzewaniu
podłogowym oraz od wartości temperatury zewnętrznej.
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Podczas pierwszego uaktywnienia funkcji (pierwsze zakończenie
trybu WAKACJE), kocioł wykorzystuje dowolne wyprzedzenie
czasowe dla uruchomienia ogrzewania, co może powodować
pewien dyskomfort. Czas wyprzedzenia jest następnie
korygowany i ustawiany automatycznie przez kocioł dla
następnych rozruchów ogrzewania.
Funkcję można aktywować, ustawiając parametr P224=TAK
7.4.2.3. PRZEJŚCIE NA TRYB LATO / ZIMA -

P225

Aktywacja tej funkcji powoduje, że kocioł samodzielnie decyduje
o momencie przejścia miedzy trybami LATO / ZIMA, niezależnie
od działania użytkownika (naciśnięcie przycisku
).
Kocioł weryfikuje temperaturę zewnętrzną przez dłuższy czas i
biorąc maksymalną temperaturę zewnętrzną TMAX.zewne. jako
wartość odniesienia:
ź Jeżeli temperatura zewnętrzna stale utrzymuje się powyżej
temperatury maksymalnej, kocioł przełącza się na tryb LATO .
ź Jeżeli temperatura zewnętrzna jest stale niższa niż
temperatura maksymalna, kocioł przełącza się na tryb ZIMA .
Funkcję można aktywować, ustawiając parametr P225=TAK oraz
poprzez MENU INSTALATORA : auto zima
Ustawienie parametru P226 reguluje czas obserwacji temperatury
zewnętrznej przed przejściem z jednego trybu na drugi.

7.4.3. KONTROLA TEMPERATURY POKOJOWEJ
I OBIEGU OGRZEWANIA
7.4.3.1. HISTEREZA CZUJNIKA POKOJOWEGO -

P227

Jest to różnica między zadaną wartością temperatury a
temperaturą w pomieszczeniu przy której nastąpi uruchomienie
ogrzewania. Funkcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy
podłączony jest czujnik pokojowy lub termostat.
Ustawienia funkcji w parametrze P227
7.4.3.2. PRĘDKOŚĆ POMPY -

P231

Prędkość pompy jest fabrycznie ustawiona na 70%.
Ustawienie prędkości można zmienić w parametrze P231 oraz
poprzez MENU INSTALATORA : PRED.POMPY.
Kocioł wyposażony jest w bypass, który otwiera się kiedy
ciśnienie przekroczy 4,5 metra słupa wody. Aby go aktywować,
prędkość pompy obiegowej musi być ustawiona w zakresie
między 70 a 100%.
UWAGA
Ustawienie to jest obowiązkowe w przypadku zastosowania
obiegów wyposażonych w głowice termostatyczne - przy
obiegach grzejnikowych lub ogrzewaniu podłogowym.
Jeżeli pompa obiegowa ma być ustawiona na niższą prędkość,
należy upewnić się przepływ w obiegu grzewczym nie zostanie w
żaden sposób zablokowany (zainstalować np. jeden grzejnik z
zawsze otwartym zaworem).
7.4.3.3. KONTROLA TEMPERATURY POKOJOWEJ -

P240

Przepływ w obiegu grzewczym może być stały lub regulowany
przez czujnik pokojowy.
W przypadku zastosowania czujnika pokojowego, obieg
grzewczy zostanie aktywowany tylko na sygnał zapotrzebowania.
Funkcję można aktywować poprzez parametr P240
7.4.3.4. ZAPOBIEGANIE ZIMNYM GRZEJNIKOM -

Funkcję można aktywować ustawiając parametr P240=2
Ustawienie obniżonej wartości temperatury w parametrze P241

7.4.4. FUNKCJE DLA C.W.U.
7.4.4.1. ROZDZIELENIE PRIORYTETU -

P271

Uruchamia obieg grzewczy na koniec cyklu przygotowania
C.W.U. (gdy woda w zbiorniku jest wystarczająco ogrzana, ale
przed zakończeniem ładowania).
Funkcja aktywowana parametrem P271.
7.4.4.2. ANTYLEGIONELLA -

P272 - p273

Funkcja ta aktywuje regularne podgrzewanie wody w zbiorniku
C.W.U. do temperatury przekraczającej wartość zadaną w celu
eliminacji bakterii legionelli.
Funkcja uaktywnia się, jeżeli w parametrze P272 zostanie
wskazana liczba dni (wartość ≠ NIE):
ź P272 : ustawienie liczby dni między kolejnymi cyklami
ź P273 : ustawienie godziny rozpoczęcia cyklu
UWAGA
Jeśli tryb WAKACYJNY jest aktywny dłużej niż 3 dni, cykl
ANTYLEGIONELLA jest uruchamiany po zakończeniu okresu
trybu WAKACYJE
7.4.4.3. MIKRO-AKUMULACJA -

P272 - p273

Kocioł utrzymuje stale wymiennik ciepła C.W.U. w temperaturze
umożliwiającej natychmiastową dostępność ciepłej wody
użytkowej
Funkcja jest aktywna w trybie KOMFORT a w trakcie trybu ECO i
ANTYZAMARZANIA.
Temperaturę utrzymania można regulować za pomocą parametru
P275. Jest to wartość obniżenia temperatury w stosunku do
temperatury zadanej dla C.W.U.
Przykład: jeżeli temperatura zadana dla C.W.U. = 55°C a chcemy
utrzymać temperaturę 48°C, to wartość P275=7.
Funkcję można aktywować, ustawiając parametr P274=TAK oraz
poprzez MENU INSTALATORA : MIKRO AKU.

8. OBSŁUGA I SERWIS
Wszelkie prace przy kotle mogą być
wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowany personel.
Należy przestrzegać zasady
bezpieczeństwa
ź WYŁĄCZYĆ KOCIOŁ Z ZASILANIA przed
jego otwarciem.
ź Chronić elementy kotła przed kontaktem
z wodą.
ź Chronić skrzynkę elektryczną przed
zalaniem.
ź

P240

Funkcja dostępna tylko z czujnikiem pokojowym lub termostatem.
Po osiągnięciu temperatury zadanej kocioł przechodzi do
obniżonej wartości temperatury utrzymując przepływ wody w
obiegu.
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8.1. OPRÓŻNIANIE KOTŁA
W celu opróżnienia kotła należy zamknąć
zawory i użyć zaworu spustowego.
Z wyjątkiem szczególnych interwencji, nie
ma potrzeby opróżniania kotła w celu
przeprowadzenia prac serwisowych

8.2. OBSŁUGA KOTŁA
Coroczny przegląd kotła jest obowiązkowy.
PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZEGLĄDOWE
1. CZYSZCZENIE KOTŁA
ź czyszczenie wymiennika ciepła,
ź czyszczenie zaworu z filtrem.
2. OBOWIĄZKOWA ANALIZA SPALIN - CO2 / CO / NOX
ź przy mocy minimalnej
ź przy mocy maksymalnej.
3. KONTROLA SPRAWNOŚCI KOTŁA
4. ANALIZA ZAWARTOŚCI - CO
Zaleca się każdorazowe sprawdzenie zawartości tlenku węgla
w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł.
Raport z wynikami pomiarów należy dołączyć do karty przeglądu
kotła. Specjalista wykonujący przeglądu powinien przekazać
zalecenia i rady dotyczące poprawnego użytkowania urządzenia
oraz ewentualnych możliwościach usprawnienia funkcjonowania
instalacji grzewczej lub wymiany poszczególnych jej elementów.

