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Deklaracja zgodno ci
Producent: FERROLI S.p.A.

Adres: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR

deklaruje, e niniejsze urz dzenie jest zgodne z nast puj cymi dyrektywami EWG:
• Dyrektywa  Urz dzenia spalaj ce paliwa gazowe 90/396
• Dyrektywa Sprawno  energetyczna 92/42
• Dyrektywa Niskie Napi cie 73/23 (zmodyfi kowana przez 93/68)
• Dyrektywa Kompatybilno  Elektromagnetyczna 89/336 (zmodyfi kowana przez 93/68)

Prezes i przedstawiciel prawny
Cav. del Lavoro (Kawaler Orderu Pracy Rep. W oskiej)

Dante Ferroli

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.
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• Nale y uwa nie przeczyta  ostrze enia zawarte w
niniejszej instrukcji, poniewa  zawiera ona wa ne
wskazówki dotycz ce bezpiecze stwa monta u, ek-
sploatacji i konserwacji.

• Niniejsza instrukcja obs ugi stanowi integraln  cz
produktu i powinna by  przechowywana przez
u ytkownika na przysz o .

• W przypadku sprzeda y lub przekazania urz dzenia
innemu w a cicielowi albo w razie przeprowadzki
zawsze nale y si  upewni , e instrukcja jest
do czona do kot a w sposób umo liwiaj cy skorzy-
stanie z niej przez nowego w a ciciela i/lub instala-
tora.

• Instalacja i konserwacja powinny by  wykonane
zgodnie z obowi zuj cymi normami, wed ug in-
strukcji producenta i przeprowadzone przez wykwa-
lifikowany personel.

• Niew a ciwa instalacja lub z a konserwacja mo e
spowodowa  obra enia u ludzi i zwierz t, a tak e
szkody materialne. Producent nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialno ci za szkody powsta e
na skutek b dów podczas instalacji i eksploatacji
ani na skutek nieprzestrzegania wskazówek udzie-
lonych przez producenta.

• Przed jakimikolwiek czynno ciami konserwacyjnymi
lub czyszczeniem od czy  urz dzenie od zasilania
elektrycznego za pomoc  wy cznika i/lub innych
urz dze  od czaj cych.

• W razie usterki i/lub z ego dzia ania urz dzenia
wy czy  je i powstrzyma  si  od jakichkolwiek prób
napraw lub interwencji bezpo rednio w kotle. Zwra-
ca  si  wy cznie do wykwalifikowanych serwisan-
tów. Ewentualna naprawa-wymiana mo e by
przeprowadzona wy cznie przez serwisanta z
odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi i wy cz-
nie przy u yciu oryginalnych cz ci zamiennych.
Nieprzestrzeganie powy szych zalece  mo e nega-
tywnie wp yn  na bezpiecze stwo urz dzenia.

• Aby zagwarantowa  prawid owe dzia anie urz dze-
nia, niezb dne jest przeprowadzanie przez wykwali-
fikowany personel okresowych przegl dów.

• Urz dzenie mo na stosowa  jedynie do celów, do
jakich zosta o przewidziane. Wszelkie inne zasto-
sowania s  uwa ane za niew a ciwe i mog  by  nie-
bezpieczne.

• Po zdj ciu opakowania upewni , si , czy zawarto
jest kompletna i nie uszkodzona. Elementów
opakowania nie wolno zostawia  w zasi gu dzieci,
poniewa  mog  one stanowi  zagro enie.

• W razie w tpliwo ci nie u ywa  urz dzenia i zwróci
si  do dostawcy.

• Rysunki w niniejszej instrukcji to uproszczone prze-
dstawienie urz dzenia. Na rysunkach mog
pojawia  si  niewielkie i nieznacz ce ró nice w sto-
sunku do dostarczonego urz dzenia.
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1. Instrukcja u ycia
1.1 Prezentacja

Szanowny Kliencie!

Dzi kujemy za wybranie FERROLI, kot a na ciennego o zaawansowanym projekcie, awangardowej technologii, wyso-
kiej niezawodno ci i jako ci wykonania. Prosimy o uwa ne przeczytanie niniejszej instrukcji, poniewa  zawiera ona
wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa instalacji, u ytkowania oraz konserwacji.

DIVAtop HF 24 to wysokiej wydajno ci generator ciep a s u cy do ogrzewania, opalany gazem ziemnym lub LPG,
wyposa ony w palnik z elektronicznym zap onem, komor  spalania z wymuszonym obiegiem oraz mikroprocesorowy
system sterowania.

Kocio  jest przystosowany do pod czenia do zewn trznego ogrzewacza wody (opcja).

1.2 Panel sterowania

wygl d 1  - Panel sterowniczy

Oznaczenia
1 = Przycisk zmniejszenia ustawienia temperatury

instalacji c.w.u. (z zainstalowanym opcjonalnym
podgrzewaczem wody)

2 = Przycisk zwi kszenia ustawienia temperatury in-
stalacji c.w.u. (z zainstalowanym opcjonalnym
podgrzewaczem wody)

3 = Przycisk zmniejszenia ustawienia temperatury
instalacji c.o.

4 = Przycisk zwi kszenia ustawienia temperatury in-
stalacji c.o.

5 = Wy wietlacz
6 = Przycisk wyboru trybu Lato / Zima
7 = Przycisk wyboru trybu Economy/Comfort (z

zainstalowanym opcjonalnym podgrzewaczem
wody)

8 = Przycisk Restart
9 = Przycisk w czenia/wy czenia urz dzenia
10 = Przycisk menu "P ynna Temperatura"
11 = Wskazanie osi gni cia ustawionej temperatury

c.w.u. (z zainstalowanym opcjonalnym podgr-
zewaczem wody)

12 = Symbol ciep ej wody u ytkowej
13 = Wskazanie pracy instalacji c.w.u. (z zainsta-

lowanym opcjonalnym podgrzewaczem wody)

14 = Ustawienie / Temperatura ciep ej wody
u ytkowej na wyj ciu

15 = Wska nik trybu Eco (Economy)lub Comfort (z
zainstalowanym opcjonalnym podgrzewaczem
wody)

16 = Temperatura zewn trznego czujnika (z opcjo-
naln  sond  zewn trzn )

17 = Pojawia si cz c sond  zewn trzn  lub ste-
rowanie czasowe zdalne (opcjonalne)

18 = Temperatura otoczenia (z opcjonalnym zdalnym
sterowaniem czasowym)

19 = Wska nik w czonego palnika oraz aktualnej
mocy

20 = Wska nik dzia ania zabezpieczenia przez za-
marzaniem

21 = Wska nik ci nienia w instalacji c.o.
22 = Wska nik usterki
23 = Ustawienie / temperatura zasilania uk adu c.o.
24 = Symbol ogrzewania (c.o.)
25 = Wska nik dzia ania instalacji c.o.
26 = Wskazanie osi gni cia ustawionej temperatury

zasilania instalacji c.o.
27 = Wska nik trybu Lato
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Komunikat podczas pracy
Ogrzewanie
Zapotrzebowanie na ogrzewanie (wygenerowane przez termostat pokojowy lub zdalne sterowanie czasowe) jest
wskazywane przez miganie gor cego powietrza nad grzejnikiem (cz. 24 i 25 - wygl d 1).

Stopnie gradacji ogrzewania (cz. 26 - wygl d 1), zapalaj  si  stopniowo, w miar  jak temperatura czujnika ogrzewania
osi ga ustawion  warto .

wygl d 2

Instalacja c.w.u. (z zainstalowanym opcjonalnym podgrzewaczem wody)
danie podgrzania w podgrzewaczu wody jest wskazywane przez miganie gor cej wody pod zaworem (cz. 12 i 13 -

wygl d 1).

