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Szanowni Państwo,

Dziękując za wybór zakupu naszych kotłów grzewczych prosimy o uważne przeczytanie poniższych instrukcji dotyczących 
prawidłowego sposobu instalacji, użytkowania i konserwacji tych urządzeń. 

WSKAZÓWKI

•	 Urządzenia	gazowe	powinny	być	instalowane	przez	uprawnione	do	tego	osoby,	ściśle	przestrzegające	obowiązujących	norm.	
•	 Firma	zajmująca	się	montażem	powinna	pozostawić	protokół	wykonania	instalacji	zgodnie	z	obowiązującymi	normami.	
•	 Po	zamontowaniu	urządzenia	firma	montująca	powinna	potwierdzić	ten	fakt	w	książce	gwarancyjnej.	
•	 Powierzenie	instalacji	osobom	nieuprawnionym	jest	niedopuszczalne.	
•	 Konserwacja	urządzeń	gazowych	może	być	przeprowadzana	tylko	przez	wykwalifikowanych	serwisantów.

Prosimy o uważne przeczytanie warunków i wymogów dotyczących gwarancji wyrobu, zamieszczonych w książce 
gwarancyjnej załączonej do kotła.
Książka gwarancyjna powinna być porawnie wypełniona we wszystkich punktach. 
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Uwagi ogólne dla instalatora, konserwatora i użytkownika

Niniejszą książeczkę zawierającą instrukcje, która stanowi integralną i niezbędną część wyrobu, instalator powinien oddać użytkownikowi, 
który z kolei powinien ją zachować do późniejszych konsultacji; niniejsza książeczka musi towarzyszyć urządzeniu w przypadku jego 
sprzedaży lub przeniesienia.

 Urządzenie jest przeznaczone do podłączenia do systemu podgrzewania wody w celu ogrzewania pomieszczeń oraz 
 do systemu dystrybucji ciepłej wody użytkowej.
 To urządzenie jest przeznaczone do takiego użytku, dla jakiego zostało przewidziane. Każdy inny sposób użytkowania jest 
 określony jako nieprawidłowy, stąd też niebezpieczny.

Instalacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i według instrukcji producenta, zawartych w niniejszej książeczce: 
wadliwa instalacja może spowodować szkody w odniesieniu do osób, zwierząt lub rzeczy, za które producent nie jest odpowiedzialny.

Szkody spowodowane w wyniku błędów w trakcie instalowania lub użytkowania, bądź też w wyniku nieprzestrzegania poniższych instrukcji, 
wykluczają jakąkolwiek odpowiedzialność kontraktową i pozakontraktową firmy Producenta.
Przed zainstalowaniem urządzenia prosimy o sprawdzenie, czy jego dane techniczne odpowiadają wymaganiom jego prawidłowego 
zastosowania w miejscu instalacji.

Prosimy również o sprawdzenie, czy urządzenie jest w nienaruszonym stanie, czy nie uległo uszkodzeniom w trakcie przewozu i operacji 
transportowych: prosimy nie instalować urządzeń z rażącymi uszkodzeniami czy wadami.

Prosimy o niezasłanianie kratek wentylacyjnych i kratek rozpraszania ciepłego powietrza.

W przypadku wszelkich urządzeń z częściami dodatkowymi (opcja) lub zestawem akcesoriów (łącznie z akcesoriami elektrycznymi) mogą 
być używane wyłącznie części i akcesoria oryginalne.

W momencie instalacji prosimy o niezanieczyszczanie środowiska opakowaniami: wszystkie materiały, z których wykonane jest opakowanie, 
są odzyskiwalne, stąd też powinny być skierowa¬ne do specjalnych punktów odpadów zróżnicowanych.

Prosimy o niepozostawianie opakowań w zasięgu dzieci, gdyż ze swej natury mogą stanowić źródło niebezpieczeństwa.

W przypadku uszkodzenia lub wadliwego funkcjonowania urządzenia prosimy o jego wyłączenie i o niepodejmowanie prób naprawy czy 
interwencji we własnym zakresie: należy zwrócić się wyłącznie do wykwalifikowanych serwisantów.
Ewentualna naprawa wyrobu powinna być wykonana z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych.

Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych wskazówek może naruszyć bezpieczeństwo urządzenia i narazić osoby, zwierzęta i rzeczy na 
niebezpieczeństwo.

 Należy dokonywać okresowej konserwacji urządzenia zgodnie z programem opisanym w odpowiedniej części niniejszej 
 książeczki. Prawidłowa konserwacja urządzenia pozwoli mu na pracę w najlepszych warunkach, przy przestrzeganiu zasad 
 ochrony środowiska i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Nieprawidłowa konserwacja, zarówno w metodzie, jak i w 
 czasie, może stanowić źródło zagrożenia dla osób, zwierrąt i/lub rzeczy. 
 W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas należy je odłączyć od sieci elektrycznej i zamknąć zawór gazowy. 
 Uwaga: W takim wypadku elektroniczna funkcja zapobiegająca zamarzaniu kotła nie jest aktywna. 