Przegląd kotła musi być wykonany
conajmniej RAZ W ROKU przez
WYKWALIFIKOWANEGO SPECJALISTĘ.
8.2.1. DEMONTAŻ FASADY

8.1.1. OPRÓŻNIANIE OBIEGU GRZEWCZEGO
1. Zdemontować fasadę kotła â zob. 8.2.1.
2. Zamknąć zawory odcinające belki hydraulicznej - B i C
3. Otworzyć odpowietrznik manualny - A - znajdujący sie w
górnej części wymiennika. Woda odprowadzana jest przez
syfon kondensatu a ciśnienie w kotle spada.
4. Pozostawić otwarty odpowietrznik i odłączyć przewód
elastyczny łączący go z syfonem, co umożliwi dopływ
powietrza do kotła.
5. Otworzyć zawór upustowy - D - za pomocą klucza 13 i
odczekać, aż kocioł zostanie całkowicie opróżniony.

8.1.2. OPRÓŻNIANIE OBIEGU C.W.U.

1. Zdemontować część
środkową zamocowaną na
zatrzaskach.
2. Aby zdemontować górny
panel obudowy, należy
odkręcić dwie śruby TH7
znajdujące się a dole po
obu jego stronach.
Następnie należy
pociągnąć dolną część
panelu do siebie, unieść
go i wyjąć z kołków
znajdujących się na górze
kotła.
3. Aby zdemontować górny
panel obudowy, należy
odkręcić śruby znajdujące
się a górze po obu jego
stronach. Następnie
należy go pociągnąć do
siebie, unieść i wyjąć z
kołków znajdujących się
na dole kotła.
Aby z powrotem
zamontować panele należy
zastosować odwróconą
procedurę.

1. Zamknąć zawór
odcinający na wlocie
zimnej wody do kotła - B
2. Otworzyć krany na
instalacji C.W.U.
3. Opróżnić obieg C.W.U.
w najniższym punkcie
instalacji poprzez zawór
upustowy - E

8.2.2. DOSTĘP DO LISTWY PODŁĄCZENIOWEJ
1. Zwolnić zaciski panelu listwy podłączeniowej - nr 1
2. Po otwarciu panelu ukazuje się listwa podłączeniowa - nr 2

4. Zakończyć opróżnianie
kotła z wody poprzez
odkręcenie nakrętki
gniazda wlotowego
zimnej wody z sieci,
znajdującego się za
zaworem odcinającym
obieg C.W.U. - B.
E
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8.2.3. CZYSZCZENIE DYSZY GAZOWEJ

8.2.5. CZYSZCZENIE WYMIENNIKA C.W.U.
1. Zdemontować fasadę kotła â zob. 8.2.1.
2. Zamknąć zawory i opróżnić kocioł.
3. Usunąć membranę znajdującą się pod wymiennikiem C.W.U.
w celu umożliwienia przepływu wody w momencie demontażu
-C
4. Odkręć 2 śruby mocujące wymiennik C.W.U. - klucz BTR 4.
5. Podnieś wymiennik C.W.U. i wyjąć go z kotła.
6. Przeprowadzić czyszczenie - odkamienianie wymiennika
C.W.U.
7. Dokładnie wypłukać wymiennik czystą wodą, sprawdzić stan
uszczelek i wymienić je w razie potrzeby.
8. Zamontować membranę - C
9. Zamontować wymiennik C.W.U. z uszczelkami.
10. Otworzyć zawory, napełnić i odpowietrzyć kocioł.

8.2.6. CZYSZCZENIE PALNIKA
1. Opróżnić komorę spalania
2. Zamknąć zawór gazu i wyłączyć zasilanie kotła.
3. Zdemontować rurkę łączącą blok gazowy i zwężki Venturiego
â zob. 8.2.3.
LOKALIZACJA DYSZY

4. Odłączyć okablowanie zapłonu.
5. Odkręcić 4 nakrętki M6 - klucz 10 - D
6. Zdemontować osłonę / wentylator / zwężkę Venturiego

1. Wyjąć zawleczkę rurki gazowej - nr 1
2. Delikatnie odkręcić nakrętkę 3/4" (klucz 30) nad zaworem
gazowym - nr 2
3. Obrócić rurkę - nr 3
4. Odkręcić dyszę gazową znajdującą się w głowicy rury - nr 4
5. Oczyścić dyszę.
6. Przykręcić dyszę z powrotem do rury gazowej i zamontować
rurę do kotła.
7. Sprawdzić szczelność rury gazowej przed zamknięciem fasady
i ponownym uruchomieniem kotła.

8.2.4. CZYSZCZENIE SYFONU KONDENSATU

7. Odłączyć okablowanie wentylatora
8. Przeprowadzić
czyszczenie - usunąć
osad za pomocą
miękkiej ściereczki lub
szczotki.

D

9. Sprawdzić stan uszczelek i
izolacji zimnych drzwi.
Wymienić te elementy
jeżeli jest to konieczne.
10. Zamontować na powrót
cały zespół na głównym
wymienniku. Dokręcić 4
nakrętki a następnie
postępować w odwrotnej
kolejności - od punktu 3 do
punktu 1.

8.2.7. CZYSZCZENIE WYMIENNIKA CIEPŁA
1. Opróżnić komorę spalania
NAPEŁNIANIE

2. Zamknąć zawór gazu i wyłączyć zasilanie kotła.
3. Zdemontować rurkę łączącą blok gazowy i zwężki Venturiego
â zob. 8.2.3.
4. Odłączyć okablowanie zapłonu.
5. Odkręcić 4 nakrętki M6 - klucz 10 - D
6. Zdemontować osłonę / wentylator / zwężkę Venturiego
7. Odłączyć okablowanie wentylatora

1. Zdemontować fasadę kotła â zob. 8.2.1.
2. Odkręcić korek spustowy znajdujący się pod syfonem - dostęp
od dołu kotła - A
3. Wyciągnąć elementy znajdujące się w syfonie - komorę
środkową, pływak, rozpórki.
4. Oczyścić wszystkie elementy i opłukać wodą
5. Zmontować ponownie elementy syfonu.
6. Przez otwór znajdujący się nad syfonem nalać wodę do
momentu aż dopłynie do odpływu - B

8. Przeprowadzić czyszczenie - odkurzyć zanieczyszczenia
osadzające się na powierzchni rur spiralnych (powtórzenie!) Za
pomocą odkurzacza.
UWAGA
ZABRONIONE JEST czyszczenie kotła środkami
chemicznymi, takimi jak amoniak, kwas solny, wodorotlenek
sodu itp. Niedozwolone jest używanie szczotki metalowej.
Dozwolone są tylko szczotki nylonowe.
c.d. â zob. następna strona
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8.3. DIAGNOSTYKA

9. Sprawdzić ustawienie elektrod - F:
ź odstęp między elektrodami a palnikiem = 9 mm
ź odstęp między dwiema elektrodami = 4,5 mm

8.3.1. WYŚWIETLENIE STANU KOTŁA

F

Przejść do menu EKSPERT
podmenu AFFICHAGE.

+

a następnie do

Możliwy jest również bezpośredni dostęp do podmenu
AFFICHAGE po dłuższym naciśnięciu przycisku
10. Wymienić uszczelki
silikonowe pokrywy co 2
lata
11. Postępując w odwrotnej
kolejności, zamontować
na powrót cały zespół i
sprawdzić szczelność
obiegu gazu. Dokręcić 4
nakrętki M6 = 5Nm.