Stopnie gradacji ogrzewania (cz. 11 - wygl d 1) w czaj  si  stopniowo, w miar  jak temperatura czujnika podgrzewac-
za osi ga ustawion  warto .

wygl d 3

Wy czenie podgrzewacza (economy)
U ytkownik mo e wy czy  ogrzewanie / utrzymywanie temperatury w podgrzewaczu. W razie wy czenia podgrzewac-
za, nie b dzie ciep ej wody u ytkowej.

Gdy w czone jest podgrzewanie podgrzewacza (ustawienie domy lne), na wy wietlaczu wieci si  symbol COMFORT
(cz. 15 - wygl d 1), natomiast gdy jest ono wy czone, na wy wietlaczu wieci si  symbol ECO (cz. 15 - wygl d 1 )

U ytkownik mo e wy czy  podgrzewacz (tryb ECO) wciskaj c przycisk wygl d 1 (cz. 7 - ). W celu w czenia
trybu COMFORT wcisn  ponownie przycisk  (cz. 7 - wygl d 1).
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1.3 Zap on i wy czanie
Brak zasilania elektrycznego kot a

wygl d 4 - Kocio  niezasilany elektrycznie

B
Po wy czeniu zasilania elektrycznego i/lub gazu urz dzenia system przeciwzamarzaniowy nie dzia a. Przy
d u szych wy czeniach w okresie zimowym, aby unikn  uszkodze  spowodowanych zamarzni ciem, zaleca
si  spuszczenie ca ej wody z kot a, zarówno z obiegu c.w.u. jak i c.o; lub spuszczenie tylko wody u ytkowej i
wprowadzenie odpowiedniej substancji zapobiegaj cej zamarzaniu do obiegu c.o., zgodnie z zaleceniami w
sez. 2.3.

Zap on kot a
Doprowadzi  zasilanie elektryczne do urz dzenia.

wygl d 5 - Zap on kot a

• Przez nast pne 120 sekund wy wietlacz pokazuje komunikat FH identyfikuj cy cykl odpowietrzania instalacji c.o.
• Przez pierwsze 5 sekund wy wietlacz pokazuje wersj  oprogramowania p yty.
• Otworzy  zawór gazu przed kot em.
• Po znikni ciu napisu FHI, kocio  jest gotowy do pracy automatycznej ka dorazowo przy pobieraniu ciep ej wody

u ytkowej (z zainstalowanym opcjonalnym podgrzewaczem) lub daniu ogrzewania z termostatu pokojowego.

Wy czenie kot a
Wcisn  przycisk  (cz. 9 - wygl d 1) na 1 sekund .

wygl d 6 - Wy czanie kot a
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Gdy kocio  zostaje wy czony, p yta elektroniczna jest nadal zasilana elektrycznie.

Wy czone jest dzia anie instalacji c.w.u. (z zainstalowanym opcjonalnym podgrzewaczem wody) oraz c.o.

Aby ponownie w czy  kocio , wcisn  ponownie przycisk  (cz. 9 wygl d 1) na 1 sekund .

wygl d 7

Kocio  jest gotowy do pracy automatycznej ka dorazowo przy pobieraniu ciep ej wody u ytkowej (z zainstalowanym
opcjonalnym podgrzewaczem) lub daniu ogrzewania z termostatu pokojowego.

1.4 Regulacje
Prze czanie Lato/Zima
Wcisn  przycisk  (cz. 6 - wygl d 1) na 1 sekund .

wygl d 8

Na wy wietlaczu pojawia si  symbol Lato (cz. 27 - wygl d 1). kocio  produkuje jedynie ciep  wod  u ytkow  (z zain-
stalowanym opcjonalnym podgrzewaczem wody). Aktywny pozostaje system zabezpieczaj cy przed zamarzaniem.

Aby wy czy  tryb Lato, wcisn  ponownie  przycisk wygl d 1(cz. 6 - ) na 1 sekund .

Regulacja temperatury c.o.
Klawiszami ogrzewania  (detale 3 i 4 - wygl d 1) mo na zmienia  temperatur  od minimum 30 °C do maksi-
mum 85 °C; zaleca si  jednak unikanie pracy kot a przy temperaturze poni ej 45 °C. 

wygl d 9
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Regulacja temperatury c.w.u. (z opcjonalnym podgrzewaczem zewn trznym)
Przy pomocy przycisków instalacji c.w.u.  (nr 1 i 2 - wygl d 1) mo na zmienia  temperatur  w zakresie od
minimum 40°C do maksimum 55°C.

wygl d 10

Regulacja temperatury otoczenia (z opcjonalnym termostatem pokojowym)
Ustawi  za pomoc  termostatu pokojowego dan  temperatur  w pomieszczeniach. Je li nie ma termostatu po-
kojowego, kocio  utrzymuje w instalacji ustawion  temperatur  setpoint zasilania instalacji c.o.

Regulacja temperatury otoczenia (z opcjonalnym zdalnym sterowaniem czasowym)
Ustawi  za pomoc  zdalnego sterowania czasowego dan  temperatur  w pomieszczeniach. Kocio  nastawi tempe-
ratur  wody w instalacji c.o. zale nie od danej temperatury otoczenia. Informacje o dzia aniu ze zdalnym sterowaniem
czasowym - patrz odpowiednia instrukcja obs ugi.

P ynna Temperatura
Je li zosta a zainstalowana sonda zewn trzna (opcjonalnie) na wy wietlaczu pojawia si  informacja o temperaturze
zewn trznej (cz. 5 - wygl d 1) wykrytej przez sond . System regulacji kot a wspó pracuje z “P ynn  Temperatur ”. W
tym trybie temperatura instalacji c.o. jest regulowana zale nie od zewn trznych warunków pogodowych tak, by zapew-
ni  wysoki komfort i oszcz dno  energii przez ca y rok. W szczególno ci przy wzro cie temperatury zewn trznej zm-
niejszana jest temperatura zasilania instalacji c.o., wed ug okre lonej “krzywej kompensacji”.

Przy regulacji P ynnej Temperatury, temperatura ustawiona przy pomocy przycisków ogrzewania  (cz. 3 i 4
- wygl d 1) staje si  temperatur  maksymaln  zasilania instalacji c.o. Zaleca si  ustawienie na warto  maksymaln ,
aby umo liwi  systemowi regulacj  w ca ym zakresie temperatur.

Kocio  musi by  wyregulowany w fazie instalacji przez wykwalifikowany personel. Ewentualne korekty mog  by  jednak
przeprowadzone przez u ytkownika w celu zwi kszenia komfortu.

Krzywa kompensacji oraz przesuni cie krzywych
Jedno wci ni cie przycisku  (cz. 10 - wygl d 1) powoduje wy wietlenie krzywej kompensacji (wygl d 11) , któr
mo na zmieni  przyciskami instalacji c.w.u.  (cz. 1 i 2 - wygl d 1).

Wyregulowa  po dan  krzyw  od 1 do 10 w zale no ci od charakterystyki (wygl d 13).

Gdy krzywa jest ustawiona na 0, regulacja temperatury p ynnej jest wy czona.

wygl d 11 - Krzywa kompensacji
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Po wci ni ciu przycisków ogrzewania  (cz. 3 i 4 - wygl d 1) w cza si  równoleg e przesuni cie krzywych
(wygl d 14),które mo na zmieni  przyciskami instalacji c.w.u.  (cz. 1 i 2 - wygl d 1).

wygl d 12 - Przesuni cie krzywych

Po kolejnym wci ni ciu przycisk  (cz. 10 - wygl d 1) wychodzi si  z trybu regulacji krzywych równoleg ych.

