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NaleĪy uwaĪnie przeczytaü ostrzeĪenia zawarte w
niniejszej instrukcji, poniewaĪ zawiera ona waĪne
wskazówki dotyczące bezpieczeĔstwa montaĪu, eksploatacji i konserwacji.
Niniejsza instrukcja obsáugi stanowi integralną czĊĞü
produktu i powinna byü przechowywana przez
uĪytkownika na przyszáoĞü.
W przypadku sprzedaĪy lub przekazania urządzenia
innemu wáaĞcicielowi albo w razie przeprowadzki
zawsze naleĪy siĊ upewniü, Īe instrukcja jest
doáączona do kotáa w sposób umoĪliwiający skorzystanie z niej przez nowego wáaĞciciela i/lub instalatora.
Instalacja i konserwacja powinny byü wykonane
zgodnie z obowiązującymi normami, wedáug instrukcji producenta i przeprowadzone przez wykwalifikowany personel.
NiewáaĞciwa instalacja lub záa konserwacja moĪe
spowodowaü obraĪenia u ludzi i zwierząt, a takĪe
szkody materialne. Producent nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialnoĞci za szkody powstaáe
na skutek báĊdów podczas instalacji i eksploatacji
ani na skutek nieprzestrzegania wskazówek udzielonych przez producenta.
Przed jakimikolwiek czynnoĞciami konserwacyjnymi
lub czyszczeniem odáączyü urządzenie od zasilania
elektrycznego za pomocą wyáącznika i/lub innych
urządzeĔ odáączających.
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W razie usterki i/lub záego dziaáania urządzenia
wyáączyü je i powstrzymaü siĊ od jakichkolwiek prób
napraw lub interwencji bezpoĞrednio w kotle. Zwracaü siĊ wyáącznie do wykwalifikowanych serwisantów. Ewentualna naprawa-wymiana moĪe byü
przeprowadzona wyáącznie przez serwisanta z
odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi i wyáącznie przy uĪyciu oryginalnych czĊĞci zamiennych.
Nieprzestrzeganie powyĪszych zaleceĔ moĪe negatywnie wpáynąü na bezpieczeĔstwo urządzenia.
Aby zagwarantowaü prawidáowe dziaáanie urządzenia, niezbĊdne jest przeprowadzanie przez wykwalifikowany personel okresowych przeglądów.
Urządzenie moĪna stosowaü jedynie do celów, do
jakich zostaáo przewidziane. Wszelkie inne zastosowania są uwaĪane za niewáaĞciwe i mogą byü niebezpieczne.
Po zdjĊciu opakowania upewniü, siĊ, czy zawartoĞü
jest kompletna i nie uszkodzona. Elementów
opakowania nie wolno zostawiaü w zasiĊgu dzieci,
poniewaĪ mogą one stanowiü zagroĪenie.
W razie wątpliwoĞci nie uĪywaü urządzenia i zwróciü
siĊ do dostawcy.
Rysunki w niniejszej instrukcji to uproszczone przedstawienie urządzenia. Na rysunkach mogą
pojawiaü siĊ niewielkie i nieznaczące róĪnice w stosunku do dostarczonego urządzenia.

B

Symbol ten oznacza “Uwaga” i znajduje si przy wszystkich ostrzeeniach dotyczcych
bezpieczestwa. Przestrzega dokadnie takie zalecenia w celu uniknicia zagroe dla osób,
zwierzt i rzeczy.

A

Symbol ten zwraca uwag na wan informacj lub ostrzeenie.

Deklaracja zgodnoĞci
Producent: FERROLI S.p.A.
Adres: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR

deklaruje, Īe niniejsze urządzenie jest zgodne z nastĊpującymi dyrektywami EWG:
• Dyrektywa Urządzenia spalające paliwa gazowe 90/396
• Dyrektywa SprawnoĞü energetyczna 92/42
• Dyrektywa Niskie NapiĊcie 73/23 (zmodyfi kowana przez 93/68)
• Dyrektywa KompatybilnoĞü Elektromagnetyczna 89/336 (zmodyfi kowana przez 93/68)
Prezes i przedstawiciel prawny
Cav. del Lavoro (Kawaler Orderu Pracy Rep. Wáoskiej)
Dante Ferroli

58

cod. 3540L040 - 10/2007 (Rev. 00)

PL

DIVAtop HF 24
1 Instrukcja uĪycia .................................................................................................................... 60
1.1 Prezentacja .......................................................................................................................................... 60
1.2 Panel sterowania .................................................................................................................................. 60
1.3 Zapáon i wyáączanie .............................................................................................................................. 62
1.4 Regulacje ............................................................................................................................................. 63

2 Instalacja................................................................................................................................. 67
2.1 Rozporządzenia ogólne........................................................................................................................ 67
2.2 Miejsce instalacji .................................................................................................................................. 67
2.3 Poáączenia hydrauliczne....................................................................................................................... 67
2.4 Podáączenie gazu ................................................................................................................................. 68
2.5 Poáączenia elektryczne......................................................................................................................... 68
2.6 Przewody powietrze/spaliny ................................................................................................................. 70

3 Obsáuga i konserwacja .......................................................................................................... 75
3.1 Regulacje ............................................................................................................................................. 75
3.2 Uruchamianie ....................................................................................................................................... 77
3.3 Konserwacja ......................................................................................................................................... 77
3.4 Rozwiązywanie problemów .................................................................................................................. 79

4 Charakterystyki i dane techniczne ....................................................................................... 80
4.1 Wymiary i záącza .................................................................................................................................. 80
4.2 Widok ogólny i komponenty gáówne ..................................................................................................... 81
4.3 Obwód hydrauliczny ............................................................................................................................. 82
4.4 Tabela danych technicznych ................................................................................................................ 83
4.5 Diagramy .............................................................................................................................................. 84
4.6 Schemat elektryczny ............................................................................................................................ 85

cod. 3540L040 - 10/2007 (Rev. 00)

59

DIVAtop HF 24
1. Instrukcja uĪycia
1.1 Prezentacja
Szanowny Kliencie!
DziĊkujemy za wybranie FERROLI, kotáa naĞciennego o zaawansowanym projekcie, awangardowej technologii, wysokiej niezawodnoĞci i jakoĞci wykonania. Prosimy o uwaĪne przeczytanie niniejszej instrukcji, poniewaĪ zawiera ona
waĪne informacje dotyczące bezpieczeĔstwa instalacji, uĪytkowania oraz konserwacji.
DIVAtop HF 24 to wysokiej wydajnoĞci generator ciepáa sáuĪący do ogrzewania, opalany gazem ziemnym lub LPG,
wyposaĪony w palnik z elektronicznym zapáonem, komorĊ spalania z wymuszonym obiegiem oraz mikroprocesorowy
system sterowania.
Kocioá jest przystosowany do podáączenia do zewnĊtrznego ogrzewacza wody (opcja).

1.2 Panel sterowania
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wygląd 1 - Panel sterowniczy

Oznaczenia
1=

2=

3=
4=
5=
6=
7=

8=
9=
10 =
11 =

12 =
13 =

60

Przycisk zmniejszenia ustawienia temperatury
instalacji c.w.u. (z zainstalowanym opcjonalnym
podgrzewaczem wody)
Przycisk zwiĊkszenia ustawienia temperatury instalacji c.w.u. (z zainstalowanym opcjonalnym
podgrzewaczem wody)
Przycisk zmniejszenia ustawienia temperatury
instalacji c.o.
Przycisk zwiĊkszenia ustawienia temperatury instalacji c.o.
WyĞwietlacz
Przycisk wyboru trybu Lato / Zima
Przycisk wyboru trybu Economy/Comfort (z
zainstalowanym opcjonalnym podgrzewaczem
wody)
Przycisk Restart
Przycisk wáączenia/wyáączenia urządzenia
Przycisk menu "Páynna Temperatura"
Wskazanie osiągniĊcia ustawionej temperatury
c.w.u. (z zainstalowanym opcjonalnym podgrzewaczem wody)
Symbol ciepáej wody uĪytkowej
Wskazanie pracy instalacji c.w.u. (z zainstalowanym opcjonalnym podgrzewaczem wody)