E

8.2.8. CZYSZCZENIE ZAWORU Z FILTREM

1. Zamknąć zawór - A
2. Odkręcić korek - B
3. Zdjąć zacisk i wyjąć filtr do czyszczenia - C
4. Zamontować wszystkie elementy w odwrotnej kolejności
5. Otworzyć zawór

8.2.9. CZYSZCZENIE FILTRA ZIMNEJ WODY

T-POKOJOW.

temperatura zmierzona przez czujnik
pokojowy lub stan styku w przypadku
termostatu pokojowego

T-zewnentr.
T-zasilan.
t-powrotu
t-cwu

temperatura zewnętrzna

T-ZASOBNI

temperatura w zasobniku C.W.U. (model
ACCUMULATION i PROFUSION)

zawor 3D
wentylato.
krzywa g.
AUTOADAPT.
oprogramo.
stan
prad.joniz.
moc
pred.pompy
CISNIENIE

pozycja zaworu 3-drogowego

temperatura na wyjściu z wymiennika ciepła
temperatura na powrocie do wymiennika
temperatura zasilania ciepłej wody (model
MIXTE i PROFUSION)

prędkość obrotowa wentylatora x 50
krzywa grzewcza
korekta krzywej grzewczej
wersja oprogramowania kotła
stan palnika - 1 = przerwa - 9 = modulacja
prąd mierzony przez czujnik jonizacji
aktualny poziom mocy
rzeczywista prędkość pompy obiegowej
ciśnienie wody w kotle

8.3.2. CZUJNIKI KOTŁA
Wartości oporowe dla czujników obiegu grzewczego T_ZASILAN,
T_POWROTU (na wyjściu i powrocie wymiennika ciepła) oraz dla
czujników obiegu C.W.U. T-CWU, T-ZASOBNI (z wymiennika
C.W.U. i zbiornika C.W.U.).
TEMP. [°C]

OPORNOŚĆ [Ω]

TEMP. [°C]

OPORNOŚĆ [Ω]

0

32 550

50

3 605

5

25 340

55

2 990

10

19 870

60

2 490

15

15 700

65

2 084

20

12 490

70

1 753

25

10 000

75

1 481

30

8 060

80

1 256

35

6 535

85

1 070

1. Zamknąć zawór na zasilaniu zimnej wody z sieci

40

5 330

90

915

2. Otworzyć zawór ciepłej wody w instalacji, w celu zmniejszenia
ciśnienia.

45

4 372

3. Zdjąć zacisk i wyjąć filtr do czyszczenia - D
4. Zamontować wszystkie elementy w odwrotnej kolejności
5. Otworzyć zawór

8.3.3. CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
Wartości oporowe dla czujnika temperatury zewnętrznej

C-ZEWNETR.
TEMP. [°C]

OPORNOŚĆ [Ω]

TEMP. [°C]

OPORNOŚĆ [Ω]

-30

171 800

5

28 600

-25

129 800

10

22 800

-20

98 930

15

18 300

-15

76 020

20

14 770

-10

58 880

25

12 000

-5

45 950

30

9 804

0
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36 130

8.3.4. PRĄD JONIZACJI
Z podmenu AFFICHAGE przejść do pozycji prad.joniz.
Wartość prądu jonizacji wyświetlana jest na dole ekranu w μA.
Jeśli wartość prądu jonizacji jest niższa niż 5 μA, należy
sprawdzić pozycję elektrody jonizacyjnej

8.3.5. LICZNIKI
C-01
C-02
C-03
C-04
C-05
C-06
C-07
C-08
C-09
C-10
C-11
C-12

JEDNOSTKI

OPIS

NR LICZNIKA

CYKLE PRACY PALNIKA

ILOŚĆ

AKTYWACJA ZABEZPIECZENIA

ILOŚĆ

CZAS PRACY PALNIKA

GODZINY

CZAS ZAPOTRZEBOWANIA DLA PALNIKA GODZINY
NIEUDANY ROZRUCH KOTŁA

ILOŚĆ

NIEUDANY ZAPŁON

ILOŚĆ

ZANIK PŁOMIENIA

ILOŚĆ

ELEKTROZAWÓR / DETEKCJA

ILOŚĆ

CZAS PRACY POMPY OBIEGOWEJ

GODZINY

PRZEGRZANIE

ILOŚĆ

ZEROWY PRZEPŁYW

ILOŚĆ

BRAK CIŚNIENIA

ILOŚĆ

RESET LICZNIKÓW
Z poziomu podmenu
5 sekund przyciski

liczniki nacisnąć jednocześnie przez
+

8.3.6. POMPA
Przejść do menu EKSPERT
podmenu MANUALNY.

+

a następnie do

Aktywować tryb pracy wymuszonej w celu weryfikacji czy pompa
obiegowa pracuje poprawnie.

8.3.7. PALNIK
Przejść do menu EKSPERT
podmenu MANUALNY.

+

a następnie do

Aktywować tryb pracy wymuszonej palnika w celu weryfikacji czy
spalanie jest poprawnie wyregulowane.

8.3.8. ZAWÓR 3-DROGOWY
Przejść do menu EKSPERT
podmenu MANUALNY.

+

a następnie do

Wybierz zawór 3-drogowy i naprzemiennie włącz pozycję
ogrzewania - GR - i ciepłej wody użytkowej - CWU.
Obnizyć panel sterowania, aby skontrolować ruch zaworu.

GR : zawór przełącza się na

ZAWO R 3-D.
Gr

ogrzewanie - pozycja dolna

CWU : zawór przełącza się na ciepłą
wodę użytkową - pozycja górna
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8.3.9. BŁĘDY WSKAZYWANE NA EKRANIE KOTŁA
Naciśnij
Naciśnij 2x
EKRAN

aby wyłączyć sygnał dźwiękowy (błąd pozostaje).
, aby usunąć błędy z resetem manualnym - opisane są jako „NACIŚNIJ POTWIERDZENIE" RODZAJ USTERKI

MOŻLIWE PRZYCZYNY

SKUTEK

RESET BŁĘDU

ZATRZYMANIE KOTŁA

ź

kable między płytą główną a blikiem gazowym są rozłączone,
nieprawidłowo podłączone lub uszkodzone
uszkodzona elektronika modułu gazowego

AUTOMATYCZNY
RESET
PO NAPRAWIE

ZAPLON
0201 BRAK PŁOMIENIA

ź
ź
ź

brak zasilania gazowego
elektroda zapłonowa nieprawidłowo ustawiona lub uszkodzona
sonda jonizacyjna jest nieprawidłowo ustawiona lub uszkodzona

ZATRZYMANIE KOTŁA

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

elektroda WYKRYCIE FAŁSZYWEGO
0202 PŁOMIENIA

ź

źle ustawiony lub uszkodzony system detekcji płomienia

ZATRZYMANIE KOTŁA

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

PRZEGRZAN PRZEKROCZENIE GÓRNEGO
0203 LIMITU TEMPERATURY

ź

niewystarczający lub nieregularny przepływ wody o obiegu
pierwotnym

ZATRZYMANIE KOTŁA

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

WENTYLATO. BLOKADA WENTYLATORA
0205

ź
ź

mechaniczna blokada wentylatora
uszkodzenie wentylatora

ZATRZYMANIE KOTŁA

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

elektroda PROBLEM Z WYKRYCIEM
0208 PŁOMIENIA

ź
ź
ź
ź

świeca nieprawidłowo podłączona, ustawiona lub uszkodzona
nieprawidłowe połączenie przewodów uziemienia
niepoprawnie podłączony lub uszkodzony zapłon
usterka bloku gazowego

ZATRZYMANIE KOTŁA

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

ź
ź

nieprawidłowe połączenie przewodów uziemienia
blok gazowy uszkodzony lub niepoprawnie podłączony do zaworu
gazowego
usterka zaworu gazowego

ZATRZYMANIE KOTŁA

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

problem z zasilaniem kotła
usterka okablowania między blokiem gazowym a aparatem
zapłonowym
awaria aparatu zapłonowego

ZATRZYMANIE KOTŁA

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

czujnik temperatury ma kontakt z elementem o wysokiej
temperaturze
nieregularność przepływu w obiegu grzewczym powodująca
nadmierny wzrost temperatury

ZATRZYMANIE KOTŁA

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

BŁĄD KOMUNIKACJI BLOKU
BUS GAZ
BLAD GAZOWEGO Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ

armat.gaz AWARIA STEROWANIA
0209 ZAWORU GAZOWEGO

ź

ź

USTERKA WYSOKIEGO
ZAPLON
020A NAPIĘCIA ZAPŁONU

ź
ź
ź
ź

BEZP.TERMI. BŁĄD POMIARU
blad WYSOKIEJ TEMPERATURY

ź

armat.gaz BLOKADA ZABEZPIECZENIA
020C ZAWORU GAZOWEGO

ź
ź

problem ciśnienia zasilania gazowego
usterka zaworu gazowego

ZATRZYMANIE KOTŁA

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

T-ZAS/POW. ZBYT WYSOKIEJ RÓŻNICA
020E TEMPERATUR MIĘDZY

ź

zbyt niski przepływ w obiegu ogrzewania lub obiegu pierwotnym
C.W.U.