Je li temperatura otoczenia jest ni sza od danej warto ci, zaleca si  ustawienie krzywej wy szego rz du i na odwrót.
Dokonywa  zmian o jedn  jednostk  i sprawdza  efekt w pomieszczeniu.

wygl d 13 - Krzywe kompensacji

wygl d 14 - Przyk ad przesuni cia równoleg ego krzywych kompensacji

A
Je li do kot a pod czono sterowanie zdalne (opcjonalnie), powy sze regulacje s  przeprowadzane zgodnie
z tabela 1. Ponadto, na wy wietlaczu panelu sterowania (cz. 5 - wygl d 1), pojawia si  informacja o tempera-
turze zewn trznej wykrytej przez zdalne sterowanie czasowe.
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Tabela. 1

Regulacja ci nienia hydraulicznego instalacji
Ci nienie nape niania przy zimnej instalacji, odczytywane na wodowskazie kot a, powinno wynosi  oko o 1,0 bar. Je li
ci nienie instalacji spadnie poni ej warto ci minimalnej, p yta kot a uruchomi kod usterki F37 (wygl d 15).

wygl d 15 - Anomalia ci nienie instalacji zbyt niskie

Przy pomocy zaworu nape niania (cz.1 - wygl d 16), przywróci  ci nienie instalacji do warto ci powy ej 1,0 bar.

W dolnej cz ci kot a znajduje si  manometr (cz. 2 - wygl d 16) do wizualizacji ci nienia nawet wtedy, gdy brak jest
zasilania.

wygl d 16 - Zawór nape niania kot a

A
Po przywróceniu ci nienia w instalacji, kocio  uruchomi cykl odpowietrzenia trwaj cy 120 sekund, oznaczony
na wy wietlaczu symbolem FH.

Po wykonaniu tej czynno ci nale y zawsze zamkn  zawór nape niania (cz. 1 - wygl d 16)

Regulacja temperatury c.o Regulacj  mo na przeprowadzi  zarówno z menu zdalnego sterowania cza-
sowego, jak i panelu sterowania kot a.

Regulacja temperatury c.w.u. (z opcjonalnym podgr-
zewaczem zewn trznym)

Regulacj  mo na przeprowadzi  zarówno z menu zdalnego sterowania cza-
sowego, jak i panelu sterowania kot a.

Prze czanie Lato/Zima Tryb Lato ma pierwsze stwo nad ewentualnym zapotrzebowaniem na ogr-
zewanie ze strony zdalnego sterowania czasowego.

Prze czanie ECO/COMFORT Po od czeniu instalacji c.w.u, z menu zdalnego sterowania czasowego, 
kocio  wybiera tryb Economy. W takiej sytuacji, przycisk  (cz. 7 - 
wygl d 1) na panelu kot a jest wy czony.

Po w czeniu instalacji c.w.u, z menu zdalnego sterowania czasowego, kocio
wybiera tryb Comfort. W takiej sytuacji, przy pomocy przycisku  (cz. 7 
- wygl d 1) na panelu kot a mo na wybra  jeden z dwóch trybów.

P ynna Temperatura Zarówno zdalne sterowanie czasowe jak i p yta kot a zarz dzaj  regulacj
P ynnej Temperatury: w ród nich, priorytet ma P ynna Temperatura z p yty 
kot a.

���
�������

�
�
	
�

� � 
 � �



DIVAtop HF 24

67PL
cod. 3540L040  -  10/2007  (Rev. 00)

2. Instalacja
2.1 Rozporz dzenia ogólne

INSTALACJA KOT A MO E BY  PRZEPROWADZANA WY CZNIE PRZEZ WYSPECJALIZOWANY PERSONEL,
CO DO KTÓREGO KWALIFIKACJI JESTE MY PEWNI, W ZGODZIE ZE WSZYSTKIMI WSKAZÓWKAMI PODANYMI
W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, OBOWI ZUJ CYMI PRZEPISAMI PRAWNYMI, NORMAMI KRAJOWYMI I LOKALNY-
MI I WED UG REGU  RZETELNEGO WYKONAWSTWA.

2.2 Miejsce instalacji
Obwód spalania urz dzenia jest oddzielony szczelnie od powietrza w pomieszczeniu, a zatem urz dzenie mo e by
montowane w dowolnym lokalu. Pomieszczenie z kot em musi posiada  jednak wystarczaj c  wentylacj , aby unikn
sytuacji zagro enia w przypadku, niewielkich, je li ju , wycieków gazu. Ta norma bezpiecze stwa jest narzucona przez
Dyrektyw  EWG nr 90/396 dotycz ca wszystkich urz dze  spalaj cych paliwa gazowe, równie  tych z tzw. zamkni t
komor  spalania.

Miejsce instalacji musi by  wolne od py ów, przedmiotów lub materia ów palnych i gazów korozyjnych. Pomieszczenie
musi by  suche i niezamarzaj ce.

Kocio  jest przygotowany do monta u wisz cego na cianie i jest wyposa ony seryjnie we wspornik zaczepowy. Zamo-
cowa  wspornik do ciany zgodnie z wymiarami podanymi w sez. 4.1 i przyczepi  do niego kocio . Na yczenie dost p-
ny jest wzornik metalowy do oznaczenia na cianie punktów przewierce . Mocowanie na cianie musi zapewnia
stabilno  generatora.

A
Je li urz dzenie jest zamkni te mi dzy meblami lub montowane w rogu, nale y zachowa  woln  przestrze
niezb dn  do demonta u p aszcza i normalnych czynno ci konserwacyjnych

2.3 Po czenia hydrauliczne
Potencja  termiczny urz dzenia nale y wst pnie okre li  poprzez obliczenie zapotrzebowania na ciep o w budynku
wed ug obowi zuj cych norm. Instalacja musi posiada  wszelkie komponenty potrzebne do prawid owego dzia ania.
Zaleca si  za o enie, mi dzy kot em a instalacj  c.o., zaworów odcinaj cych pozwalaj cych w razie potrzeby na odizo-
lowanie kot a od instalacji.

B
Spust zaworu bezpiecze stwa powinien by  pod czony do lejka lub rury zbiorczej, aby unikn  wytrysku
wody na pod og  w przypadku nadci nienia w obwodzie c.o. W przeciwnym razie, je li zajdzie potrzeba zad-
zia ania zaworu bezpiecze stwa i pomieszczenie zostanie zalane wod , producent kot a nie b dzie ponosi
adnej odpowiedzialno ci.

Nie u ywa  rur instalacji hydraulicznych jako uziemienia urz dze  elektrycznych.

Przed monta em dok adnie przemy  wszystkie przewody rurowe instalacji, aby usun  pozosta o ci lub zanieczyszc-
zenia, które mog yby negatywnie wp yn  na prac  urz dzenia.

Wykona  przy cza do odpowiednich z czy wed ug rysunku w sez. 4.1 i zgodnie z symbolami na urz dzeniu.

W zakres dostawy wchodz  seryjnie zestawy przy czeniowe przedstawione na rysunku poni ej (wygl d 17)

A - Tuleja e ska
B - Z czka rurowa gwintowana 
z mosi dzu OT 58
C - Uszczelka OR
D - Pier cie  zabezpieczaj cy z 
mosi dzu OT 58
E - Podk adka miedziana
F - Z czka z mosi dzu OT 58
G - Kurek kulowy

wygl d 17 - Zestaw przy czeniowy
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Charakterystyki wody w instalacji
Je li twardo  wody przekracza 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO3), zaleca si  stosowanie wody odpowiednio uzdatnionej,
aby unikn  mo liwego obrastania kamieniem kot owym. Uzdatnianie nie powinno jednak zmniejsza  twardo ci wody
do warto ci ni szych od 15°F (w oski Dekret Prezydenta Republiki 236/88 o u yciu wody do zastosowa  niepr-
zemys owych). Uzdatnianie stosowanej wody jest niezb dne w przypadku instalacji bardzo rozleg ych lub z cz stym
uzupe nianiem wody. Je li w takich przypadkach konieczne b dzie cz ciowe lub ca kowite opró nienie instalacji, za-
leca si  jej ponowne nape nienie wod  uzdatnion .