14 = Ustawienie / Temperatura ciepáej wody
uĪytkowej na wyjĞciu
15 = WskaĨnik trybu Eco (Economy)lub Comfort (z
zainstalowanym opcjonalnym podgrzewaczem
wody)
16 = Temperatura zewnĊtrznego czujnika (z opcjonalną sondą zewnĊtrzną)
17 = Pojawia siĊ áącząc sondĊ zewnĊtrzną lub sterowanie czasowe zdalne (opcjonalne)
18 = Temperatura otoczenia (z opcjonalnym zdalnym
sterowaniem czasowym)
19 = WskaĨnik wáączonego palnika oraz aktualnej
mocy
20 = WskaĨnik dziaáania zabezpieczenia przez zamarzaniem
21 = WskaĨnik ciĞnienia w instalacji c.o.
22 = WskaĨnik usterki
23 = Ustawienie / temperatura zasilania ukáadu c.o.
24 = Symbol ogrzewania (c.o.)
25 = WskaĨnik dziaáania instalacji c.o.
26 = Wskazanie osiągniĊcia ustawionej temperatury
zasilania instalacji c.o.
27 = WskaĨnik trybu Lato

cod. 3540L040 - 10/2007 (Rev. 00)

PL

DIVAtop HF 24
Komunikat podczas pracy
Ogrzewanie
Zapotrzebowanie na ogrzewanie (wygenerowane przez termostat pokojowy lub zdalne sterowanie czasowe) jest
wskazywane przez miganie gorącego powietrza nad grzejnikiem (cz. 24 i 25 - wygląd 1).
Stopnie gradacji ogrzewania (cz. 26 - wygląd 1), zapalają siĊ stopniowo, w miarĊ jak temperatura czujnika ogrzewania
osiąga ustawioną wartoĞü.
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wygląd 2

Instalacja c.w.u. (z zainstalowanym opcjonalnym podgrzewaczem wody)
ĩądanie podgrzania w podgrzewaczu wody jest wskazywane przez miganie gorącej wody pod zaworem (cz. 12 i 13 wygląd 1).
Stopnie gradacji ogrzewania (cz. 11 - wygląd 1) wáączają siĊ stopniowo, w miarĊ jak temperatura czujnika podgrzewacza osiąga ustawioną wartoĞü.
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Wyáączenie podgrzewacza (economy)
UĪytkownik moĪe wyáączyü ogrzewanie / utrzymywanie temperatury w podgrzewaczu. W razie wyáączenia podgrzewacza, nie bĊdzie ciepáej wody uĪytkowej.
Gdy wáączone jest podgrzewanie podgrzewacza (ustawienie domyĞlne), na wyĞwietlaczu Ğwieci siĊ symbol COMFORT
(cz. 15 - wygląd 1), natomiast gdy jest ono wyáączone, na wyĞwietlaczu Ğwieci siĊ symbol ECO (cz. 15 - wygląd 1 )
UĪytkownik moĪe wyáączyü podgrzewacz (tryb
trybu COMFORT wcisnąü ponownie przycisk

PL

ECO) wciskając przycisk wygląd 1 (cz. 7 - ). W celu wáączenia
(cz. 7 - wygląd 1).
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1.3 Zapáon i wyáączanie
Brak zasilania elektrycznego kotáa
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wygląd 4 - Kocioá niezasilany elektrycznie

B

Po wyáączeniu zasilania elektrycznego i/lub gazu urządzenia system przeciwzamarzaniowy nie dziaáa. Przy
dáuĪszych wyáączeniach w okresie zimowym, aby uniknąü uszkodzeĔ spowodowanych zamarzniĊciem, zaleca
siĊ spuszczenie caáej wody z kotáa, zarówno z obiegu c.w.u. jak i c.o; lub spuszczenie tylko wody uĪytkowej i
wprowadzenie odpowiedniej substancji zapobiegającej zamarzaniu do obiegu c.o., zgodnie z zaleceniami w
sez. 2.3.

Zapáon kotáa
Doprowadziü zasilanie elektryczne do urządzenia.
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wygląd 5 - Zapáon kotáa
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•
•

Przez nastĊpne 120 sekund wyĞwietlacz pokazuje komunikat FH identyfikujący cykl odpowietrzania instalacji c.o.
Przez pierwsze 5 sekund wyĞwietlacz pokazuje wersjĊ oprogramowania páyty.
Otworzyü zawór gazu przed kotáem.
Po znikniĊciu napisu FHI, kocioá jest gotowy do pracy automatycznej kaĪdorazowo przy pobieraniu ciepáej wody
uĪytkowej (z zainstalowanym opcjonalnym podgrzewaczem) lub Īądaniu ogrzewania z termostatu pokojowego.

Wyáączenie kotáa
Wcisnąü przycisk

(cz. 9 - wygląd 1) na 1 sekundĊ.

e co
com f ort

m o de
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wygląd 6 - Wyáączanie kotáa
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Gdy kocioá zostaje wyáączony, páyta elektroniczna jest nadal zasilana elektrycznie.
Wyáączone jest dziaáanie instalacji c.w.u. (z zainstalowanym opcjonalnym podgrzewaczem wody) oraz c.o.
Aby ponownie wáączyü kocioá, wcisnąü ponownie przycisk

(cz. 9 wygląd 1) na 1 sekundĊ.
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wygląd 7

Kocioá jest gotowy do pracy automatycznej kaĪdorazowo przy pobieraniu ciepáej wody uĪytkowej (z zainstalowanym
opcjonalnym podgrzewaczem) lub Īądaniu ogrzewania z termostatu pokojowego.

1.4 Regulacje
Przeáączanie Lato/Zima
Wcisnąü przycisk

(cz. 6 - wygląd 1) na 1 sekundĊ.

eco
co mfort

eco

m ode

bar

res et

wygląd 8

Na wyĞwietlaczu pojawia siĊ symbol Lato (cz. 27 - wygląd 1). kocioá produkuje jedynie ciepáą wodĊ uĪytkową (z zainstalowanym opcjonalnym podgrzewaczem wody). Aktywny pozostaje system zabezpieczający przed zamarzaniem.
Aby wyáączyü tryb Lato, wcisnąü ponownie

przycisk wygląd 1(cz. 6 - ) na 1 sekundĊ.

Regulacja temperatury c.o.
Klawiszami ogrzewania
(detale 3 i 4 - wygląd 1) moĪna zmieniaü temperaturĊ od minimum 30 °C do maksimum 85 °C; zaleca siĊ jednak unikanie pracy kotáa przy temperaturze poniĪej 45 °C.
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wygląd 9
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Regulacja temperatury c.w.u. (z opcjonalnym podgrzewaczem zewnĊtrznym)
Przy pomocy przycisków instalacji c.w.u.
minimum 40°C do maksimum 55°C.

(nr 1 i 2 - wygląd 1) moĪna zmieniaü temperaturĊ w zakresie od
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wygląd 10

Regulacja temperatury otoczenia (z opcjonalnym termostatem pokojowym)
Ustawiü za pomocą termostatu pokojowego Īądaną temperaturĊ w pomieszczeniach. JeĞli nie ma termostatu pokojowego, kocioá utrzymuje w instalacji ustawioną temperaturĊ setpoint zasilania instalacji c.o.

Regulacja temperatury otoczenia (z opcjonalnym zdalnym sterowaniem czasowym)
Ustawiü za pomocą zdalnego sterowania czasowego Īądaną temperaturĊ w pomieszczeniach. Kocioá nastawi temperaturĊ wody w instalacji c.o. zaleĪnie od Īądanej temperatury otoczenia. Informacje o dziaáaniu ze zdalnym sterowaniem
czasowym - patrz odpowiednia instrukcja obsáugi.

Páynna Temperatura
JeĞli zostaáa zainstalowana sonda zewnĊtrzna (opcjonalnie) na wyĞwietlaczu pojawia siĊ informacja o temperaturze
zewnĊtrznej (cz. 5 - wygląd 1) wykrytej przez sondĊ. System regulacji kotáa wspóápracuje z “Páynną Temperaturą”. W
tym trybie temperatura instalacji c.o. jest regulowana zaleĪnie od zewnĊtrznych warunków pogodowych tak, by zapewniü wysoki komfort i oszczĊdnoĞü energii przez caáy rok. W szczególnoĞci przy wzroĞcie temperatury zewnĊtrznej zmniejszana jest temperatura zasilania instalacji c.o., wedáug okreĞlonej “krzywej kompensacji”.
Przy regulacji Páynnej Temperatury, temperatura ustawiona przy pomocy przycisków ogrzewania
(cz. 3 i 4
- wygląd 1) staje siĊ temperaturą maksymalną zasilania instalacji c.o. Zaleca siĊ ustawienie na wartoĞü maksymalną,
aby umoĪliwiü systemowi regulacjĊ w caáym zakresie temperatur.
Kocioá musi byü wyregulowany w fazie instalacji przez wykwalifikowany personel. Ewentualne korekty mogą byü jednak
przeprowadzone przez uĪytkownika w celu zwiĊkszenia komfortu.
Krzywa kompensacji oraz przesuniĊcie krzywych
(cz. 10 - wygląd 1) powoduje wyĞwietlenie krzywej kompensacji (wygląd 11) , którą
Jedno wciĞniĊcie przycisku
moĪna zmieniü przyciskami instalacji c.w.u.
(cz. 1 i 2 - wygląd 1).
Wyregulowaü poĪądaną krzywą od 1 do 10 w zaleĪnoĞci od charakterystyki (wygląd 13).
Gdy krzywa jest ustawiona na 0, regulacja temperatury páynnej jest wyáączona.

wygląd 11 - Krzywa kompensacji
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Po wciĞniĊciu przycisków ogrzewania
(cz. 3 i 4 - wygląd 1) wáącza siĊ równolegáe przesuniĊcie krzywych
(wygląd 14),które moĪna zmieniü przyciskami instalacji c.w.u.
(cz. 1 i 2 - wygląd 1).

wygląd 12 - PrzesuniĊcie krzywych

Po kolejnym wciĞniĊciu przycisk

(cz. 10 - wygląd 1) wychodzi siĊ z trybu regulacji krzywych równolegáych.