ZATRZYMANIE KOTŁA

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

T-ZAS/POW. ZRÓŻNICOWANIE
020F

ź
ź

nieprawidłowe ustawienie czujników zasilania i powrotu kotła
awaria czujników

ZATRZYMANIE KOTŁA

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

T-ZAS/POW. BRAK ZRÓŻNICOWANIA
0210 TEMPERATUR

ź
ź

nieprawidłowe ustawienie czujników zasilania i powrotu kotła
awaria czujników

ZATRZYMANIE KOTŁA

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

T-ZAS/POW. NIEPRAWIDŁOWA
0211 TEMPERATURA POWROTU

ź
ź

nieprawidłowe ustawienie czujnika powrotu
awaria czujnika powrotu

ZATRZYMANIE KOTŁA

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

T-ZAS/POW.
0212 USZKODZENIE CZUJNIKÓW

ź

awaria czujników

ZATRZYMANIE KOTŁA

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

ź
ź

awaria zasilania gazu
błąd detekcji gazu - sprawdzić świecę zapłonową, zapłon,
przewód uziemienia i blok gazowy)

ZATRZYMANIE KOTŁA

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

T-ZAS/POW. CZUJNIKÓW
0215 (WEJŚCIE ANALOGOWE)

ź
ź

awaria czujników ogrzewania lub czujnika ciśnienia
awaria płyty elektronicznej bloku gazowego

ZATRZYMANIE KOTŁA

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

BEZP.GAZOW. POWTARZAJĄCY SIĘ
0000 RESTART

ź

wielokrotny restart przez zabezpieczenie

ZATRZYMANIE KOTŁA

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

ZASIL 24V NADMIERNE NAPIĘCIE
0016 ZASILANIA 24V

ź
ź

nadmierne napięcie na zasilaniu kotła
problem z transformatorem napięciowym płyty elektronicznej

ZATRZYMANIE KOTŁA

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

ZASIL 24V NIEWYSTARCZAJACE
0018 NAPIĘCIE ZASILANIA 24V

ź
ź

niewystarczające napięcie na zasilaniu kotła
problem z transformatorem napięciowym płyty elektronicznej

ZATRZYMANIE KOTŁA

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

gaz logik BŁĄD OPROGRAMOWANIA
0019 STEROWANIA GAZEM

ź

awaria pamięci płyty elektronicznej bloku gazowego

ZATRZYMANIE KOTŁA

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

ź

kabel czujnika zasilania nieprawidłowo podłączony lub
uszkodzony
awaria czujnika na zasilaniu ogrzewania

ZATRZYMANIE KOTŁA

ź

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

C-POWROTU AWARIA CZUJNIKA NA
BLAD POWROCIE OGRZEWANIA

ź
ź

kabel czujnika powrotu nieprawidłowo podłączony lub uszkodzony
awaria czujnika na powrocie ogrzewania

ZATRZYMANIE KOTŁA

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

C-CISNIEN. AWARIA CZUJNIKA
BLAD CIŚNIENIA

ź

czujnik ciśnienia nieprawidłowo podłączony lub uszkodzony

ZATRZYMANIE KOTŁA

AUTOMATYCZNY
RESET
PO NAPRAWIE

ZASILANIEM I POWROTEM
NIEPRAWIDŁOWE
TEMPERATUR

POWTARZAJĄCY SIĘ
PLOMIEN
0213 ZANIK PŁOMIENIA
BŁĄD INTERPRETACJI

C-ZASILAN. AWARIA CZUJNIKA NA
BLAD ZASILANIU OGRZEWANIA
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EKRAN

RODZAJ USTERKI

MOŻLIWE PRZYCZYNY

SKUTEK

RESET BŁĘDU

ź

niewystarczające ciśnienie wody - dopełnić instalację do ciśnienia
conajmniej 0,5 bara

ZATRZYMANIE KOTŁA

AUTOMATYCZNY
RESET PO
NAPEŁNIENIU

ZASI.POMPY AWARIA KABLA ZASILANIA LUB
blad SYGNAŁU PWM POMPY

ź
ź
ź

nieprawidłowe podłączenie okablowania pompy
uszkodzenie kabli
awaria pompy

ZATRZYMANIE KOTŁA

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

BLOK.POMPY BLOKADA POMPY
BLAD

ź
ź

blokada pompy przez zanieczyszczenia z obiegu grzewczego
awaria pompy

ZATRZYMANIE KOTŁA

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

BRAK.PRZEP. BRAK PRZEPŁYWU
blad W OBIEGU PIERWOTNYM

ź
ź

zator w obiegu
awaria pompy

ZATRZYMANIE KOTŁA

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

KOMIN

ź

zator w kominie blokujący przepływ spalin

ZATRZYMANIE KOTŁA

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

BEZP.GRZAN. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE
70°C AKTYWNE

ź

przepływ w obiegu pierwotnym niewystarczający lub nieregularny

ZABLOKOWANIE WYMIENNIKA
GŁÓWNEGO LUB
WYMIENNIKA C.W.U.

ź

niewystarczający przepływ w obiegu pierwotnym

ZATRZYMANIE KOTŁA

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

ź
ź
ź

prędkość pompy nie dostosowana do instalacji
zator w obiegu
zużycie pompy

ZATRZYMANIE KOTŁA
TEST PRACY POMPY
CO 5 MINUT

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

ANTY ZAMAR TRYB ANTYZAMARZANIA
CwU OBIEGU C.W.U.

ź

ryzyko zamarznięcia obiegu C.W.U. - aktywny tryb
ANTYZAMARZANIA

URUCHOMIENIE PALNIKA
W CELU UTRZYMANIA
TEMPERATURY C.W.U.

AUTOMATYCZNY
RESET

ANTY ZAMAR TRYB ANTYZAMARZANIA
gR
OBIEGU OGRZEWANIA

ź

ryzyko zamarznięcia obiegu ogrzewania - aktywny tryb
ANTYZAMARZANIA

URUCHOMIENIE PALNIKA
W CELU UTRZYMANIA
TEMP. OGRZEWANIA

AUTOMATYCZNY
RESET

C-CWU

ź
ź

kabel czujnika C.W.U. nieprawidłowo podłączony lub uszkodzony
awaria czujnika C.W.U.

UTRZYMANIE TEMP.
C.W.U. NA POZIOMIE 16°C
Z CELU ZABEZPIECZENIA

AUTOMATYCZNY
RESET
PO NAPRAWIE

ź

UTRZYMANIE TEMP.
C.W.U. NA POZIOMIE 16°C
Z CELU ZABEZPIECZENIA

AUTOMATYCZNY
RESET
PO NAPRAWIE

CISNIENIE
0.2

BRAK CIŚNIENIA WODY

BLAD ZATOR KOMINA

wymiennik
BLAD

NISK.PRZEP. SŁABY PRZEPŁYW
DIAG

BLAD

AWARIA CZUJNIKA C.W.U.