System przeciwzamarzaniowy, p yny przeciwzamarzaniowe, domieszki i inhibitory
Kocio  jest wyposa ony w system przeciwzamarzaniowy, który w cza go w trybie ogrzewanie, gdy temperatura wody
zasilaj cej instalacji spadnie poni ej 6 °C. System nie zostanie w czony, je li wy czono zasilanie elektryczne i/lub ga-
zem urz dzenia. Je li jest to konieczne, dopuszcza si  u ycie p ynów przeciwzamarzaniowych, domieszek i inhibi-
torów, tylko i wy cznie, gdy producent powy szych p ynów lub domieszek udziela gwarancji zapewniaj cej, e jego
produkty s  zdatne do takiego zastosowania i nie spowoduj  uszkodzenia wymiennika ciep a w kotle lub innych kom-
ponentów i/lub materia ów kot a i instalacji. Zabrania si  u ycia p ynów przeciwzamarzaniowych, domieszek i inhibi-
torów ogólnego zastosowania nie przeznaczonych wyra nie do u ytku w instalacjach cieplnych i niekompatybilnych z
materia ami kot a i instalacji.

2.4 Pod czenie gazu

B
Przed pod czeniem gazu sprawdzi , czy urz dzenie jest przystosowane do dzia ania z dost pnym typem pa-
liwa i dok adnie przeczy ci  wszystkie rury gazowe instalacji, aby usun  ewentualne pozosta o ci mog ce
negatywnie wp yn  na prac  kot a.

Pod czenie gazu nale y wykona  do w a ciwego przy cza (patrz wygl d 30) zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
za pomoc  rury metalowej sztywnej lub rury gi tkiej o ciance ci g ej ze stali nierdzewnej, wstawiaj c zawór gazu po-
mi dzy instalacj  a kocio . Sprawdzi , czy wszystkie po czenia gazowe s  szczelne. Nat enie przep ywu gazomierza
musi by  wystarczaj ce do jednoczesnego u ytkowania wszystkich urz dze  do niego pod czonych. rednica rury ga-
zowej wychodz cej z kot a, nie ma decyduj cego znaczenia przy wyborze rednicy rury pomi dzy urz dzeniem a ga-
zomierzem; nale y j  wybra  zale nie od d ugo ci i strat ci nienia, w zgodzie z obowi zuj c  norm .

B
Nie u ywa  rur gazowych jako uziemienia urz dze  elektrycznych.

2.5 Po czenia elektryczne
Pod czenie do sieci elektrycznej

B
Bezpiecze stwo elektryczne urz dzenia jest mo liwe tylko, je li jest ono prawid owo pod czone do sprawnej
instalacji uziemienia, wykonanej zgodnie z obowi zuj cymi przepisami bezpiecze stwa instalacji elek-
trycznych. Zleci  wykwalifikowanemu personelowi kontrol  sprawno ci i zgodno ci instalacji uziemiaj cej,
producent nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne szkody spowodowane brakiem uziemienia urz dze-
nia. Zleci  ponadto skontrolowanie, czy instalacja elektryczna jest dostosowana do maksymalnej mocy pobie-
ranej przez urz dzenie, podanej na tabliczce znamionowej kot a.

Kocio  jest okablowany i wyposa ony w kabel przy czeniowy do linii elektrycznej typu "Y" bez wtyczki. Przy czenia do
sieci musz  by  wykonane za pomoc  przy cza sta ego i musz  by  wyposa one w wy cznik dwubiegunowy, którego
styki maj  rozwarcie minimum 3 mm, z zamontowanymi bezpiecznikami max. 3A pomi dzy kot em a lini . Wa ne jest
przestrzeganie polaryzacji (LINIA: kabel br zowy / ZERO: kabel niebieski / UZIEMIENIE: kabel ó to-zielony) przy
pod czaniu linii elektrycznej. W fazie monta u lub wymiany kabla zasilaj cego przewód uziemienia musi pozosta  2
cm d u szy od pozosta ych.

B
Kabel zasilaj cy urz dzenie nie mo e by  wymieniany przez u ytkownika. W razie uszkodzenia kabla,
wy czy  urz dzenie i, w celu jego wymiany, zwróci  si  wy cznie do wykwalifikowanego elektryka. W pr-
zypadku wymiany kabla elektrycznego zasilaj cego stosowa  wy cznie kabel "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm2
o maksymalnej rednicy zewn trznej 8 mm.

Termostat pokojowy (opcja)

B
UWAGA: TERMOSTAT POKOJOWY MUSI MIE  CZYSTE STYKI. POD CZENIE NAPI CIA 230 V. DO
ZACISKÓW TERMOSTATU POKOJOWEGO POWODUJE NIEODWRACALNE USZKODZENIE KARTY
ELEKTRONICZNEJ.

Pod czaj c zdalne sterowanie czasowe lub wy cznik czasowy (timer) nale y unika  pod czania zasilania
tych urz dze  do ich styków przerywaj cych. Ich zasilanie nale y wykona  poprzez bezpo rednie pod cze-
nie do sieci lub do baterii, zale nie od typu urz dzenia.



DIVAtop HF 24

69PL
cod. 3540L040  -  10/2007  (Rev. 00)

Dost p do elektrycznej skrzynki zaciskowej
Po zdj ciu przedniego panelu kot a (patrz wygl d 28), mo na uzyska  dost p do skrzynki zaciskowej, do której mo na
pod czy  zewn trzn  sond  (nr 138 wygl d 18), termostat pokojowy (nr 72 wygl d 18) lub zdalne sterowanie czasowe
(nr 139 wygl d 18).

wygl d 18 - Dost p do elektrycznej skrzynki zaciskowej

Sonda podgrzewacza
Je li korzysta si  z sondy podgrzewacza, nale y usun  oba oporniki z zacisków 3-4, a nast pnie pod czy  tam
ko cówki sondy.

Sprawdzi  ustawienie tryby Economy/comfort (z zainstalowanym opcjonalnym podgrzewaczem wody).

Termostat regulacji podgrzewacza
Je li korzysta si  z sondy podgrzewacza, nale y usun  jedn  z dwóch ko cówek opornika 1,8 Kohm. Nast pnie
pod czy  styk termostatu mi dzy w a nie od czonym opornikiem a zaciskiem, który opornik poprzednio zajmowa .

Gdy termostat podgrzewacza otrzyma danie, kocio  b dzie widzia  jedynie opornik 10 Kohm (który symuluje tempe-
ratur  25°C). Gdy termostat podgrzewacza b dzie usatysfakcjonowany, kocio  zobaczy oba oporniki (które b d  symu-
lowa  temperatur  wy sz  ni  70°C).

Sprawdzi  ustawienie tryby Economy/comfort (z zainstalowanym opcjonalnym podgrzewaczem wody).
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2.6 Przewody powietrze/spaliny
Ostrze enia
Urz dzenie jest “typu C” z zamkni ta komor  spalania i ci giem sztucznym, wlot powietrza i wylot spalin musz  by
pod czone do jednego z systemów odprowadzaj cych/zasysaj cych podanych poni ej. Urz dzenie posiada homolo-
gacj  na dzia anie z wszystkimi konfiguracjami kominów Cxy podanymi na tabliczce znamionowej (niektóre konfiguracje
s  podane tytu em przyk adu w niniejszym rozdziale). Mo liwe jednak, e niektóre konfiguracje s  ograniczone lub za-
bronione przez prawo, normy i regulacje lokalne. Przed przyst pieniem do instalacji sprawdzi  i zastosowa  si  dok ad-
nie do obowi zuj cych przepisów. Ponadto nale y przestrzega  rozporz dze  dotycz cych po o enia ko cówek na
cianie i/lub dachu oraz odleg o ci minimalnych od okien, cian, otworów nawiewowych itp. 