JeĞli temperatura otoczenia jest niĪsza od Īądanej wartoĞci, zaleca siĊ ustawienie krzywej wyĪszego rzĊdu i na odwrót.
Dokonywaü zmian o jedną jednostkĊ i sprawdzaü efekt w pomieszczeniu.
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wygląd 13 - Krzywe kompensacji
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wygląd 14 - Przykáad przesuniĊcia równolegáego krzywych kompensacji

do kotáa podáączono sterowanie zdalne (opcjonalnie), powyĪsze regulacje są przeprowadzane zgodnie
A JeĞli
z tabela 1. Ponadto, na wyĞwietlaczu panelu sterowania (cz. 5 - wygląd 1), pojawia siĊ informacja o temperaturze zewnĊtrznej wykrytej przez zdalne sterowanie czasowe.
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Tabela. 1
Regulacja temperatury c.o

RegulacjĊ moĪna przeprowadziü zarówno z menu zdalnego sterowania czasowego, jak i panelu sterowania kotáa.

Regulacja temperatury c.w.u. (z opcjonalnym podgrzewaczem zewnĊtrznym)

RegulacjĊ moĪna przeprowadziü zarówno z menu zdalnego sterowania czasowego, jak i panelu sterowania kotáa.

Przeáączanie Lato/Zima

Tryb Lato ma pierwszeĔstwo nad ewentualnym zapotrzebowaniem na ogrzewanie ze strony zdalnego sterowania czasowego.

Przeáączanie ECO/COMFORT

Po odáączeniu instalacji c.w.u, z menu zdalnego sterowania czasowego,
kocioá wybiera tryb Economy. W takiej sytuacji, przycisk
(cz. 7 wygląd 1) na panelu kotáa jest wyáączony.
Po wáączeniu instalacji c.w.u, z menu zdalnego sterowania czasowego, kocioá
wybiera tryb Comfort. W takiej sytuacji, przy pomocy przycisku
(cz. 7
- wygląd 1) na panelu kotáa moĪna wybraü jeden z dwóch trybów.

Páynna Temperatura

Zarówno zdalne sterowanie czasowe jak i páyta kotáa zarządzają regulacją
Páynnej Temperatury: wĞród nich, priorytet ma Páynna Temperatura z páyty
kotáa.

Regulacja ciĞnienia hydraulicznego instalacji
CiĞnienie napeániania przy zimnej instalacji, odczytywane na wodowskazie kotáa, powinno wynosiü okoáo 1,0 bar. JeĞli
ciĞnienie instalacji spadnie poniĪej wartoĞci minimalnej, páyta kotáa uruchomi kod usterki F37 (wygląd 15).

e co
com fort

m ode
reset

wygląd 15 - Anomalia ciĞnienie instalacji zbyt niskie

Przy pomocy zaworu napeániania (cz.1 - wygląd 16), przywróciü ciĞnienie instalacji do wartoĞci powyĪej 1,0 bar.
W dolnej czĊĞci kotáa znajduje siĊ manometr (cz. 2 - wygląd 16) do wizualizacji ciĞnienia nawet wtedy, gdy brak jest
zasilania.

wygląd 16 - Zawór napeániania kotáa

przywróceniu ciĞnienia w instalacji, kocioá uruchomi cykl odpowietrzenia trwający 120 sekund, oznaczony
A Po
na wyĞwietlaczu symbolem FH.
Po wykonaniu tej czynnoĞci naleĪy zawsze zamknąü zawór napeániania (cz. 1 - wygląd 16)
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2. Instalacja
2.1 Rozporządzenia ogólne
INSTALACJA KOTàA MOĩE BYû PRZEPROWADZANA WYàĄCZNIE PRZEZ WYSPECJALIZOWANY PERSONEL,
CO DO KTÓREGO KWALIFIKACJI JESTEĝMY PEWNI, W ZGODZIE ZE WSZYSTKIMI WSKAZÓWKAMI PODANYMI
W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWNYMI, NORMAMI KRAJOWYMI I LOKALNYMI I WEDàUG REGUà RZETELNEGO WYKONAWSTWA.

2.2 Miejsce instalacji
Obwód spalania urządzenia jest oddzielony szczelnie od powietrza w pomieszczeniu, a zatem urządzenie moĪe byü
montowane w dowolnym lokalu. Pomieszczenie z kotáem musi posiadaü jednak wystarczającą wentylacjĊ, aby uniknąü
sytuacji zagroĪenia w przypadku, niewielkich, jeĞli juĪ, wycieków gazu. Ta norma bezpieczeĔstwa jest narzucona przez
DyrektywĊ EWG nr 90/396 dotycząca wszystkich urządzeĔ spalających paliwa gazowe, równieĪ tych z tzw. zamkniĊtą
komorą spalania.
Miejsce instalacji musi byü wolne od pyáów, przedmiotów lub materiaáów palnych i gazów korozyjnych. Pomieszczenie
musi byü suche i niezamarzające.
Kocioá jest przygotowany do montaĪu wiszącego na Ğcianie i jest wyposaĪony seryjnie we wspornik zaczepowy. Zamocowaü wspornik do Ğciany zgodnie z wymiarami podanymi w sez. 4.1 i przyczepiü do niego kocioá. Na Īyczenie dostĊpny jest wzornik metalowy do oznaczenia na Ğcianie punktów przewierceĔ. Mocowanie na Ğcianie musi zapewniaü
stabilnoĞü generatora.
urządzenie jest zamkniĊte miĊdzy meblami lub montowane w rogu, naleĪy zachowaü wolną przestrzeĔ
A JeĞli
niezbĊdną do demontaĪu páaszcza i normalnych czynnoĞci konserwacyjnych

2.3 Poáączenia hydrauliczne
Potencjaá termiczny urządzenia naleĪy wstĊpnie okreĞliü poprzez obliczenie zapotrzebowania na ciepáo w budynku
wedáug obowiązujących norm. Instalacja musi posiadaü wszelkie komponenty potrzebne do prawidáowego dziaáania.
Zaleca siĊ zaáoĪenie, miĊdzy kotáem a instalacją c.o., zaworów odcinających pozwalających w razie potrzeby na odizolowanie kotáa od instalacji.

B

Spust zaworu bezpieczeĔstwa powinien byü podáączony do lejka lub rury zbiorczej, aby uniknąü wytrysku
wody na podáogĊ w przypadku nadciĞnienia w obwodzie c.o. W przeciwnym razie, jeĞli zajdzie potrzeba zadziaáania zaworu bezpieczeĔstwa i pomieszczenie zostanie zalane wodą, producent kotáa nie bĊdzie ponosiá
Īadnej odpowiedzialnoĞci.
Nie uĪywaü rur instalacji hydraulicznych jako uziemienia urządzeĔ elektrycznych.