ZATRZYMANIE KOTŁA
AUTOMATYCZNY
DO MOMENTU
RESET
REDUKCJI TEMPERATURY

c-zasobni
blad

AWARIA CZUJNIKA
ZBIORNIKA C.W.U.

ź

kabel czujnika zbiornika nieprawidłowo podłączony lub
uszkodzony
awaria czujnika zbiornika C.W.U.

BUS POKOJ.
BLAD

BŁĄD KOMUNIKACJI
CZUJNIKA POKOJOWEGO
Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ

ź
ź

czujnik pokojowy nieprawidłowo podłączony
awaria czujnika pokojowego

PRACA W TRYBIE
ANTYZAMARZANIA

AUTOMATYCZNY
RESET
PO NAPRAWIE

c-POKOJOW
blad

AWARIA CZUJNIKA
POKOJOWEGO

ź

awaria czujnika pokojowego

PRACA W TRYBIE
ANTYZAMARZANIA

AUTOMATYCZNY
RESET
PO NAPRAWIE

ź
ź

czujnik temperatury zewnętrznej nieprawidłowo podłączony
awaria czujnika temperatury zewnętrznej

PRACA ZE STAŁĄ
WARTOŚCIĄ
TEMP. ZADANEJ

AUTOMATYCZNY
RESET
PO NAPRAWIE

AWARIA CZUJNIKA

C-ZEWNENTR. TEMPERATURY
BLAD ZEWNĘTRZNEJ
blad

AWARIA PROGRAMATORA

ź

awaria płyty głównej

PRACA W TRYBIE
ANTYZAMARZANIA

AUTOMATYCZNY
RESET
PO NAPRAWIE

ZAWOR 3-D
BLAD

AWARIA ZAMKNIĘCIA
ZAWORU 3-DROGOWEGO

ź
ź
ź

brak możliwości zamknięcia zaworu
silnik zaworu nieprawidłowo podłączony lub uszkodzony
uszkodzenie membrany zaworu 3-drogowego

NORMALNA PRACA
- WYŚWIETLENIE
KOMUNIKATU

AUTOMATYCZNY
RESET

ź

nieprawidłowe podłączenie lub uszkodzenie elementu

NORMALNA PRACA
- WYŚWIETLENIE
KOMUNIKATUIA

AUTOMATYCZNY
RESET
PO NAPRAWIE

ź

rozpoznanie czujnika podłączonego do styków „Bal”, przy braku
konfiguracji zbiornika

NORMALNA PRACA
- WYŚWIETLENIE
KOMUNIKATU

AUTOMATYCZNY
RESET PO
ZATWIERDZENIU

ź

czujnik temperatury wody w zbiorniku C.W.U. znajduje sie poza
bagnetem zbiornika

NORMALNA PRACA
- WYŚWIETLENIE
KOMUNIKATUIA

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

ź
ź

zakamienienie lub zator wymiennika płytowego
awaria pompy

NORMALNA PRACA
- WYŚWIETLENIE
KOMUNIKATU

NACIŚNIJ
POTWIERDZENIE

ZEGAR

BŁĄD KOMUNIKACJI

CABLE COM PRZEZ PRZEWÓD
blad

KOMUNIKACJI CCOM

PROFUSION
TAK

BRAK KONFIGURACJI
ZBIORNIKA PROFUSION

C-ZASOBNI CZUJNIK ZBIORNIKA
MIEJ POZA BAGNETEM
ZAKAMIENIENIE WYMIENNIKA

CZYSZCZEN. CIEPŁA LUB
DIAG

AWARIA POMPY

Komunikaty oznaczone jako DIAG mają charakter informacyjny i nie zakłócają pracy kotła. Pochodzą one z analizy danych z pracy
kotła i mają na celu wsparcie w utrzymaniu instalacji.
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8.3.10. ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW
MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

ZDARZENIE
KOCIOŁ NIE FUNKCJONUJE

Zweryfikować czy kocioł jest podłączony do zasilania.
Wyświetlacz kotła wskazuje usterkę
â zob. pkt 8.3.9.
Zweryfikować, czy kocioł nie jest zatrzymany: u góry ekranu musi być widoczna ikona
i/lub
ź TRYB LETNI - ikona ciepłej wody
- tylko przygotowanie ciepłej wody użytkowej
ź TRYB ZIMOWY - ikona ciepłej wody
i ogrzewania
- ogrzewanie + przygotowanie C.W.U.
ź BRAK IKON - kocioł jest zatrzymany, zapewniona jest tylko ochrona przed zamarzaniem.
â Jeżeli kocioł jest zatrzymany - należy nacisnąć przycisk WŁ / WYŁ

, aby go uruchomić.

Wyświetlacz kotła wskazuje usterkę
â zob. pkt 8.3.9.
KOCIOŁ PODGRZEWA WODĘ
UŻYTKOWĄ ALE NIE DZIAŁA
W TRYBIE OGRZEWANIA

Zweryfikować, czy kocioł nie pracuje w TRYBIE LETNIM. Jeżeli tak, to funkcja ogrzewania jest
wyłączona.
â Jeżeli kocioł jest w TRYBIE LETNIM - należy nacisnąć przycisk WŁ / WYŁ
TRYBU ZIMOWEGO - symbol
pojawi się na ekranie.

GRZEJNIKI SĄ ZIMNE, MIMO ŻE
KOCIOŁ PRACUJE W
TRYBIE ZIMOWYM
(OGRZEWANIE AKTYWNE)

, aby przejść do

Zweryfikować czy zawory grzejników są otwarte.
â W przypadku głowic termostatycznych należy je całkowicie otworzyć, w celu sprawdzenia czy
ogrzewanie działa.
Zweryfikować czy czujnik / termostat pokojowy zgłasza zapotrzebowanie do kotła. Nacisnąć przez 2
sekundy przycisk potwierdzenia
i przejść do pozycji T-POKOJOW aby odczytać jaką wartość
odbiera kocioł.
ź W przypadku termostatu powinna być wyświetlona wartość "1"
ź W przypadku czujnika pokojowego kocioł powinien wyświetlać temperaturę ok. 0,5°C niższą od
wartości zadanej (np. 19,4°C przy temperaturze zadanej 20°C).
â Jeżeli kocioł nie otrzymuje sygnału zapotrzebowania, zwiększyć wartość zadaną na termostacie lub
czujniku pokojowym.
Zweryfikować czy obieg grzewczy jest dokładnie napełniony
â Odpowietrzyć instalację w najwyższym punkcie a następnie grzejniki, jeżeli problem dotyczy tylko kilku
grzejników.
Zweryfikować czy filtr (zawór z filtrem) na powrocie ogrzewania nie jest zatkany.
â Wyczyścić filtr.
Zweryfikować stan zaworu 3-drogowego.
â Kiedy kocioł zasila ogrzewanie, dźwignia zaworu musi znajdować się w położeniu dolnym.