B
To urz dzenie typu C musi by  zainstalowane przy u yciu przewodów zasysaj cych i wydechowych spalin
dostarczonych przez producenta zgodnie z UNI-CIG 7129/92. Brak ich zastosowania powoduje automatyczn
utrat  wszelkich gwarancji i zwolnienie producenta od odpowiedzialno ci.

Dylatacja

A
W przewodzie spalin o d ugo ci wi kszej ni  jeden metr, podczas instalacji nale y uwzgl dni  naturaln  dyla-
tacj  materia ów podczas pracy.

Aby unikn  odkszta ce , zostawi  na ka dy jeden metr przewodu przestrze  dylatacyjn  wynosz c  ok. 2 ÷
4 mm.

wygl d 19 - Dylatacja

Kryzy
Do prawid owego dzia ania kot a konieczne jest zamontowanie kryz, dostarczanych z urz dzeniem, wed ug wskazówek
podanych w poni szych tabelach.

Przed za o eniem rury wylotowej spalin nale y zatem obowi zkowo sprawdzi , czy jest w niej w a ciwa kryza (je li na-
le y jej u y ) i czy jest ona prawid owo ustawiona. W kot ach montowana seryjnie jest kryza o najmniejszej rednicy. W
celu wymiany kryzy post powa , jak podano w wygl d 20.

wygl d 20 - Wymiana kryzy (A = Kocio  niezainstalowany / B = Kocio  i przewody spalin zainstalowane)
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Po czenie rurami wspó osiowymi

wygl d 21 - Przyk ady po czenia rurami wspó osiowymi (  = Powietrze /  = Spaliny)

Przy po czeniu wspó osiowym nale y zamontowa  na kotle jedno z nast puj cych akcesoriów wyj ciowych. Punkty
przewierce  w cianie - patrz sez. 4.1.  Konieczne jest, by ewentualne odcinki poziome odprowadzenia spalin mia y
lekki spadek do zewn trz, aby unikn  powrotu do urz dzenia ewentualnego kondensatu.

wygl d 22 - Akcesoria wyj ciowe do przewodów wspó osiowych

Przed przyst pieniem do instalacji sprawdzi  w tabela 2 rodzaj kryzy, jakiego nale y u y , a tak e czy nie jest przekroc-
zona maksymalna dopuszczalna d ugo , pami taj c, e ka de kolanko wspó osiowe powoduje redukcj  podan  w ta-
beli. Na przyk ad przewód  60/100 z o ony z kolanka 90° + 1 metr poziomo ma d ugo  ca k. równowa n  2 metrom.

Tabela. 2 - Kryzy do przewodów wspó osiowych

Wspó osiowa 60/100 Wspó osiowa 80/125

Maksymalna dozwolona d ugo 5 m 10 m

Wspó czynnik redukcji kolanko 90° 1 m 0,5 m

Wspó czynnik redukcji kolanka 45° 0,5 m 0,25 m

Kryza do zastosowania
0 ÷ 2 m  43 0 ÷ 3 m  43

2 ÷ 5 m bez kryzy 3 ÷ 10 m bez kryzy
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Po czenie rurami oddzielnymi

wygl d 23 - Przyk ady po czenia rurami oddzielnymi (  = Powietrze /  = Spaliny)

Przy po czeniu przewodów oddzielnych nale y zamontowa  na kotle nast puj ce akcesoria wyj ciowe:

wygl d 24 - Akcesoria wyj ciowe do przewodów oddzielnych

Przed przyst pieniem do instalacji sprawdzi  rodzaj kryzy, jakiego nale y u y , a tak e czy nie jest przekroczona
maksymalna dopuszczalna d ugo  za pomoc  prostego obliczenia:

1. Sporz dzi  kompletny schemat systemu kominów rozga zionych, wraz z akcesoriami i ko cówkami wylotowymi.
2. Sprawdzi  w tabela 4 i okre li  straty w mekw (metry równowa ne) ka dego komponentu, zale nie od po o enia in-

stalacji.
3. Sprawdzi , czy ca kowita suma strat jest ni sza lub równa maksymalnej dopuszczalnej d ugo ci w tabela 3.

Tabela. 3 - Kryzy do przewodów oddzielnych

Przewody oddzielne

Maksymalna dozwolona d ugo 60 mekw

Kryza do zastosowania

0 - 20 mekw  43

20 - 45 mekw  47

45 - 60 mekw bez kryzy
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Tabela. 4 - Akcesoria

Straty w m ekw

Zasysanie
powietrza

Odprowadzanie spalin

Pionowo Poziomo

 80 RURA 0,5 m M/ 1KWMA38A 0,5 0,5 1,0

1 m M/ 1KWMA83A 1,0 1,0 2,0

2 m M/ 1KWMA06K 2,0 2,0 4,0

KOLANKO 45° / 1KWMA01K 1,2 2,2

45° M/ 1KWMA65A 1,2 2,2

90° / 1KWMA02K 2,0 3,0

90° M/ 1KWMA82A 1,5 2,5

90° M/  + Gniazdo testowe 1KWMA70U 1,5 2,5

KRÓCIEC
STO KOWY

z gniazdem testowym 1KWMA16U 0,2 0,2

do spustu kondensatu 1KWMA55U - 3,0

TEE do spustu kondensatu 1KWMA05K - 7,0

KO CÓWKA powietrze do ciany 1KWMA85A 2,0 -

spaliny do ciany z os on
przeciwwietrzn

1KWMA86A - 5,0

KOMIN Powietrze/spaliny 
rozga ziony 80/80

1KWMA84U - 12,0

Tylko wylot spalin 80 1KWMA83U +
1KWMA86U

- 4,0

 100 REDUKCJA z 80 na 100 1KWMA03U 0,0 0,0

z 100 na 80 1,5 3,0

RURA 1 m M/ 1KWMA08K 0,4 0,4 0,8

KOLANKO 45° M/ 1KWMA03K 0,6 1,0

90° M/ 1KWMA04K 0,8 1,3

KO CÓWKA powietrze do ciany 1KWMA14K 1,5 -

spaliny do ciany z os on
przeciwwietrzn

1KWMA29K - 3,0
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Pod czenie do zbiorczych kana ów dymowych

wygl d 25 - Przyk ady pod czenia do kana ów dymowych (  = Powietrze /  = Spaliny)

Je li planuje si  pod czenie kot a DIVAtop HF 24 do zbiorczego kana u dymowego lub do pojedynczego komina z
ci giem naturalnym, kana  dymowy lub komin musz  by  specjalnie zaprojektowane przez wykwalifikowany personel
techniczny zgodnie z obowi zuj cymi normami i musz  by  dostosowane do urz dze  z zamkni t  komor  spalania
wyposa onych w wentylator.

W szczególno ci kominy i kana y dymowe musz  mie  nast puj ce charakterystyki:

• By  zwymiarowane wed ug metody obliczeniowej podanej w obowi zuj cej normie.
• By  szczelne na produkty spalania, odporne na spaliny i ciep o i nie przepuszcza  kondensatów.
• Mie  przekrój ko owy lub kwadratowy z przebiegiem pionowym i bez przew e .
• Posiada  przewody odprowadzaj ce gor ce spaliny w odpowiedniej odleg o ci lub z odpowiednim izolowaniem od

materia ów palnych.
• By  pod czone tylko do jednego urz dzenia na pi trze.
• By  pod czone do jednego rodzaju urz dze  (albo tylko i wy cznie urz dzenia z ci giem sztucznym, albo tylko i

wy cznie urz dzenia z ci giem naturalnym).
• By  wolnymi od mechanicznych urz dze  zasysaj cych w przewodach g ównych.
• Zachowywa  podci nienie, na ca ej d ugo ci, w warunkach dzia ania stacjonarnego.
• Mie  u podstawy komor  na materia y w stanie sta ym oraz ewentualne kondensaty, wyposa on  w szczelne zamk-

ni cie metalowe.