Przed montaĪem dokáadnie przemyü wszystkie przewody rurowe instalacji, aby usunąü pozostaáoĞci lub zanieczyszczenia, które mogáyby negatywnie wpáynąü na pracĊ urządzenia.
Wykonaü przyáącza do odpowiednich záączy wedáug rysunku w sez. 4.1 i zgodnie z symbolami na urządzeniu.
W zakres dostawy wchodzą seryjnie zestawy przyáączeniowe przedstawione na rysunku poniĪej (wygląd 17)

A

A - Tuleja ĪeĔska
B - Záączka rurowa gwintowana
z mosiądzu OT 58
C - Uszczelka OR
D - PierĞcieĔ zabezpieczający z
mosiądzu OT 58
E - Podkáadka miedziana
F - Záączka z mosiądzu OT 58
G - Kurek kulowy

A

B

G

C D E F

CD E F

wygląd 17 - Zestaw przyáączeniowy
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Charakterystyki wody w instalacji
JeĞli twardoĞü wody przekracza 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO3), zaleca siĊ stosowanie wody odpowiednio uzdatnionej,
aby uniknąü moĪliwego obrastania kamieniem kotáowym. Uzdatnianie nie powinno jednak zmniejszaü twardoĞci wody
do wartoĞci niĪszych od 15°F (wáoski Dekret Prezydenta Republiki 236/88 o uĪyciu wody do zastosowaĔ nieprzemysáowych). Uzdatnianie stosowanej wody jest niezbĊdne w przypadku instalacji bardzo rozlegáych lub z czĊstym
uzupeánianiem wody. JeĞli w takich przypadkach konieczne bĊdzie czĊĞciowe lub caákowite opróĪnienie instalacji, zaleca siĊ jej ponowne napeánienie wodą uzdatnioną.

System przeciwzamarzaniowy, páyny przeciwzamarzaniowe, domieszki i inhibitory
Kocioá jest wyposaĪony w system przeciwzamarzaniowy, który wáącza go w trybie ogrzewanie, gdy temperatura wody
zasilającej instalacji spadnie poniĪej 6 °C. System nie zostanie wáączony, jeĞli wyáączono zasilanie elektryczne i/lub gazem urządzenia. JeĞli jest to konieczne, dopuszcza siĊ uĪycie páynów przeciwzamarzaniowych, domieszek i inhibitorów, tylko i wyáącznie, gdy producent powyĪszych páynów lub domieszek udziela gwarancji zapewniającej, Īe jego
produkty są zdatne do takiego zastosowania i nie spowodują uszkodzenia wymiennika ciepáa w kotle lub innych komponentów i/lub materiaáów kotáa i instalacji. Zabrania siĊ uĪycia páynów przeciwzamarzaniowych, domieszek i inhibitorów ogólnego zastosowania nie przeznaczonych wyraĨnie do uĪytku w instalacjach cieplnych i niekompatybilnych z
materiaáami kotáa i instalacji.

2.4 Podáączenie gazu

B

Przed podáączeniem gazu sprawdziü, czy urządzenie jest przystosowane do dziaáania z dostĊpnym typem paliwa i dokáadnie przeczyĞciü wszystkie rury gazowe instalacji, aby usunąü ewentualne pozostaáoĞci mogące
negatywnie wpáynąü na pracĊ kotáa.

Podáączenie gazu naleĪy wykonaü do wáaĞciwego przyáącza (patrz wygląd 30) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
za pomocą rury metalowej sztywnej lub rury giĊtkiej o Ğciance ciągáej ze stali nierdzewnej, wstawiając zawór gazu pomiĊdzy instalacjĊ a kocioá. Sprawdziü, czy wszystkie poáączenia gazowe są szczelne. NatĊĪenie przepáywu gazomierza
musi byü wystarczające do jednoczesnego uĪytkowania wszystkich urządzeĔ do niego podáączonych. ĝrednica rury gazowej wychodzącej z kotáa, nie ma decydującego znaczenia przy wyborze Ğrednicy rury pomiĊdzy urządzeniem a gazomierzem; naleĪy ją wybraü zaleĪnie od dáugoĞci i strat ciĞnienia, w zgodzie z obowiązującą normą.

B

Nie uĪywaü rur gazowych jako uziemienia urządzeĔ elektrycznych.

2.5 Poáączenia elektryczne
Podáączenie do sieci elektrycznej

B

BezpieczeĔstwo elektryczne urządzenia jest moĪliwe tylko, jeĞli jest ono prawidáowo podáączone do sprawnej
instalacji uziemienia, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeĔstwa instalacji elektrycznych. Zleciü wykwalifikowanemu personelowi kontrolĊ sprawnoĞci i zgodnoĞci instalacji uziemiającej,
producent nie ponosi odpowiedzialnoĞci za ewentualne szkody spowodowane brakiem uziemienia urządzenia. Zleciü ponadto skontrolowanie, czy instalacja elektryczna jest dostosowana do maksymalnej mocy pobieranej przez urządzenie, podanej na tabliczce znamionowej kotáa.

Kocioá jest okablowany i wyposaĪony w kabel przyáączeniowy do linii elektrycznej typu "Y" bez wtyczki. Przyáączenia do
sieci muszą byü wykonane za pomocą przyáącza staáego i muszą byü wyposaĪone w wyáącznik dwubiegunowy, którego
styki mają rozwarcie minimum 3 mm, z zamontowanymi bezpiecznikami max. 3A pomiĊdzy kotáem a linią. WaĪne jest
przestrzeganie polaryzacji (LINIA: kabel brązowy / ZERO: kabel niebieski / UZIEMIENIE: kabel Īóáto-zielony) przy
podáączaniu linii elektrycznej. W fazie montaĪu lub wymiany kabla zasilającego przewód uziemienia musi pozostaü 2
cm dáuĪszy od pozostaáych.

B

Kabel zasilający urządzenie nie moĪe byü wymieniany przez uĪytkownika. W razie uszkodzenia kabla,
wyáączyü urządzenie i, w celu jego wymiany, zwróciü siĊ wyáącznie do wykwalifikowanego elektryka. W przypadku wymiany kabla elektrycznego zasilającego stosowaü wyáącznie kabel "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm2
o maksymalnej Ğrednicy zewnĊtrznej 8 mm.

Termostat pokojowy (opcja)

B

UWAGA: TERMOSTAT POKOJOWY MUSI MIEû CZYSTE STYKI. PODàĄCZENIE NAPIĉCIA 230 V. DO
ZACISKÓW TERMOSTATU POKOJOWEGO POWODUJE NIEODWRACALNE USZKODZENIE KARTY
ELEKTRONICZNEJ.
Podáączając zdalne sterowanie czasowe lub wyáącznik czasowy (timer) naleĪy unikaü podáączania zasilania
tych urządzeĔ do ich styków przerywających. Ich zasilanie naleĪy wykonaü poprzez bezpoĞrednie podáączenie do sieci lub do baterii, zaleĪnie od typu urządzenia.
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DostĊp do elektrycznej skrzynki zaciskowej
Po zdjĊciu przedniego panelu kotáa (patrz wygląd 28), moĪna uzyskaü dostĊp do skrzynki zaciskowej, do której moĪna
podáączyü zewnĊtrzną sondĊ (nr 138 wygląd 18), termostat pokojowy (nr 72 wygląd 18) lub zdalne sterowanie czasowe
(nr 139 wygląd 18).

wygląd 18 - DostĊp do elektrycznej skrzynki zaciskowej

Sonda podgrzewacza
JeĞli korzysta siĊ z sondy podgrzewacza, naleĪy usunąü oba oporniki z zacisków 3-4, a nastĊpnie podáączyü tam
koĔcówki sondy.
Sprawdziü ustawienie tryby Economy/comfort (z zainstalowanym opcjonalnym podgrzewaczem wody).

Termostat regulacji podgrzewacza
JeĞli korzysta siĊ z sondy podgrzewacza, naleĪy usunąü jedną z dwóch koĔcówek opornika 1,8 Kohm. NastĊpnie
podáączyü styk termostatu miĊdzy wáaĞnie odáączonym opornikiem a zaciskiem, który opornik poprzednio zajmowaá.
Gdy termostat podgrzewacza otrzyma Īądanie, kocioá bĊdzie widziaá jedynie opornik 10 Kohm (który symuluje temperaturĊ 25°C). Gdy termostat podgrzewacza bĊdzie usatysfakcjonowany, kocioá zobaczy oba oporniki (które bĊdą symulowaü temperaturĊ wyĪszą niĪ 70°C).
Sprawdziü ustawienie tryby Economy/comfort (z zainstalowanym opcjonalnym podgrzewaczem wody).
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2.6 Przewody powietrze/spaliny
OstrzeĪenia
Urządzenie jest “typu C” z zamkniĊta komorą spalania i ciągiem sztucznym, wlot powietrza i wylot spalin muszą byü
podáączone do jednego z systemów odprowadzających/zasysających podanych poniĪej. Urządzenie posiada homologacjĊ na dziaáanie z wszystkimi konfiguracjami kominów Cxy podanymi na tabliczce znamionowej (niektóre konfiguracje
są podane tytuáem przykáadu w niniejszym rozdziale). MoĪliwe jednak, Īe niektóre konfiguracje są ograniczone lub zabronione przez prawo, normy i regulacje lokalne. Przed przystąpieniem do instalacji sprawdziü i zastosowaü siĊ dokáadnie do obowiązujących przepisów. Ponadto naleĪy przestrzegaü rozporządzeĔ dotyczących poáoĪenia koĔcówek na
Ğcianie i/lub dachu oraz odlegáoĞci minimalnych od okien, Ğcian, otworów nawiewowych itp.