W przypadkach, gdy istnieje niebezpieczeństwo mrozu, należy dodać płyn zapobiegający zamarzaniu: odradza się opróżnienie urządzenia, 
gdyż może to uszkodzić cały układ; w tym celu prosimy o używanie specyficznych produktów zapobiegających zamarzaniu, odpowiednich 
dla urządzeń grzewczych wielometalowych.

 W przypadku urządzeń zasilanych paliwem gazowym, jeżeli w otoczeniu wyczuwa się zapach gazu, należy postępować w 
 następujący sposób:
	 •	nie	naciskać	wyłączników	elektrycznych	i	nie	uruchamiać	urządzeń	elektrycznych;
	 •	nie	zapalać	ognia	i	nie	palić;
	 •	zakręcić	główny	zawór	gazowy;
	 •	otworzyć	drzwi	i	okna;
	 •	skontaktować	się	z	Serwisem,	wykwalifikowanym	instalatorem	lub	Pogotowiem	Gazowym.
 Kategorycznie zabrania się szukania miejsca ulatniania się gazu za pomocą płomienia.

 UWAGA
 Niniejsze urządzenie zostało skonstruowane w celu zainstalowania w państwie przeznaczenia określonym na tabliczce 
 danych technicznych: instalacja w państwie innym od wyspecyfikowanych może stanowić źródło niebiezpieczeństwa dla 
 ≠osób, zwierząt i rzeczy.

Producent uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom, zwierzętom i rzeczom, wynikające z 
nieprzestrzegania wyżej wymienionych uwag.
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UPROSZCZONe INSTRUKCJe FUNKCJONOWANIA

 Poniższe instrukcje pozwalają na szybkie załączenie i szybką regulację kotła, co umożliwia jego natychmiastowe 
 użytkowanie.

 Odnośnie niniejszych instrukcji przyjęto założenie, że kocioł został zainstalowany przez wykwalifikowanego serwisanta, że 
 zostało dokonane pierwsze załączenie kotła i że kocioł jest prawidłowo uregulowany.
 Jeżeli w kotle zostały zainstalowane akcesoria, poniższe instrukcje nie są wystarczające do jego prawidłowego 
 funkcjonowania, w takim przypadku należy przestrzegać szczegółowych instrukcji dotyczących zarówno kotła, jak i 
 zainstalowanych akcesoriów.

Odnośnie szczegółowego opisu funkcjonowania kotła i w celu uzyskania instrukcji dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa należy 
dokładnie zapoznać się z zawartością niniejszej książeczki.

1. Otworzyć gazowy zawór odcinający w górnej części kotła.

2. Przestawić na pozycję ON przełącznik układu elektrycznego w górnej części kotła: zaświeci się zielona lampka robocza (LED) na pulpicie 
sterowniczym (1 na rys. 1). 

3. Jeżeli nie chce się uruchamiać funkcji ogrzewania, należy przestawić przełącznik kotła (9 na rys. 1) na pozycję LATO: uruchomi się jedynie 
funkcja produkcji c.w.u.. 

 

4. Jeżeli chce się uruchomić funkcję ogrzewania, należy przestawić przełącznik kotła (9 na rys. 1) na pozycję ZIMA: uruchomią się funkcje 
produkcji c.w.u. i ogrzewania. 

5. W celu dokonania regulacji temperatury c.w.u. należy początkowo przestawić regulator c.w.u. (10 na rys. 1) na pozycję pośrednią (około 
45°C), następnie dokonać regulacji w zależności od potrzeby.

6. W celu dokonania regulacji temperatury wody do ogrzewania należy początkowo przestawić regulator wody do ogrzewania (11 na rys. 1) 
na pozycję odpowiadającą godzinie 2-3 (około 70°C), następnie dokonać regulacji w zależności od potrzeby.. 

7. Nastawić pożądaną wartość temperatury otoczenia na termostacie otoczenia w mieszkaniu (jeżeli jest zainstalowany). 

W tym momencie kocioł jest gotowy do funkcjonowania.
W przypadku zablokowania kotła możliwe jest jego odblokowanie za pomocą przełącznika kotła (9 na rys. 1), przestawiając go na parę 
sekund na pozycję odblokowania, a następnie na pożądaną pozycję.

Przełącznik kotła 
w pozycji LATO

Przełącznik kotła 
w pozycji ZIMA

Regulator c.w.u.