��� ���
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3. Obs uga i konserwacja
Wszelkie czynno ci regulacyjne, przezbrajanie, oddanie do eksploatacji i konserwacje opisane poni ej mog  by  prze-
prowadzane wy cznie przez Wykwalifikowany Personel, co do którego kwalifikacji jeste my pewni (posiadaj cy przewid-
ziane przez obowi zuj c  norm  zawodowe kompetencje techniczne) jak np. personel Lokalnego Serwisu Technicznego
dla Klientów.

FERROLI nie ponosi adnej odpowiedzialno ci za szkody maj tkowe i/lub uszkodzenia cielesne powsta e na skutek inte-
rwencji przy urz dzeniu przez osoby bez kwalifikacji i upowa nienia. 

3.1 Regulacje
Przezbrajanie na zasilanie innym rodzajem gazu
Urz dzenie mo e dzia a  z zasilaniem Metanem lub LPG i jest ustawiane fabrycznie na jeden z tych rodzajów, co jest
wyra nie podane na opakowaniu i na tabliczce znamionowej samego urz dzenia. W razie konieczno ci u ywania
urz dzenia z innym rodzajem gazu ni  ustawiony fabrycznie trzeba naby  zestaw przezbrojeniowy i post powa  w na-
st puj cy sposób:

1. Wymieni  dysze palnika g ównego, wstawiaj c dysze wskazane w tabeli danych technicznych w sez. 4.4, zale nie
od u ywanego rodzaju gazu

2. Zmieni  parametr rodzaju gazu:

• ustawi  kocio  w trybie stand-by
• wcisn  klawisz RESET  (detal 8 - wygl d 1) na 10 sekund: wy wietlacz pokazuje symbol “TS“ migaj cy
• wcisn  klawisz RESET  (detal 8 - wygl d 1): wy wietlacz pokazuje “P01“.
• Wcisn  klawisze woda u ytkowa  (detale 1 i 2 - wygl d 1) w celu ustawienia parametru 00 (w przypa-

dku dzia ania na metan) albo 01 (w przypadku dzia ania na LPG).
• Wcisn  klawisz RESET  (detal 8 - wygl d 1) na 10 sekund.
• kocio  powraca do trybu stand-by

3. Wyregulowa  ci nienie minimalne i maksymalne palnika (por. odpowiedni paragraf), ustawiaj c warto ci podane w
tabeli danych technicznych dla u ywanego rodzaju gazu

4. Za o y  przylepn  tabliczk  z zestawu przezbrojeniowego w pobli u tabliczki znamionowej, aby udokumentowa
przeprowadzone przezbrojenie.

W czanie trybu TEST
Wcisn  jednocze nie klawisze ogrzewanie  (detale 3 i 4 - wygl d 1) na 5 sekund, aby w czy  tryb TEST.
Kocio  w cza si  na maksymaln  moc ogrzewania, ustawion  jak w poprzednim paragrafie.

Na wy wietlaczu symbole ogrzewanie (detal 24 - wygl d 1) i woda u ytkowa (detal 12 - wygl d 1) migaj ; obok po-
kazywane s  odpowiednio moc ogrzewania i moc zap onu.

wygl d 26 - Tryb TEST (moc ogrzewania = 100%)

Aby wy czy  tryb TEST, powtórzy  sekwencj  w czania.

Tryb TEST wy cza si  jednak automatycznie po 15 minutach.
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Regulacja ci nienia palnika
Urz dzenie to, typu modulacyjnego p omienia, ma dwie sta e warto ci ci nienia: minimaln  i maksymaln , które musz
by  takie jak podano w tabeli danych technicznych zale nie od rodzaju gazu.

• Pod czy  odpowiedni manometr do chwytu ci nienia “B” znajduj cego si  za zaworem gazu.
• Od czy  rurk  kompensacyjn  ci nienia “H”.
• Zdj  nak adk  ochronn  “D”.
• W czy  kocio  w trybie TEST wciskaj c jednocze nie przyciski obiegu c.o. (nr 3 i 4 - wygl d 1) na 5 sekund.
• Dokona  regulacji mocy c.o. na 100.
• Wyregulowa  ci nienie maksymalne obracaj c rub  "G", zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby je

zwi kszy , a w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby je zmniejszy .
• Od czy  jedno z dwóch z czy typu Faston z modureg "C" na zaworze gazu.
• Wyregulowa  ci nienie minimalne obracaj c rub  "E", zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby je zm-

niejszy , a w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby je zwi kszy .
• Pod czy  ponownie faston od czony z na zaworze gazu.
• Sprawdzi , czy ci nienie maksymalne nie zmieni o si .
• Ponownie przy czy  rurk  kompensacyjn  ci nienia “H”.
• Za o y  nak adk  ochronn  “D”.
• Aby zako czy  tryb TEST, powtórzy  sekwencj  w czania lub poczeka  15 minut.

A
Po skontrolowaniu ci nienia lub jego wyregulowaniu trzeba obowi zkowo zaplombowa rub  regu-
lacyjn  lakierem lub odpowiedni  plomb .

wygl d 27 - Zawór gazu

B Chwyt ci nienia za urz dzeniem
E Regulacja ci nienia minimalnego
H Rurka kompensacyjna
C Kabel modureg
G Regulacja ci nienia maksymalnego
D Nak adka ochronna

Regulacja mocy ogrzewania
Aby wyregulowa  moc w fazie ogrzewania, ustawi  kocio  na dzia anie TEST (patrz sez. 3.1). Wcisn  klawisze ogr-
zewanie  (detale 3 i 4 - wygl d 1), aby zwi kszy  lub zmniejszy  moc (minimalna = 00 - Maksymalna = 100).
Wci ni cie klawisza RESET  w ci gu 5 sekund powoduje zachowanie w a nie ustawionej mocy maksymalnej.
Wyj  z trybu TEST (patrz sez. 3.1).

Regulacja mocy zap onu
Aby wyregulowa  moc zap onu, ustawi  kocio  na tryb TEST (patrz sez. 3.1). Wcisn  klawisze woda u ytkowa

 (detale 1 i 2 - wygl d 1), aby zwi kszy  lub zmniejszy  moc (minimalna = 00 - Maksymalna = 60). Wci ni cie
klawisza  w ci gu 5 sekund powoduje zachowanie w a nie ustawionej mocy zap onu. Wyj  z trybu TEST (patrz
sez. 3.1).
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3.2 Uruchamianie

B
Kontrole do przeprowadzenia przy pierwszym zap onie i po wszystkich czynno ciach konserwacyjnych, które
poci gn y za sob  od czenie kot a od instalacji albo interwencj  w zabezpieczeniach lub cz ciach kot a:

Przed w czeniem kot a
• Otworzy  ewentualne zawory odcinaj ce pomi dzy kot em a instalacjami.
• Sprawdzi  szczelno  instalacji gazowej, post puj c ostro nie i u ywaj c roztworu wody z myd em do wyszukania

ewentualnych wycieków z po cze .
• Sprawdzi , czy w zbiorniku wyrównawczym panuje prawid owe ci nienie wst pne (odn. sez. 4.4).
• Nape ni  instalacj  hydrauliczn  i przeprowadzi  pe ne odpowietrzenie kot a i instalacji, otwieraj c zawór odpowie-

trzaj cy na kotle i ewentualne zawory odpowietrzaj ce w instalacji. 
• Sprawdzi , czy nie ma wycieków wody z instalacji z obwodów wody u ytkowej, z po cze  lub z kot a.
• Sprawdzi  prawid owo  po cze  instalacji elektrycznej i dzia anie instalacji uziemiaj cej.
• Sprawdzi , czy warto  ci nienia gazu dla c.o. jest zgodna z wymogami.
• Sprawdzi , czy nie ma p ynów lub materia ów atwo palnych w bezpo redniej blisko ci kot a