B

To urządzenie typu C musi byü zainstalowane przy uĪyciu przewodów zasysających i wydechowych spalin
dostarczonych przez producenta zgodnie z UNI-CIG 7129/92. Brak ich zastosowania powoduje automatyczną
utratĊ wszelkich gwarancji i zwolnienie producenta od odpowiedzialnoĞci.

Dylatacja
W przewodzie spalin o dáugoĞci wiĊkszej niĪ jeden metr, podczas instalacji naleĪy uwzglĊdniü naturalną dylaA tacjĊ
materiaáów podczas pracy.
Aby uniknąü odksztaáceĔ, zostawiü na kaĪdy jeden metr przewodu przestrzeĔ dylatacyjną wynoszącą ok. 2 ÷
4 mm.
2 ÷ 4 mm

wygląd 19 - Dylatacja

Kryzy
Do prawidáowego dziaáania kotáa konieczne jest zamontowanie kryz, dostarczanych z urządzeniem, wedáug wskazówek
podanych w poniĪszych tabelach.
Przed zaáoĪeniem rury wylotowej spalin naleĪy zatem obowiązkowo sprawdziü, czy jest w niej wáaĞciwa kryza (jeĞli naleĪy jej uĪyü) i czy jest ona prawidáowo ustawiona. W kotáach montowana seryjnie jest kryza o najmniejszej Ğrednicy. W
celu wymiany kryzy postĊpowaü, jak podano w wygląd 20.

A

1

B
3

2

5

3

6

2

4

1

wygląd 20 - Wymiana kryzy (A = Kocioá niezainstalowany / B = Kocioá i przewody spalin zainstalowane)
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Poáączenie rurami wspóáosiowymi

C32

C12

wygląd 21 - Przykáady poáączenia rurami wspóáosiowymi (

C12

C12

C32

C32

= Powietrze /

= Spaliny)

Przy poáączeniu wspóáosiowym naleĪy zamontowaü na kotle jedno z nastĊpujących akcesoriów wyjĞciowych. Punkty
przewierceĔ w Ğcianie - patrz sez. 4.1. Konieczne jest, by ewentualne odcinki poziome odprowadzenia spalin miaáy
lekki spadek do zewnątrz, aby uniknąü powrotu do urządzenia ewentualnego kondensatu.

118

60
45.6

68

123.5

100
60

100

125
80

010006X0

010014X0

010007X0

wygląd 22 - Akcesoria wyjĞciowe do przewodów wspóáosiowych

Przed przystąpieniem do instalacji sprawdziü w tabela 2 rodzaj kryzy, jakiego naleĪy uĪyü, a takĪe czy nie jest przekroczona maksymalna dopuszczalna dáugoĞü, pamiĊtając, Īe kaĪde kolanko wspóáosiowe powoduje redukcjĊ podaną w tabeli. Na przykáad przewód ě 60/100 záoĪony z kolanka 90° + 1 metr poziomo ma dáugoĞü caák. równowaĪną 2 metrom.

Tabela. 2 - Kryzy do przewodów wspóáosiowych
Wspóáosiowa 60/100

Wspóáosiowa 80/125

Maksymalna dozwolona dáugoĞü

5m

10 m

Wspóáczynnik redukcji kolanko 90°

1m

0,5 m

Wspóáczynnik redukcji kolanka 45°
Kryza do zastosowania

PL

0,5 m

0,25 m

0÷2m

ě 43

0÷3m

ě 43

2÷5m

bez kryzy

3 ÷ 10 m

bez kryzy
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Poáączenie rurami oddzielnymi

C52

C32

C52

B22

wygląd 23 - Przykáady poáączenia rurami oddzielnymi (

= Powietrze /

C12

= Spaliny)

Przy poáączeniu przewodów oddzielnych naleĪy zamontowaü na kotle nastĊpujące akcesoria wyjĞciowe:

80

32

50

80

010011X0
wygląd 24 - Akcesoria wyjĞciowe do przewodów oddzielnych

Przed przystąpieniem do instalacji sprawdziü rodzaj kryzy, jakiego naleĪy uĪyü, a takĪe czy nie jest przekroczona
maksymalna dopuszczalna dáugoĞü za pomocą prostego obliczenia:
1. Sporządziü kompletny schemat systemu kominów rozgaáĊzionych, wraz z akcesoriami i koĔcówkami wylotowymi.
2. Sprawdziü w tabela 4 i okreĞliü straty w mekw (metry równowaĪne) kaĪdego komponentu, zaleĪnie od poáoĪenia instalacji.
3. Sprawdziü, czy caákowita suma strat jest niĪsza lub równa maksymalnej dopuszczalnej dáugoĞci w tabela 3.

Tabela. 3 - Kryzy do przewodów oddzielnych
Przewody oddzielne
Maksymalna dozwolona dáugoĞü

Kryza do zastosowania

72

60 mekw
0 - 20 mekw

ě 43

20 - 45 mekw

ě 47

45 - 60 mekw

bez kryzy
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Tabela. 4 - Akcesoria
Straty w m ekw
Zasysanie
powietrza
ě 80

RURA

KOLANKO

Pionowo

Poziomo

0,5 m M/ĩ

1KWMA38A

0,5

0,5

1,0

1 m M/ĩ

1KWMA83A

1,0

1,0

2,0

2 m M/ĩ

1KWMA06K

2,0

2,0

4,0

45° ĩ/ĩ

1KWMA01K

1,2

2,2

45° M/ĩ

1KWMA65A

1,2

2,2

90° ĩ/ĩ

1KWMA02K

2,0

3,0

90° M/ĩ

1KWMA82A

1,5

2,5

90° M/ĩ + Gniazdo testowe

1KWMA70U

1,5

2,5

KRÓCIEC
STOĩKOWY

z gniazdem testowym

1KWMA16U

0,2

0,2

do spustu kondensatu

1KWMA55U

-

3,0

TEE

do spustu kondensatu

1KWMA05K

-

7,0

powietrze do Ğciany

1KWMA85A

2,0

-

spaliny do Ğciany z osáoną
przeciwwietrzną

1KWMA86A

-

5,0

Powietrze/spaliny
rozgaáĊziony 80/80

1KWMA84U

-

12,0

Tylko wylot spalin ě80

1KWMA83U +
1KWMA86U

-

4,0

z ě80 na ě100

1KWMA03U

0,0

0,0

1KWMA08K

0,4

KOēCÓWKA

KOMIN

ě 100

REDUKCJA

z ě100 na ě80
RURA
KOLANKO

KOēCÓWKA

PL

Odprowadzanie spalin

1,5

1 m M/ĩ

3,0
0,4

0,8

45° M/ĩ

1KWMA03K

0,6

1,0

90° M/ĩ

1KWMA04K

0,8

1,3

powietrze do Ğciany

1KWMA14K

1,5

-

spaliny do Ğciany z osáoną
przeciwwietrzną

1KWMA29K

-

3,0
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Podáączenie do zbiorczych kanaáów dymowych

C82

C42

C42

wygląd 25 - Przykáady podáączenia do kanaáów dymowych (

= Powietrze /

= Spaliny)