GRZEJNIKI SĄ CZĘŚCIOWO
GORĄCE, MIMO ŻE
KOCIOŁ PRACUJE W
TRYBIE LETNIM
(OGRZEWANIE NIEAKTYWNE)

TEMPERATURA CIEPŁEJ
WODY UŻYTKOWEJ JEST
NIEWYSTARCZAJĄCA

Zweryfikować stan zaworu 3-drogowego.
â Kiedy kocioł zasila obieg C.W.U., dźwignia zaworu musi znajdować się w położeniu górnym.
Zweryfikować stan membrany zaworu 3-drogowego i czystość obiegu.
â Zdemontować zawór 3-drogowy w celu sprawdzenia stanu membrany. Sprawdzić czy
zanieczyszczenia z obiegu nie zablokowały pracy zaworu 3-drogowego.
Przepływ wody jest za duży w stosunku do mocy palnika.
â Zmniejszyć przepływ wody.
Zweryfikować stan zaworu 3-drogowego.
â Kiedy kocioł zasila obieg C.W.U., dźwignia zaworu musi znajdować się w położeniu górnym.
Zweryfikować czy wymiennik C.W.U. nie jest zakamieniony lub zatkany
â Przeprowadzić przegląd wymiennika i wyczyścić go z osadów.

ZNACZNE WAHANIA
TEMPERATURY CIEPŁEJ
WODY UŻYTKOWEJ

Zasilanie wody jest prawdopodobnie niewystarczające

DŹWIĘKI DOCHODZĄCE
Z INSTALACJI Z INSTALACJI
OGRZEWANIA

Obecność powietrza w rurach instalacji grzewczej

â Zweryfikować ciśnienie i przepływ wody.
â Wyczyścić filtr na wejściu zimnej wody
â Poluzować obejmy rur lub wymienić je na zaciski tłumiące
Zweryfikować stan zaworu 3-drogowego.
â Odpowietrzyć instalację. Użyć trybu odpowietrzania z poziomu menu EKSPERT i dodatkowo
odpowietrzyć instalację w najwyższych punktach.
Woda za szybko krąży w obiegu
â Ustawić prędkość pompy cyrkulacyjnej na 70 z poziomu MENU INSTALATORA i sprawdzić czy hałas
jest nadal słyszalny.
â W innym wypadku należy sprawdzić przekroje rur.

28

8.4. NAPRAWY

8.4.6. WYMIANA CZUJNIKÓW C.W.U.

8.4.1. WYMIANA WYMIENNIKA C.W.U.

Czujnik C.W.U. znajduje się za syfonem. Aby poprawić dostęp do
czujnika, należy:

1. Odkręcić 2 śruby mocujące wymiennik - klucz BTR 4.
2. Wyciągnąć wymiennik przodem kotła.

1. Odłączyć czarny wąż do odprowadzania kondensatu.
2. Odkręcić 2 śruby mocujące syfon.

3. Zamontować nowy wymiennik.

3. Obrócić syfon.

4. Dokręcić na powrót 2 śruby mocujące.
W celu wymiany czujnika należy:
1. Zwolnić zacisk znajdujący się po prawej stronie czujnika,
przesuwając go w prawo.
2. Wyciągnąć czujnik i odłączyć go od kabli.
3. Zamontować nowy czujnik postępując w odwrotnej kolejności.

CZUJNIK POWROTU
OGRZEWANIA

ŚRUBY MOCUJĄCE
WYMIENNIK

8.4.2. WYMIANA PŁYTY ELEKTRONICZNEJ

CZUJNIK ZASILANIA
OGRZEWANIA

CZUJNIK C.W.U.

1. Zdemontować fasadę kotła â zob. 8.2.1.
2. Zwolnić zaciski panelu listwy podłączeniowej.
3. Po otwarciu panelu ukazuje się płyta elektroniczna. Należy
odłączyć wszystkie kable od płyty elektronicznej.
4. Odkręcić śruby skrzynki elektrycznej i zdemontować jej tylną
ściankę.

8.4.7. WYMIANA ZAWORU 3-DROGOWEGO

5. Zwolnic zaciski utrzymujące płytę elektroniczną i wyjąć ją ze
skrzynki.
6. Zamontować nową płytę elektroniczną.
7. Przeprowadzić procedurę montażu w odwróconej kolejności.

8.4.3. WYMIANA BLOKU GAZOWEGO
1. Odkręcić złącze znajdujące się przed blokiem gazowym.
2. Odkręcić nakrętki 3/4" - klucz 30.
3. Odłączyć końcówkę 6,35 znajdującą się z boku bloku
gazowego.
4. Zamontować nowy blok gazowy postępując w odwrotnej
kolejności.

1. Odkręcić 2 śruby mocujące zawór 3-drogowy - klucz BTR 4 - 1
2. Wyciągnąć zawór 3-drogowy, pociągając go w lewo.

8.4.4. WYMIANA ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA
1. Odkręcić nakrętkę 1/2" - klucz 24 - rurki odprowadzającej
zaworu bezpieczeństwa.

3. Zamontować nowy zawór postępując w odwrotnej kolejności.

8.4.8. WYMIANA ELEKTRODY ZAPŁONU / JONIZACJI

2. Zwolnić zacisk po lewej stronie zaworu, przesuwając go w
lewo.
3. Wyciągnąć zawór przodem kotła.
ŚRUBY MOCUJĄCE

4. Zamontować nowy zawór postępując w odwrotnej kolejności.

8.4.5. WYMIANA CZUJNIKÓW OGRZEWANIA
1. Odpiąć uszkodzony czujnik od rury.
2. Odłączyć 2 kable
3. Podłączyć kable do nowego czujnika.

PRZEWÓD ZAPŁONOWY

4. Umieścić nowy czujnik na powrót na rurze.
1. Odłączyć przewód zapłonowy oraz przewód masy.
2. Odkręć 2 śruby M4 (Torx T20) mocujące elektrodę.
3. Wyjąć elektrodę.
4. Zamontować nową elektrodę postępując w odwrotnej
kolejności.
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9. CZĘŚCI ZAMIENNE
9.1. KOCIOŁ

30

OPIS

OPIS

NR

REF.

NR

REF.

1

1244461

PŁYTA ELEKTRONICZNA C8

14

1243560

ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

2

4592757

PANEL STEROWANIA

15

1244473

CZUJNIK OGRZEWANIA

3

1448356

RURKA DOPROWADZENIA GAZU

16

1448441

RURKA ZASILANIA OGRZEWANIA

4

1239217

ZAWÓR PX42 - MODUŁ BEZPIECZEŃSTWA

17

4472883

REKUPERATOR KONDENSATU

5

1448443

RURKA BLOKU GAZOWEGO - VENTURI

18

1657624

PRZEJŚCIE REKUPERATORA KONDENSATU

6

1657618

USZCZELKA Ø 20,63 x 2,62

19

1448677

RURKA ODPROWADZENIA KONDENSATU

7

1448458

RURKA ODPROWADZENIA KONDENSATU

20

1239221

ZAWÓR KĄTOWY 1/2"â1/4" NIEBIESKA MANET.

8

4592956

OBUDOWA BOCZNA - LEWA

21

1239219

ZAWÓR KĄTOWY 3/2"â1/4" NIEBIESKA MANET.

9

1472534

NACZYNIE WZBIORCZE 8L

22

1448444

KOLANKA ZAWORU ODCINAJĄCEGO

10

4592957

OBUDOWA BOCZNA - PRAWA

23

1239222

ZAWÓR ODCINAJĄCY 1/4"

11

4592954

FASADA KOTŁA

24

1239111

ZAWÓR ZAKRĘCANY 3/4"

12

1448540

RURKA ELASTYCZNA NACZYNIA

25

1239112

ZAWÓR GAZOWY 3/4"

13

1448442

RURKA POWROTU OGRZEWANIA

26

1239122

ZAWÓR Z FILTREM 3/4"

9.2. KORPUS GRZEWCZY
OPIS

NR

REF.