Kontrole podczas dzia ania
• W czy  urz dzenie zgodnie z opisem w sez. 1.3.
• Upewni  si , e obwód paliwa i instalacji wodnych s  szczelne.
• Skontrolowa  sprawno  komina i przewodów powietrze-spaliny podczas dzia ania kot a.
• Skontrolowa , czy cyrkulacja wody, mi dzy kot em a instalacjami, odbywa si  w sposób prawid owy.
• Upewni  si , e modulacja zaworu gazu jest prawid owa zarówno w fazie ogrzewania jak i produkcji wody

u ytkowej.
• Sprawdzi , czy zap on kot a dzia a prawid owo, wykonuj c kilka prób zap onu i gaszenia za pomoc  termostatu po-

kojowego lub sterowania zdalnego.
• Upewni  si , e zu ycie paliwa wskazywane przez gazomierz odpowiada podanemu w tabeli danych technicznych

w sez. 4.4.
• Upewni  si , e przy braku dania ogrzewania palnik zapala si  prawid owo po otwarciu kranu ciep ej wody

u ytkowej. Skontrolowa , czy podczas dzia ania w trybie ogrzewanie, po otwarciu kranu ciep ej wody zatrzymuje si
pompa obiegowa ogrzewania a produkcja wody u ytkowej odbywa si  w sposób regularny.

• Sprawdzi  prawid owo  zaprogramowania parametrów i wprowadzi  ewentualne po dane ustawienia spersona-
lizowane (krzywa kompensacji, moc, temperatury itp.).

3.3 Konserwacja
Kontrola okresowa
Aby zapewni  d ugotrwa e prawid owe dzia anie urz dzenia, trzeba zleca  wykwalifikowanemu personelowi coroczny
przegl d obejmuj cy nast puj ce sprawdziany:

• Urz dzenia sterownicze i zabezpieczaj ce (zawór gazu, przep ywomierz, termostaty itp.) musz  dzia a
prawid owo.

• Obwód odprowadzania spalin musi by  w pe ni sprawny.
(Kocio  z zamkni t  komor  spalania: wentylator, presostat, itp. - Zamkni ta komora spalania powinna by  szczelna:
uszczelki, d awiki, itp.)
(Kocio  z otwart  komor  spalania: przerywacz ci gu, termostat spalin itp.)

• Przewody i ko cówka powietrze-spaliny nie mog  by  zatkane ani nie mo e by  na nich wycieków
• Palnik i wymiennik musz  by  czyste i pozbawione kamienia kot owego. Do ewentualnego czyszczenia nie u ywa

produktów chemicznych ani szczotek stalowych.
• Elektroda nie mo e by  obro ni ta kamieniem kot owym i musi by  prawid owo ustawiona.
• Instalacje gazu i wody musz  by  szczelne.
• Ci nienie wody w zimnej instalacji powinno wynosi  oko o 1 bar; w przeciwnym razie nale y t  warto  przywróci .
• Pompa obiegowa nie mo e by  zablokowana.
• Zbiornik wyrównawczy musi by  nape niony.
• Nat enie przep ywu gazu i ci nienie musz  odpowiada  warto ciom podanym w odpowiednich tabelach.

A
Ewentualne czyszczenie p aszcza, panelu sterowniczego i cz ci ozdobnych kot a nale y przeprowadza
mi kk  i wilgotn  szmatk  ewentualnie nas czon  wod  z myd em. Nale y unika  wszelkiego rodzaju deter-
gentów ciernych i rozpuszczalników.
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Otwieranie p aszcza
Aby otworzy  p aszcz kot a:

1. Odkr ci ruby A (patrz wygl d 28).
2. Obróci  p aszcz (patrz wygl d 28).
3. Podnie  p aszcz.

B
Przed jakimikolwiek czynno ciami wewn trz kot a od czy  zasilanie elektryczne i zamkn  zawór gazu przed
kot em

wygl d 28 - Otwieranie p aszcza

Analiza spalania
W cz ci górnej kot a znajduj  si  dwa punkty poboru, jeden dla spalin a drugi dla powietrza. Aby pobra  materia  do
analizy, trzeba:

1. Otworzy  zatyczk  chwytu powietrza/spalin;
2. Wprowadzi  sondy a  do ogranicznika;
3. Sprawdzi , czy zawór bezpiecze stwa jest pod czony do lejka spustowego;
4. W czy  tryb TEST;
5. Poczeka  10 minut, a  kocio  si  ustabilizuje;
6. Dokona  pomiarów.

wygl d 29 - Analiza spalin

1 = Spaliny
2 = Powietrze
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3.4 Rozwi zywanie problemów
Diagnostyka
Kocio  jest wyposa ony w zaawansowany system autodiagnostyczny. W razie wyst pienia nieprawid owo ci w pracy
kot a, na wy wietlaczu miga symbol usterki (nr 22 - wygl d 1) informuj c o jej kodzie.

Istniej  takie nieprawid owo ci i usterki, które powoduj  trwa  blokad  (oznaczone liter  “A”): w celu przywrócenia
pracy kot a wystarczy wcisn  klawisz RESET na 1 sekund  (poz. 8 - wygl d 1) albo przycisk RESET zdalnego ste-
rowania czasowego (opcjonalnie), je li jest zainstalowane; je li kocio  nadal nie rozpoczyna pracy, nale y najpierw
usun  usterk .

Inne usterki powoduj  blokady czasowe (oznaczone liter  “F”), które automatycznie si  odblokowuj  wtedy, gdy war-
to  powróci do zakresu normalnego funkcjonowania kot a.

Tabela. 5 - Lista usterek
Kod

Usterka Usterka Mo liwa przyczyna Rozwi zanie

A01 Brak zap onu palnika

Brak gazu Sprawdzi , czy dop yw gazu do kot a jest regularny i czy w rurach nie ma 
powietrza

Usterka elektrody wykrywania/zap onu Sprawdzi  przewody elektrony, prawid owo  pozycjonowania elektrody 
oraz skontrolowa  j  pod k tem osadu kamiennego

Uszkodzony zawór gazu Sprawdzi  lub wymieni  zawór gazu

Zbyt niska moc zap onu Dokona  regulacji mocy zap onu

A02 Sygna  p omienia przy wy czonym pal-
niku

Usterka elektrody Sprawdzi  okablowanie elektrody jonizacyjnej

Usterka p yty Sprawdzi  p yt

A03 Zadzia anie zabezpieczenia przed prze-
grzaniem

Uszkodzony czujnik ogrzewania Sprawdzi  prawid owo  po o enia oraz dzia anie czujnika ogrzewania

Brak obiegu wody w instalacji Sprawdzi  cyrkulator

Obecno  powietrza w instalacji Odpowietrzy  instalacj

F05
Presostat powietrza (nie zamyka styków 
w ci gu 20 sekund od uruchomienia wen-
tylatora)

Otwarty styk presostatu powietrza Sprawdzi  przewody

Z y przewód presostatu powietrza Sprawdzi  wentylator

Z a membrana Sprawdzi  presostat

Zatkany lub nieprawid owo zwymiarowany 
przewód kominowy Wymieni  membran

A06 Brak p omienia po fazie zap onu
Niskie ci nienie w instalacji gazowej Sprawdzi  ci nienie gazu