JeĞli planuje siĊ podáączenie kotáa DIVAtop HF 24 do zbiorczego kanaáu dymowego lub do pojedynczego komina z
ciągiem naturalnym, kanaá dymowy lub komin muszą byü specjalnie zaprojektowane przez wykwalifikowany personel
techniczny zgodnie z obowiązującymi normami i muszą byü dostosowane do urządzeĔ z zamkniĊtą komorą spalania
wyposaĪonych w wentylator.
W szczególnoĞci kominy i kanaáy dymowe muszą mieü nastĊpujące charakterystyki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Byü zwymiarowane wedáug metody obliczeniowej podanej w obowiązującej normie.
Byü szczelne na produkty spalania, odporne na spaliny i ciepáo i nie przepuszczaü kondensatów.
Mieü przekrój koáowy lub kwadratowy z przebiegiem pionowym i bez przewĊĪeĔ.
Posiadaü przewody odprowadzające gorące spaliny w odpowiedniej odlegáoĞci lub z odpowiednim izolowaniem od
materiaáów palnych.
Byü podáączone tylko do jednego urządzenia na piĊtrze.
Byü podáączone do jednego rodzaju urządzeĔ (albo tylko i wyáącznie urządzenia z ciągiem sztucznym, albo tylko i
wyáącznie urządzenia z ciągiem naturalnym).
Byü wolnymi od mechanicznych urządzeĔ zasysających w przewodach gáównych.
Zachowywaü podciĞnienie, na caáej dáugoĞci, w warunkach dziaáania stacjonarnego.
Mieü u podstawy komorĊ na materiaáy w stanie staáym oraz ewentualne kondensaty, wyposaĪoną w szczelne zamkniĊcie metalowe.
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3. Obsáuga i konserwacja
Wszelkie czynnoĞci regulacyjne, przezbrajanie, oddanie do eksploatacji i konserwacje opisane poniĪej mogą byü przeprowadzane wyáącznie przez Wykwalifikowany Personel, co do którego kwalifikacji jesteĞmy pewni (posiadający przewidziane przez obowiązującą normĊ zawodowe kompetencje techniczne) jak np. personel Lokalnego Serwisu Technicznego
dla Klientów.
FERROLI nie ponosi Īadnej odpowiedzialnoĞci za szkody majątkowe i/lub uszkodzenia cielesne powstaáe na skutek interwencji przy urządzeniu przez osoby bez kwalifikacji i upowaĪnienia.

3.1 Regulacje
Przezbrajanie na zasilanie innym rodzajem gazu
Urządzenie moĪe dziaáaü z zasilaniem Metanem lub LPG i jest ustawiane fabrycznie na jeden z tych rodzajów, co jest
wyraĨnie podane na opakowaniu i na tabliczce znamionowej samego urządzenia. W razie koniecznoĞci uĪywania
urządzenia z innym rodzajem gazu niĪ ustawiony fabrycznie trzeba nabyü zestaw przezbrojeniowy i postĊpowaü w nastĊpujący sposób:
1. Wymieniü dysze palnika gáównego, wstawiając dysze wskazane w tabeli danych technicznych w sez. 4.4, zaleĪnie
od uĪywanego rodzaju gazu
2. Zmieniü parametr rodzaju gazu:
•
•
•
•
•
•

ustawiü kocioá w trybie stand-by
wcisnąü klawisz RESET
(detal 8 - wygląd 1) na 10 sekund: wyĞwietlacz pokazuje symbol “TS“ migający
wcisnąü klawisz RESET
(detal 8 - wygląd 1): wyĞwietlacz pokazuje “P01“.
Wcisnąü klawisze woda uĪytkowa
(detale 1 i 2 - wygląd 1) w celu ustawienia parametru 00 (w przypadku dziaáania na metan) albo 01 (w przypadku dziaáania na LPG).
Wcisnąü klawisz RESET
(detal 8 - wygląd 1) na 10 sekund.
kocioá powraca do trybu stand-by

3. Wyregulowaü ciĞnienie minimalne i maksymalne palnika (por. odpowiedni paragraf), ustawiając wartoĞci podane w
tabeli danych technicznych dla uĪywanego rodzaju gazu
4. ZaáoĪyü przylepną tabliczkĊ z zestawu przezbrojeniowego w pobliĪu tabliczki znamionowej, aby udokumentowaü
przeprowadzone przezbrojenie.

Wáączanie trybu TEST
Wcisnąü jednoczeĞnie klawisze ogrzewanie
(detale 3 i 4 - wygląd 1) na 5 sekund, aby wáączyü tryb TEST.
Kocioá wáącza siĊ na maksymalną moc ogrzewania, ustawioną jak w poprzednim paragrafie.
Na wyĞwietlaczu symbole ogrzewanie (detal 24 - wygląd 1) i woda uĪytkowa (detal 12 - wygląd 1) migają; obok pokazywane są odpowiednio moc ogrzewania i moc zapáonu.

e co
co mfo rt

eco

mo de

bar

re set

wygląd 26 - Tryb TEST (moc ogrzewania = 100%)

Aby wyáączyü tryb TEST, powtórzyü sekwencjĊ wáączania.
Tryb TEST wyáącza siĊ jednak automatycznie po 15 minutach.
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Regulacja ciĞnienia palnika
Urządzenie to, typu modulacyjnego páomienia, ma dwie staáe wartoĞci ciĞnienia: minimalną i maksymalną, które muszą
byü takie jak podano w tabeli danych technicznych zaleĪnie od rodzaju gazu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podáączyü odpowiedni manometr do chwytu ciĞnienia “B” znajdującego siĊ za zaworem gazu.
Odáączyü rurkĊ kompensacyjną ciĞnienia “H”.
Zdjąü nakáadkĊ ochronną “D”.
Wáączyü kocioá w trybie TEST wciskając jednoczeĞnie przyciski obiegu c.o. (nr 3 i 4 - wygląd 1) na 5 sekund.
Dokonaü regulacji mocy c.o. na 100.
Wyregulowaü ciĞnienie maksymalne obracając ĞrubĊ "G", zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby je
zwiĊkszyü, a w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby je zmniejszyü.
Odáączyü jedno z dwóch záączy typu Faston z modureg "C" na zaworze gazu.
Wyregulowaü ciĞnienie minimalne obracając ĞrubĊ "E", zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby je zmniejszyü, a w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby je zwiĊkszyü.
Podáączyü ponownie faston odáączony z na zaworze gazu.
Sprawdziü, czy ciĞnienie maksymalne nie zmieniáo siĊ.
Ponownie przyáączyü rurkĊ kompensacyjną ciĞnienia “H”.
ZaáoĪyü nakáadkĊ ochronną “D”.
Aby zakoĔczyü tryb TEST, powtórzyü sekwencjĊ wáączania lub poczekaü 15 minut.

Po skontrolowaniu ciĞnienia lub jego wyregulowaniu trzeba obowiązkowo zaplombowaü ĞrubĊ reguA lacyjną
lakierem lub odpowiednią plombą.

wygląd 27 - Zawór gazu

B
E
H
C
G
D

Chwyt ciĞnienia za urządzeniem
Regulacja ciĞnienia minimalnego
Rurka kompensacyjna
Kabel modureg
Regulacja ciĞnienia maksymalnego
Nakáadka ochronna

Regulacja mocy ogrzewania
Aby wyregulowaü moc w fazie ogrzewania, ustawiü kocioá na dziaáanie TEST (patrz sez. 3.1). Wcisnąü klawisze ogrzewanie
(detale 3 i 4 - wygląd 1), aby zwiĊkszyü lub zmniejszyü moc (minimalna = 00 - Maksymalna = 100).
WciĞniĊcie klawisza RESET
w ciągu 5 sekund powoduje zachowanie wáaĞnie ustawionej mocy maksymalnej.
WyjĞü z trybu TEST (patrz sez. 3.1).

Regulacja mocy zapáonu
Aby wyregulowaü moc zapáonu, ustawiü kocioá na tryb TEST (patrz sez. 3.1). Wcisnąü klawisze woda uĪytkowa
(detale 1 i 2 - wygląd 1), aby zwiĊkszyü lub zmniejszyü moc (minimalna = 00 - Maksymalna = 60). WciĞniĊcie
klawisza
w ciągu 5 sekund powoduje zachowanie wáaĞnie ustawionej mocy zapáonu. WyjĞü z trybu TEST (patrz
sez. 3.1).
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3.2 Uruchamianie

B

Kontrole do przeprowadzenia przy pierwszym zapáonie i po wszystkich czynnoĞciach konserwacyjnych, które
pociągnĊáy za sobą odáączenie kotáa od instalacji albo interwencjĊ w zabezpieczeniach lub czĊĞciach kotáa:

Przed wáączeniem kotáa
•
•
•
•
•
•
•
•

Otworzyü ewentualne zawory odcinające pomiĊdzy kotáem a instalacjami.
Sprawdziü szczelnoĞü instalacji gazowej, postĊpując ostroĪnie i uĪywając roztworu wody z mydáem do wyszukania
ewentualnych wycieków z poáączeĔ.
Sprawdziü, czy w zbiorniku wyrównawczym panuje prawidáowe ciĞnienie wstĊpne (odn. sez. 4.4).
Napeániü instalacjĊ hydrauliczną i przeprowadziü peáne odpowietrzenie kotáa i instalacji, otwierając zawór odpowietrzający na kotle i ewentualne zawory odpowietrzające w instalacji.
Sprawdziü, czy nie ma wycieków wody z instalacji z obwodów wody uĪytkowej, z poáączeĔ lub z kotáa.
Sprawdziü prawidáowoĞü poáączeĔ instalacji elektrycznej i dziaáanie instalacji uziemiającej.
Sprawdziü, czy wartoĞü ciĞnienia gazu dla c.o. jest zgodna z wymogami.
Sprawdziü, czy nie ma páynów lub materiaáów áatwo palnych w bezpoĞredniej bliskoĞci kotáa