200

4993749

ZESTAW KORPUSU GRZEWCZEGO 3+1

201

4993779

WYMIENNIK 3+1

202

1972983

POKRYWA ALU

203

1657315

USZCZELKA LN Ø60

204

1944672

ELEKTRODA ZIMNEJ POKRYWY ALU

205

1244476

OKABLOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

206

1244472

APARAT ZAPŁONOWY HONEYWELL

207

4479764

WSPORNIK ALUMINIOWY

208

1657627

USZCZELKA WENTYLATORA POD KLAPĄ

209

1244471

WENTYLATOR NG40M + VENTURI

210

1454312

ZAWLECZKA WENTYLATORA LN

211

1134906

TULEJA WYMIENNIKA CIEPŁA

212

1657358

IZOTERMICZNA USZCZELKA WYMIENNIKA

213

1454270

ZACISK ZASILANIA / POWROTU

9.3. BLOK HYDRAULICZNY
OPIS

NR

REF.

400

4993750

ZESTAW BLOKU HYDRAULICZNEGO MIXTE

401

1972972

WYMIENNIK C.W.U.

402

1939259

ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY

403

1944636

POMPA CYRKULACYJNA

404

1939257

CZUJNIK PRZEPŁYWU

405

1939258

OGRANICZNIK PRZEPŁYWU

406

1944638

ZAWÓR 3-DROGOWY

407

1454308

ZACISK D9

408

1944637

CZUJNIK TEMPERATURY C.W.U.

409

1939255

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA - 3 BARY

410

1939256

CZUJNIK CIŚNIENIA

411

1454310

ZACISK D18

412

1239232

ZAWÓR ZWROTNY

413

1448457

RURKA CIŚNIENIOWA

414

1657434

USZCZELKA Ø 9,19 mm

415

1454306

ZACISK D10

9.4. ZBIORNIK
OPIS

NR

REF.

500

1244623

CZUJNIK TEMP C.W.U. W ZBIORNIKU

501

4591562

ZBIORNIK 84L

502

1239111

ZAWÓR OPRÓŻNIAJĄCY

503

--

TRÓJNIK 3/4

504

--

ŁĄCZNIK TRÓJNIKA I POMPY CYRKULACYJNEJ

505

1243601

POMPA C.W.U.

506

1448542

RURKA: POMPA - BLOK HYDRAULICZNY

507

1448543

RURKA: WYMIENNIK CIEPŁA - ZBIORNIK

508

1448548

RURKA ZASILANIA OBIEGU GRZEWCZEGO

509

--

510

1448547

RURKA ZASILAJĄCA WODY Z SIECI

511

1448546

RURKA POWROTU OBIEGU GRZEWCZEGO

512

1448549

RURKA GAZOWA

RURKA RECYRKULACJI
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10. GWARANCJA
ź

ź

Zasobnik ciepłej wody użytkowej objęty jest gwarancją na okres
pięciu (5) lat od daty uruchomienia i odesłania bonu gwarancyjnego
do producenta (wyłącznego przedstawiciela marki AUER w kraju), lub,
w przypadku braku dokumentu gwarancji, od daty wyprodukowania
urządzenia. W przypadku nieszczelności, wymieniany jest cały
zbiornik.
Pozostałe części kotła, wymienione w liście części zamiennych,
objęte są gwarancją na okres dwóch (2) lat od daty uruchomienia i
odesłania bonu gwarancyjnego do producenta (wyłącznego
przedstawiciela marki AUER w kraju), lub, w przypadku braku
dokumentu gwarancji, od daty wyprodukowania urządzenia.

Gwarancja obejmuje wszelkie wady fabryczne, pod warunkiem, że
urządzenie zostało zainstalowane przez wykwalifikowany personel,
zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji obsługi, regułami i przepisami
dotyczącymi podłączeń elektrycznych oraz instalacji hydraulicznych.
Gwarancja ograniczona jest do dostarczenia części, w których
stwierdzono wadę lub awarię. Wady lub awarie poszczególnych części
nie powodują wymiany całego urządzenia. Gwarancja na wymienione
części kończy się razem z gwarancją całego urządzenia.
W razie konieczności, część lub całe urządzenie musi być odesłane do
producenta, ale tylko po uprzedniej zgodzie działu technicznego
producenta (wyłącznego przedstawiciela marki AUER w kraju). Koszty
robocizny, pakowania i wysyłki leżą po stronie użytkownika. Naprawa
urządzenia nie pociąga za sobą w żadnym przypadku możliwości
odszkodowania.
Gwarancja obejmuje tylko urządzenie i jego części, wyłączając
zewnętrzne elementy instalacji elektrycznej i hydraulicznej.
Gwarancja nie obowiązuje w przypadku braku lub nieodpowiedniej
obsługi serwisowej urządzenia.
Regularna obsługa serwisowa jest konieczna w celu zapewnienia
należytego i trwałego funkcjonowania urządzenia. Obsługa ta musi być
wykonywana przez wykwalifikowany personel. Bez spełnienia tych
warunków gwarancja jest nieważna.
W przypadku wystąpienia nieszczęśliwych zdarzeń losowych (wypadki,
katastrofy itp), urządzenie musi pozostać na miejscu i nie należy
wykonywać na nim żadnych dalszych interwencji.

10.1. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
10.1.1. INFORMACJE OGÓLNE
Gwarancja nie obejmuje wad lub uszkodzeń które mogły powstać na
skutek:
ź niewłaściwego użytkowania (inne niż do celów domowych),
niedbałości, niewłaściwego przenoszenia lub magazynowania.
ź niewłaściwej instalacji lub instalacji niezgodnej z niniejszą instrukcją
lub z praktyką zawodową.
ź złej jakości wody.
ź niedostatecznej obsługi.
ź modyfikacji lub transformacji produktu.
ź działania obcych przedmiotów, ognia, trzęsienia ziemi, powodzi,
uderzenia pioruna, gradu, huraganu lub jakichkolwiek innych katastrof
naturalnych.
ź przemieszczenia, braku równowagi, upadku lub nieodpowiedniej
powierzchni, na której urządzenie jest zainstalowane.
ź wszelkich innych przypadków, w których defekty nie wynikają z wady
produktu.
ź zmian kolorystycznych urządzenia lub szkód spowodowanych przez
zanieczyszczenie powietrza lub wystawienie na działanie produktów
chemicznych lub zmianom wynikającym ze złej pogody.
ź działanie brudu, zatłuszczenie, plamy, rdzę lub wszelkiego rodzaju
nalotów i plam, które spowodowały uszkodzenie powierzchni
urządzenia.

10.1.2. OGRANICZENIA GWARANCJI
10.1.2.1. UŻYTKOWANIE
Wykorzystywanie złej jakości wody, jak woda deszczowa, woda ze
studni itd. lub zimnej wody użytkowej o agresywnej charakterystyce,
która nie spełnia obowiązujących norm krajowych.
ź Uruchomienie urządzenia bez uprzedniego napełnienia go (suche
grzanie).
ź Brak corocznego przeglądu w okresie trwania gwarancji.
ź
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10.1.2.2. PRZEMIESZCZANIE
Wszelkie uszkodzenia spowodowane przez wstrząsy lub upadki
podczas przenoszenia po dostarczeniu z fabryki.
ź Uszkodzenie urządzenia spowodowane przemieszczaniem nie
zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.
ź

10.1.2.3. MIEJSCE INSTALACJI
Umiejscowienie urządzenia w miejscu narażonym na mróz lub złe
warunki pogodowe.
ź Umiejscowienie urządzenia w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją.
ź Instalacja urządzenia na podłodze lub powierzchni która nie jest w
stanie przenieść ciężaru urządzenia
ź Nieprawidłowe nachylenie urządzenia, które uniemożliwia poprawne
odprowadzenie kondensatu.
Producent (wyłączny przedstawiciel marki AUER w kraju) nie odpowiada
za koszty spowodowane utrudnionym dostępem do urządzenia.
ź

10.1.2.4. PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Nieprawidłowe podłączenia elektryczne, które nie spełniają
obowiązujących norm krajowych.
Nie uwzględnienie schematów podłączeń w instrukcji.
Zasilanie elektryczne, które jest wyższe lub niższe od wymaganego
napięcia.
Nie dostosowanie się do przekrojów kabli zasilania.
Brak lub niewystarczające zabezpieczenie elektryczne urządzenia
(bezpieczniki / odcięcia / uziemienie...)
Uszkodzenia i szkody wynikające z neutralizacji zabezpieczenia
termicznego lub braku instalacji odpowiedniego zabezpieczenia
termicznego w przypadku ogrzewanej podłogi.