Kalibracja minimalnego ci nienia palnika Sprawdzi  ci nienia

F10 Usterka czujnika na odprowadzeniu 1

Uszkodzony czujnik

Sprawdzi  przewody lub wymieni  czujnikOkablowanie zwarte

Przerwany przewód

F11 Usterka czujnika w uk adzie c.w.u

Uszkodzony czujnik

Sprawdzi  przewody lub wymieni  czujnikOkablowanie zwarte

Przerwany przewód

F14 Usterka czujnika na odprowadzeniu 2

Uszkodzony czujnik

Sprawdzi  przewody lub wymieni  czujnikOkablowanie zwarte

Przerwany przewód

F34 Napi cie zasilania ni sze ni  170V. Problemy w sieci elektrycznej Sprawdzi  instalacj  elektryczn

F35 Nieprawid owa cz stotliwo  w sieci Problemy w sieci elektrycznej Sprawdzi  instalacj  elektryczn

F37 Ci nienie wody instalacji niew a ciwe
Ci nienie za niskie Nape ni  instalacj

Uszkodzony czujnik Sprawdzi  czujnik

F39 Usterka sondy zewn trznej
Sonda uszkodzona lub zwarcie okablowania Sprawdzi  przewody lub wymieni  czujnik

Sonda od czona po w czeniu temperatury 
p ynnej

Od czy  zewn trzn  sond  lub wy czy  p ynn  temperatur

F40 Ci nienie wody instalacji niew a ciwe Ci nienie za wysokie

Sprawdzi  instalacj

Sprawdzi  zawór bezpiecze stwa

Sprawdzi  zbiornik wyrównawczy

A41 Umiejscownienie czujników Czujnik na odprowadzeniu od czony od rury Sprawdzi  prawid owo  po o enia oraz dzia anie czujnika ogrzewania

F42 Usterka czujnika uk adu c.o. Uszkodzony czujnik Wymieni  czujnik

F43 Zadzia anie zabezpieczenia wymiennika.
Brak cyrkulacji H2O w instalacji Sprawdzi  cyrkulator

Obecno  powietrza w instalacji Odpowietrzy  instalacj

F47 Usterka czujnika ci nienia wody instalacji Przerwany przewód Sprawdzi  przewody

F50 Usterka modureg Przerwany przewód Sprawdzi  przewody
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4. Charakterystyki i dane techniczne
4.1 Wymiary i z cza

wygl d 30 - Wymiary i z cza

1 = Zasilanie instalacji c.o.
2 = Zasilanie podgrzewacza
3 = Wlot gazu
4 = Zwrot podgrzewacza
5 = Powrót z instalacji c.o
6 = Spust zaworu bezpiecze stwa
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4.2 Widok ogólny i komponenty g ówne

wygl d 31 - Widok ogólny

5 Zamkni ta komora spalania
7 Wlot gazu
10 Zasilanie instalacji
11 Powrót z instalacji
14 Zawór bezpiecze stwa
16 Wentylator
19 Komora spalania
20 Zespó  palników
21 Dysza g ówna
22 Palnik
26 Izolacja komory spalania
27 Miedziany wymiennik
28 Kolektor spalin
29 Kolektor wylotowy spalin

32 Pompa obiegowa c.o.
36 Odpowietrzanie automatyczne
43 Presostat powietrza
44 Zawór gazu
56 Zbiornik wyrównawczy
74 Zawór nape niania instalacji
81 Elektroda zap onowa i wykrywaj ca p omie
95 Zawór rozdzielczy
145 Manometr
187 Kryza spalin
209 Zasilanie podgrzewacza
210 Zwrot podgrzewacza
246 Przetwornik ci nienia
278 Czujnik podwójny (Zabezpieczenie + c.o.)
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4.3 Obwód hydrauliczny

wygl d 32 - Obwód hydrauliczny

5 Zamkni ta komora spalania
7 Wlot gazu
10 Zasilanie instalacji
11 Powrót z instalacji
14 Zawór bezpiecze stwa
16 Wentylator
20 Zespó  palników
27 Miedziany wymiennik
29 Kolektor wylotowy spalin
32 Pompa obiegowa c.o.
36 Odpowietrzanie automatyczne
43 Presostat powietrza

44 Zawór gazu
56 Zbiornik wyrównawczy
74 Zawór nape niania instalacji
81 Elektroda zap onowa i wykrywaj ca p omie
95 Zawór rozdzielczy
187 Kryza spalin
209 Zasilanie podgrzewacza
210 Zwrot podgrzewacza
241 Automatyczny uk ad obej ciowy (by-pass)
246 Przetwornik ci nienia
278 Czujnik podwójny (Zabezpieczenie + c.o.)
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4.4 Tabela danych technicznych
W kolumnie prawej podane s  skróty stosowane na tabliczce znamionowej.

Dane Jednostka Warto

Maks. obci enie cieplne kW 25.8 (Q)

Min. obci enie cieplne kW 8.3 (Q)

Maks. moc cieplna instalacji c.o. kW 24.0 (P)

Min. moc cieplna instalacji c.o. kW 7.2 (P)

Dysze palnika G20 liczba x 11 x 1.35

Ci nienie gazu zasilaj cego G20 mbar 20

Ci nienie maks. za zaworem gazu (G20) mbar 12.0

Ci nienie min. za zaworem gazu (G20) mbar 1.5

Maks. nat enie przep ywu gazu G20 m 3 /h 2.73

Min. nat enie przep ywu gazu G20 m 3 /h 0.88

Dysze palnika G31 liczba x 11 x 0.79

Ci nienie gazu zasilanie G31 mbar 37

Ci nienie maks. za zaworem gazu (G31) mbar 35.0

Ci nienie min. za zaworem gazu (G31) mbar 5.0

Maks. nat enie przep ywu gazu G31 kg/h 2.00

Min. nat enie przep ywu gazu G31 kg/h 0.65

Klasa efektywno ci wg Dyrektywy 92/42/EWG -

Klasa emisji NOx - 3 (<150 mg/kWh) (NOx)

Maks. ci nienie robocze instalacji c.o. bar 3 (PMS)

Min. ci nienie robocze instalacji c.o. bar 0.8

Temperatura maks. instalacji c.o. °C 90 (tmax)

Zawarto  wody w instalacji c.o litry 1.0

Pojemno  zbiornika wyrównawczego instalacji c.o. litry 8

Ci nienie wst pne w zbiorniku wyrównawczym instalacji c.o. bar 1

Stopie  ochrony IP X5D

Napi cie zasilania V/Hz 230V/50Hz

Pobierana moc elektryczna W 110

Pobierana moc elektryczna c.w.u (z zainstalowanym opcjonalnym podgr-
zewaczem wody) W 110

Ci ar kot a pustego kg 32

Typ urz dzenia C12-C22-C32-C42-C52-
C62-C72-C82-B22

PIN CE 0461BR0844
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4.5 Diagramy
Diagramy ci nienie - moc

A LPG
B METAN

Straty ci nienia / wysoko  ci nienia pompy obiegowe

A Straty ci nienia kocio
1 - 2 - 3 Pr dko  pompy obiegowej
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4.6 Schemat elektryczny

wygl d 33 - Schemat elektryczny

A
Uwaga: Przed pod czeniem termostatu pokojowego lub sterowania czasowego zdalnego, zdj  mostek
w skrzynce zaciskowej.

16 Wentylator
32 Pompa obiegowa c.o.
43 Presostat powietrza
44 Zawór gazu
47 Modureg
72 Termostat pokojowy
81 Elektroda zap onowa i wykrywaj ca p omie

95 Zawór rozdzielczy
138 Sonda zewn trzna
139 Sterowania czasowe zdalne (Opentherm)
246 Przetwornik ci nienia
278 Czujnik podwójny (Zabezpieczenie + c.o.)
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