Kontrole podczas dziaáania
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Wáączyü urządzenie zgodnie z opisem w sez. 1.3.
Upewniü siĊ, Īe obwód paliwa i instalacji wodnych są szczelne.
Skontrolowaü sprawnoĞü komina i przewodów powietrze-spaliny podczas dziaáania kotáa.
Skontrolowaü, czy cyrkulacja wody, miĊdzy kotáem a instalacjami, odbywa siĊ w sposób prawidáowy.
Upewniü siĊ, Īe modulacja zaworu gazu jest prawidáowa zarówno w fazie ogrzewania jak i produkcji wody
uĪytkowej.
Sprawdziü, czy zapáon kotáa dziaáa prawidáowo, wykonując kilka prób zapáonu i gaszenia za pomocą termostatu pokojowego lub sterowania zdalnego.
Upewniü siĊ, Īe zuĪycie paliwa wskazywane przez gazomierz odpowiada podanemu w tabeli danych technicznych
w sez. 4.4.
Upewniü siĊ, Īe przy braku Īądania ogrzewania palnik zapala siĊ prawidáowo po otwarciu kranu ciepáej wody
uĪytkowej. Skontrolowaü, czy podczas dziaáania w trybie ogrzewanie, po otwarciu kranu ciepáej wody zatrzymuje siĊ
pompa obiegowa ogrzewania a produkcja wody uĪytkowej odbywa siĊ w sposób regularny.
Sprawdziü prawidáowoĞü zaprogramowania parametrów i wprowadziü ewentualne poĪądane ustawienia spersonalizowane (krzywa kompensacji, moc, temperatury itp.).

3.3 Konserwacja
Kontrola okresowa
Aby zapewniü dáugotrwaáe prawidáowe dziaáanie urządzenia, trzeba zlecaü wykwalifikowanemu personelowi coroczny
przegląd obejmujący nastĊpujące sprawdziany:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Urządzenia sterownicze i zabezpieczające (zawór gazu, przepáywomierz, termostaty itp.) muszą dziaáaü
prawidáowo.
Obwód odprowadzania spalin musi byü w peáni sprawny.
(Kocioá z zamkniĊtą komorą spalania: wentylator, presostat, itp. - ZamkniĊta komora spalania powinna byü szczelna:
uszczelki, dáawiki, itp.)
(Kocioá z otwartą komorą spalania: przerywacz ciągu, termostat spalin itp.)
Przewody i koĔcówka powietrze-spaliny nie mogą byü zatkane ani nie moĪe byü na nich wycieków
Palnik i wymiennik muszą byü czyste i pozbawione kamienia kotáowego. Do ewentualnego czyszczenia nie uĪywaü
produktów chemicznych ani szczotek stalowych.
Elektroda nie moĪe byü obroĞniĊta kamieniem kotáowym i musi byü prawidáowo ustawiona.
Instalacje gazu i wody muszą byü szczelne.
CiĞnienie wody w zimnej instalacji powinno wynosiü okoáo 1 bar; w przeciwnym razie naleĪy tĊ wartoĞü przywróciü.
Pompa obiegowa nie moĪe byü zablokowana.
Zbiornik wyrównawczy musi byü napeániony.
NatĊĪenie przepáywu gazu i ciĞnienie muszą odpowiadaü wartoĞciom podanym w odpowiednich tabelach.

czyszczenie páaszcza, panelu sterowniczego i czĊĞci ozdobnych kotáa naleĪy przeprowadzaü
A Ewentualne
miĊkką i wilgotną szmatką ewentualnie nasączoną wodą z mydáem. NaleĪy unikaü wszelkiego rodzaju detergentów Ğciernych i rozpuszczalników.
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Otwieranie páaszcza
Aby otworzyü páaszcz kotáa:
1. OdkrĊciü Ğruby A (patrz wygląd 28).
2. Obróciü páaszcz (patrz wygląd 28).
3. PodnieĞü páaszcz.

B

Przed jakimikolwiek czynnoĞciami wewnątrz kotáa odáączyü zasilanie elektryczne i zamknąü zawór gazu przed
kotáem

3

2
A

1
A

wygląd 28 - Otwieranie páaszcza

Analiza spalania
W czĊĞci górnej kotáa znajdują siĊ dwa punkty poboru, jeden dla spalin a drugi dla powietrza. Aby pobraü materiaá do
analizy, trzeba:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otworzyü zatyczkĊ chwytu powietrza/spalin;
Wprowadziü sondy aĪ do ogranicznika;
Sprawdziü, czy zawór bezpieczeĔstwa jest podáączony do lejka spustowego;
Wáączyü tryb TEST;
Poczekaü 10 minut, aĪ kocioá siĊ ustabilizuje;
Dokonaü pomiarów.

1

2
wygląd 29 - Analiza spalin

1=
2=
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3.4 Rozwiązywanie problemów
Diagnostyka
Kocioá jest wyposaĪony w zaawansowany system autodiagnostyczny. W razie wystąpienia nieprawidáowoĞci w pracy
kotáa, na wyĞwietlaczu miga symbol usterki (nr 22 - wygląd 1) informując o jej kodzie.
Istnieją takie nieprawidáowoĞci i usterki, które powodują trwaáą blokadĊ (oznaczone literą “A”): w celu przywrócenia
pracy kotáa wystarczy wcisnąü klawisz RESET na 1 sekundĊ (poz. 8 - wygląd 1) albo przycisk RESET zdalnego sterowania czasowego (opcjonalnie), jeĞli jest zainstalowane; jeĞli kocioá nadal nie rozpoczyna pracy, naleĪy najpierw
usunąü usterkĊ.
Inne usterki powodują blokady czasowe (oznaczone literą “F”), które automatycznie siĊ odblokowują wtedy, gdy wartoĞü powróci do zakresu normalnego funkcjonowania kotáa.

Tabela. 5 - Lista usterek
Kod
Usterka

A01

A02

A03

F05

Usterka

Brak zapáonu palnika

Sygnaá páomienia przy wyáączonym palniku
Zadziaáanie zabezpieczenia przed przegrzaniem

MoĪliwa przyczyna

Rozwiązanie

Brak gazu

Sprawdziü, czy dopáyw gazu do kotáa jest regularny i czy w rurach nie ma
powietrza

Usterka elektrody wykrywania/zapáonu

Sprawdziü przewody elektrony, prawidáowoĞü pozycjonowania elektrody
oraz skontrolowaü ją pod kątem osadu kamiennego

Uszkodzony zawór gazu

Sprawdziü lub wymieniü zawór gazu

Zbyt niska moc zapáonu

Dokonaü regulacji mocy zapáonu

Usterka elektrody

Sprawdziü okablowanie elektrody jonizacyjnej

Usterka páyty

Sprawdziü páytĊ

Uszkodzony czujnik ogrzewania

Sprawdziü prawidáowoĞü poáoĪenia oraz dziaáanie czujnika ogrzewania

Brak obiegu wody w instalacji

Sprawdziü cyrkulator

ObecnoĞü powietrza w instalacji

Odpowietrzyü instalacjĊ

Otwarty styk presostatu powietrza

Sprawdziü przewody

Záy przewód presostatu powietrza

Sprawdziü wentylator

Presostat powietrza (nie zamyka styków
w ciągu 20 sekund od uruchomienia wen- Záa membrana
tylatora)
Zatkany lub nieprawidáowo zwymiarowany
przewód kominowy

A06

Brak páomienia po fazie zapáonu

F10

Usterka czujnika na odprowadzeniu 1

Sprawdziü presostat
Wymieniü membranĊ

Niskie ciĞnienie w instalacji gazowej

Sprawdziü ciĞnienie gazu

Kalibracja minimalnego ciĞnienia palnika

Sprawdziü ciĞnienia

Uszkodzony czujnik
Okablowanie zwarte

Sprawdziü przewody lub wymieniü czujnik

Przerwany przewód
Uszkodzony czujnik
F11

Usterka czujnika w ukáadzie c.w.u

Okablowanie zwarte

Sprawdziü przewody lub wymieniü czujnik

Przerwany przewód
Uszkodzony czujnik
F14

Usterka czujnika na odprowadzeniu 2

Okablowanie zwarte

Sprawdziü przewody lub wymieniü czujnik

Przerwany przewód
F34

NapiĊcie zasilania niĪsze niĪ 170V.