10.1.2.5. PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNE
Odwrócenie podłączeń ciepłej / zimnej wody
Ciśnienie wody wyższe niż 7 bar.
Brak, niepoprawny montaż lub blokada grupy bezpieczeństwa.
Brak grupy bezpieczeństwa na wejściu zimnej wody do urządzenia.
Instalacja grupy bezpieczeństwa, która nie spełnia obowiązujących
norm krajowych.
ź Zastosowanie używanej grupy bezpieczeństwa.
ź Naruszenie plomby grupy bezpieczeństwa.
ź Korozja w następstwie nieprawidłowych podłączeń hydraulicznych
(bezpośredni kontakt żelaza/miedzi) bez mufy (żeliwo, stal lub materiał
izolacyjny).
ź Zewnętrzna korozja spowodowana niewłaściwym uszczelnieniem rur
lub uszkodzenie w systemie odprowadzenia kondensatu.
ź Niewłaściwe podłączenie systemu odprowadzenia kondensatu.
Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych brakiem zastosowania
termostatycznych zaworów mieszających.
ź
ź
ź
ź
ź

10.1.2.6. AKCESORIA
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń w wyniku:
ź Instalacji akcesoriów nie odpowiadających zaleceniom producenta.
ź Instalacji akcesoriów innych niż te od autoryzowanych dystrybutorów.

10.1.2.7. PRZEGLĄDY / OBSŁUGA
Przypadki powodujące utratę gwarancji:
ź Nie przestrzeganie zaleceń z niniejszej instrukcji dotyczących obsługi
i przeglądów urządzenia.
ź Brak przeglądów grupy bezpieczeństwa, odprowadzenia kondensatu.
ź Zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych pochodzących z
innego źródła niż od producenta.
ź Narażenie na działanie warunków zewnętrznych korpusu i obudowy
urządzenia.
ź Zbytnie zanieczyszczenie / zakamienienie elementów grzewczych
oraz elementów bezpieczeństwa.
ź Brak czyszczenia filtrów ochronnych.

11. ZAŁĄCZNIKI
11.1. SCHEMATY ELEKTRYCZNE

ELEKTRODA
ZAPŁONOWA
/ JONIZACJI

BLOK GAZOWY

CZUJNIK
ZASILANIA
OGRZEWANIA

CZUJNIK
POWROTU
OGRZEWANIA

ZABEZPIECZENIE
TERMICZNE
110°C

WENTYLATOR
BEZPIECZNIK
TERMICZNY
CDC
L

APARAT
ZAPŁONOWY

PE
N

24 Vdc - (brązowy)
PWM (żółty)
Tacho (czarny)
24 Vdc + (niebieski)

PE

PE

N

N

POMPA
C.W.U.

L

POMPA
KOTŁA

L

ZASILANIE 230V AC 50Hz

CZUJNIK TEMPERATURY
ZBIORNIKA C.W.U.

PŁYTA
ELEKTRONICZNA C8

CZUJNIK
PRZEPŁYWU
C.W.U.
CZUJNIK C.W.U.

ZAWÓR
3-DROGOWY
CZUJNIK
CIŚNIENIA
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11.2. BUDOWA KOTŁA
ZAWÓR ODCINAJĄCY ZASILANIA OBIEGU GRZEWCZEGO

ZAWÓR ODCINAJĄCY POWROTU OBIEGU GRZEWCZEGO
Z FILTREM
ZAWÓR GAZOWY

OBUDOWA KOTŁA

BEZPIECZNIK TERMICZNY

ELEKTRODA ZAPŁONU I JONIZACJI

NACZYNIE WZBIORCZE 8L

WENTYLATOR

CZUJNIK TEMPERATURY KOTŁA

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM

POMPA OBIEGOWA

ZAWÓR GAZOWY I ZABEZPIECZENIE

CZUJNIK PRZEPŁYWU OBIEGU GRZEWCZEGO

ZAWÓR ZWROTNY

WYMIENNIK PŁYTOWY C.W.U.

BY-PASS

ODCIĘCIE

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

ZBIORNIK KONDENSATU

CZUJNIK ZIMNEJ WODY W ZBIORNIKU C.W.U.

POMPA C.W.U.

ZAWÓR OPRÓŻNIAJĄCY
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11.3. CIŚNIENIE HYDRAULICZNE NA ZASILANIU Z KOTŁA
CIŚNIENIE

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4
PRZEPŁYW
m³/h

11.4. WŁASNE USTAWIENIA KRZYWEJ GRZEWCZEJ
TEMPERATURA
ZADANA
°C

85
MAX TEMPERATURA GRZEJNIKÓW

80
75
70
65
60
55

MAX TEMPERATURA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

50
45
40
35
30
25
20
-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

TEMPERATURA
ZEWNĘTRZNA
°C
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11.5. USTAWIENIA PARAMETRÓW KOTŁA
PARAMETR

P201

TEMPERATURA ZADANA DLA OGRZEWANIA

P202

tmax.zewne.

MAKSYMALNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA

P203

tmin.zewne.

MINIMALNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA

P204

tmax.grzej.

MAKSYMALNA TEMPERATURA OBIEGU GRZEWCZEGO

P205

tmin.grzej.

MINIMALNA TEMPERATURA OBIEGU GRZEWCZEGO

P206

OBNIŻENIE TEMPERATURY W TRYBIE ECO

P207

OBNIŻENIE TEMPERATURY W TRYBIE ANTYZAMARZANIA

P220

autoadapt.

AUTOADAPTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

P222

REAKTYWNOŚĆ NA TEMPERATURĘ OTOCZENIA

smart cwu

P224
P225

P231

AUTOMATYCZNA OPTYMALIZACJA PROFILU C.W.U.

ANTYCYPACJA OGRZEWANIA

auto zima

P226

NIE DOTYCZY MODELU CHAUFFAGE

AUTOADAPTACJA GŁÓWNA

P221

P223

PRZEJŚCIE MIĘDZY TRYBAMI LATO / ZIMA

OPÓŹNIENIE PRZEJŚCIA MIĘDZY TRYBAMI LATO / ZIMA

pred.pompy

USTAWIENIE PRĘDKOŚCI POMPY OBIEGU GRZEWCZEGO

P240

DOSTOSOWANIE CYRKULACJI OBIEGU GRZEWCZEGO

P241

OBNIŻENIE TEMPERATURY ZADANEJ BEZ ZAPOTRZEBOWANIA

P270

HISTEREZA TEMPERATURY DLA C.W.U.

P271

ROZDZIAŁ PRIORYTETU C.W.U.

P272

ANTY LEGIONELLOZA

P273

GODZINA AKTYWACJI FUNKCJI ANTY LEGIONELLOZA

P274

mikro aku.

P275

UTRZYMANIE TEMPERATURY WYMIENNIKA C.W.U.

HISTEREZA TEMPERATURY DLA WYMIENNIKA C.W.U.

pMAX.cwu
pMAX.grzej.
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FUNKCJA

NAZWA W MENU INSTALATORA

MOC MAKSYMALNA DLA C.W.U.

MOC MAKSYMALNA DLA OGRZEWANIA

USTAWIENIE