Problemy w sieci elektrycznej

Sprawdziü instalacjĊ elektryczną

F35

Nieprawidáowa czĊstotliwoĞü w sieci

Problemy w sieci elektrycznej

Sprawdziü instalacjĊ elektryczną

F37

CiĞnienie wody instalacji niewáaĞciwe

F39

Usterka sondy zewnĊtrznej

F40

CiĞnienie wody instalacji niewáaĞciwe

CiĞnienie za wysokie

A41

Umiejscownienie czujników

Czujnik na odprowadzeniu odáączony od rury

F42

Usterka czujnika ukáadu c.o.

Uszkodzony czujnik

Wymieniü czujnik

Brak cyrkulacji H2O w instalacji

Sprawdziü cyrkulator

ObecnoĞü powietrza w instalacji

Odpowietrzyü instalacjĊ

CiĞnienie za niskie

Napeániü instalacjĊ

Uszkodzony czujnik

Sprawdziü czujnik

Sonda uszkodzona lub zwarcie okablowania

Sprawdziü przewody lub wymieniü czujnik

Sonda odáączona po wáączeniu temperatury
páynnej

Odáączyü zewnĊtrzną sondĊ lub wyáączyü páynną temperaturĊ
Sprawdziü instalacjĊ
Sprawdziü zawór bezpieczeĔstwa
Sprawdziü zbiornik wyrównawczy
Sprawdziü prawidáowoĞü poáoĪenia oraz dziaáanie czujnika ogrzewania

F43

Zadziaáanie zabezpieczenia wymiennika.

F47

Usterka czujnika ciĞnienia wody instalacji Przerwany przewód

Sprawdziü przewody

F50

Usterka modureg

Sprawdziü przewody

PL
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4. Charakterystyki i dane techniczne
4.1 Wymiary i záącza
115

90,6

134,4

71

195

110

450
=

240

700

675

=

=

=

2

3 4

8,5
5

4040

76,5 55 50 80

136

184

180

1

6

700

450

15

330

57,5
85

74

104 83,5

wygląd 30 - Wymiary i záącza

1=
2=
3=
4=
5=
6=
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Zasilanie instalacji c.o.
Zasilanie podgrzewacza
Wlot gazu
Zwrot podgrzewacza
Powrót z instalacji c.o
Spust zaworu bezpieczeĔstwa
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4.2 Widok ogólny i komponenty gáówne
29

187

43

5

56

28
16
27
278
19

81

26

20
21
22
14
36
246

145

95

10

209 44 7

210

11 32
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wygląd 31 - Widok ogólny

5
7
10
11
14
16
19
20
21
22
26
27
28
29

PL

ZamkniĊta komora spalania
Wlot gazu
Zasilanie instalacji
Powrót z instalacji
Zawór bezpieczeĔstwa
Wentylator
Komora spalania
Zespóá palników
Dysza gáówna
Palnik
Izolacja komory spalania
Miedziany wymiennik
Kolektor spalin
Kolektor wylotowy spalin

32
36
43
44
56
74
81
95
145
187
209
210
246
278
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Pompa obiegowa c.o.
Odpowietrzanie automatyczne
Presostat powietrza
Zawór gazu
Zbiornik wyrównawczy
Zawór napeániania instalacji
Elektroda zapáonowa i wykrywająca páomieĔ
Zawór rozdzielczy
Manometr
Kryza spalin
Zasilanie podgrzewacza
Zwrot podgrzewacza
Przetwornik ciĞnienia
Czujnik podwójny (Zabezpieczenie + c.o.)
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4.3 Obwód hydrauliczny
29

187

-

43

+

5
16
278

56

27

81

20
246
36

44
95

14
32
74

241

210

209
10

7

11

wygląd 32 - Obwód hydrauliczny
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ZamkniĊta komora spalania
Wlot gazu
Zasilanie instalacji
Powrót z instalacji
Zawór bezpieczeĔstwa
Wentylator
Zespóá palników
Miedziany wymiennik
Kolektor wylotowy spalin
Pompa obiegowa c.o.
Odpowietrzanie automatyczne
Presostat powietrza

44
56
74
81
95
187
209
210
241
246
278
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Zawór gazu
Zbiornik wyrównawczy
Zawór napeániania instalacji
Elektroda zapáonowa i wykrywająca páomieĔ
Zawór rozdzielczy
Kryza spalin
Zasilanie podgrzewacza
Zwrot podgrzewacza
Automatyczny ukáad obejĞciowy (by-pass)
Przetwornik ciĞnienia
Czujnik podwójny (Zabezpieczenie + c.o.)
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4.4 Tabela danych technicznych
W kolumnie prawej podane są skróty stosowane na tabliczce znamionowej.

Dane

Jednostka

Maks. obciąĪenie cieplne

kW

Min. obciąĪenie cieplne
Maks. moc cieplna instalacji c.o.
Min. moc cieplna instalacji c.o.

25.8

(Q)

kW

8.3

(Q)

kW

24.0

(P)

7.2

(P)

kW
liczba x ě

Dysze palnika G20

WartoĞü

11 x 1.35

CiĞnienie gazu zasilającego G20

mbar

20

CiĞnienie maks. za zaworem gazu (G20)

mbar

12.0

CiĞnienie min. za zaworem gazu (G20)

mbar

1.5

Maks. natĊĪenie przepáywu gazu G20

3

m /h

2.73

Min. natĊĪenie przepáywu gazu G20

m 3 /h

0.88

liczba x ě

Dysze palnika G31

11 x 0.79

CiĞnienie gazu zasilanie G31

mbar

37

CiĞnienie maks. za zaworem gazu (G31)

mbar

35.0

CiĞnienie min. za zaworem gazu (G31)

mbar

5.0

Maks. natĊĪenie przepáywu gazu G31

kg/h

2.00

Min. natĊĪenie przepáywu gazu G31

kg/h

0.65

Klasa efektywnoĞci wg Dyrektywy 92/42/EWG

-

Klasa emisji NOx

3 (<150 mg/kWh)

(NOx)

Maks. ciĞnienie robocze instalacji c.o.

bar

-

3

(PMS)

Min. ciĞnienie robocze instalacji c.o.

bar

0.8

°C

90

ZawartoĞü wody w instalacji c.o

litry

1.0

PojemnoĞü zbiornika wyrównawczego instalacji c.o.

litry

8

CiĞnienie wstĊpne w zbiorniku wyrównawczym instalacji c.o.

bar

1

IP

X5D

Temperatura maks. instalacji c.o.

StopieĔ ochrony
NapiĊcie zasilania

V/Hz

230V/50Hz

Pobierana moc elektryczna

W

110

Pobierana moc elektryczna c.w.u (z zainstalowanym opcjonalnym podgrzewaczem wody)

W

110

CiĊĪar kotáa pustego

kg

32
C12-C22-C32-C42-C52C62-C72-C82-B22

Typ urządzenia
PIN CE

PL

(tmax)

0461BR0844
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4.5 Diagramy
Diagramy ciĞnienie - moc

A

B

A
B

LPG
METAN

Straty ciĞnienia / wysokoĞü ciĞnienia pompy obiegowe
H [m H2O] 7
6
3
5
2

A

4
3

1

2
1
0

0

500

1.000

1.500

2.000

Q [l/h]

A
Straty ciĞnienia kocioá
1 - 2 - 3 PrĊdkoĞü pompy obiegowej
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4.6 Schemat elektryczny

DSP05

LCD

PROG

X8

X10

DBM03
T2

X9

16
1

4
3
2
1

2

44

3

6
5
4
3
2
1

95

X7

X4

7
6
5
4
3
2
1

4

6

43

T° T°

5

278

X6

32

3
2

1

X3

138

2

1

X11
X5

X1

X2

L main N

L aux

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

N

1.8kOhm

TR1

10kOhm
47

81

N

230V
50Hz

OUT
+5V
GND

L

246

72
139

wygląd 33 - Schemat elektryczny

Przed podáączeniem termostatu pokojowego lub sterowania czasowego zdalnego, zdjąü mostek
A wUwaga:
skrzynce zaciskowej.
16
32
43
44
47
72
81

PL

Wentylator
Pompa obiegowa c.o.
Presostat powietrza
Zawór gazu
Modureg
Termostat pokojowy
Elektroda zapáonowa i wykrywająca páomieĔ

95
138
139
246
278
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Zawór rozdzielczy
Sonda zewnĊtrzna
Sterowania czasowe zdalne (Opentherm)
Przetwornik ciĞnienia
Czujnik podwójny (Zabezpieczenie + c.o.)
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