Regulator ciepłej wody do 
ogrzewania

Lampka robocza

Przełącznik kotła w pozycji 
ODBLOKOWANIA
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1. INSTRUKCJe DLA UŻyTKOWNIKA

1.1. Pulpit sterowniczy

1. Lampka robocza (zielona)
Ta lampka sygnalizuje, że kocioł jest zasilany elektrycznie.

2. Lampka sygnalizacyjna (czerwona)
Stałe światełko lampki sygnalizuje, że temperatura wody w układzie ogrzewania ma wartość między 25 a 35°C.
Mrugające światełko lampki sygnalizuje zablokowanie kotła spowodowane nieprawidłowością funkcjonowania.

3. Lampka sygnalizacyjna (czerwona)
Stałe światełko lampki sygnalizuje, że temperatura wody w układzie ogrzewania ma wartość między 36 a 45°C.
Mrugające światełko lampki sygnalizuje interwencję termostatu bezpieczeństwa kotła spowodowaną nieprawidłowością funkcjonowania.

4. Lampka sygnalizacyjna (czerwona)
Stałe światełko lampki sygnalizuje, że temperatura wody w układzie ogrzewania ma wartość między 46 a 55°C.
Mrugające światełko lampki sygnalizuje nieprawidłowość funkcjonowania komina (modele CTN i RTN) lub przewodów pobiera¬nia 
powietrza i/lub odprowadzania spalin (modele CTFS i RTFS).

5. Lampka sygnalizacyjna (czerwona)
Stałe światełko lampki sygnalizuje, że temperatura wody w układzie ogrzewania ma wartość między 56 a 65°C.
Mrugające światełko lampki sygnalizuje interwencję urządzenia blokującego palnik spowodowaną nieprawidłowością funkcjonowania.

6. Lampka sygnalizacyjna (czerwona)
Stałe światełko lampki sygnalizuje, że temperatura wody w układzie ogrzewania ma wartość między 66 a 75°C.
Mrugające światełko lampki sygnalizuje zbyt niską wartość ciśnienia wody w kotle.

7. Lampka sygnalizacyjna (czerwona)
Stałe światełko lampki sygnalizuje, że temperatura wody w układzie ogrzewania ma wartość między 76 a 85°C.
Mrugające światełko lampki sygnalizuje, że wartość temperatury przekracza 85°C.

8. Lampka sygnalizacyjna (żółta)
Stałe światełko lampki sygnalizuje obecność płomiena na palniku.
Mrugające światełko lampki sygnalizuje zablokowanie kotła spowodowane nieprawidłowością funkcjonowania.

9. Boiler mode
Przy przełączniku w pozycji OFF kocioł jest w stanie spoczynku (stand-by).
Przy przełączniku w pozycji LATO  , kocioł jest nastawiony wyłącznie na produkcję ciepłej wody użytkowej.
Przy przełączniku w pozycji ZIMA  , kocioł jest nastawiony zarówno na ogrzewanie, jak i na produkcję ciepłej wody użytkowej.
Przy przełączniku w pozycji zapobiegania zamarzaniu aktywna  , jest wyłącznie funkcja zapobiegania zamarzaniu.
Przy przełączniku w pozycji odblokowania , przywraca się funkcjonowanie kotła po interwencji mechanizmu blokującego palnik..

10. Regulator temperatury ciepłej wody użytkowej
Funkcją tego pokrętła jest ustalenie wartości temperatury ciepłej wody użytkowej pomiędzy wartością minimalną 35°C a wartością 
maksymalną 57°C.

UWAGA
Specjalny ogranicznik przepływu, wbudowany w kocioł, ogranicza wartość przepływu ciepłej wody użytkowej do 10 litrów na minutę. 
Temperatura ciepłej wody użytkowej wychodzącej z kotła zależy nie tylko od samego ogranicznika, ale także od natężenia przepływu 
wymaganego przez użytkownika i od temperatury wody zimnej na wlocie do urządzenia.

11. Regulator temperatury wody do centralnego ogrzewania
Funkcją tego pokrętła jest ustalenie wartości temperatury wody w systemie ogrzewania pomiędzy wartością minimalną 35°C a wartością 
maksymalną 78°C.

12. Manometr wody
Manometr wody wskazuje wartość ciśnienia wody w układzie ogrzewania.

rys. 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
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WSPÓŁZALeŻNOŚĆ ŚWIATŁO LAMPKI (LeD) – STAN KOTŁA

Funkcjonowanie normalne Led 1 Led 2 Led 3 Led 4 Led 5 Led 6 Led 7 Led 8

Kocioł zasilany elektryczne ZIeL. b.z. b.z. b.z. b.z. b.z. b.z. b.z.

Funkcjonowanie palnika ZIeL. b.z. b.z. b.z. b.z. b.z. b.z. ŻÓŁT.

Temperatura ogrz. < 25°C ZIeL. OFF OFF OFF OFF OFF OFF b.z.

26°C < Temperatura ogrz. < 35°C ZIeL. CZeR. OFF OFF OFF OFF OFF b.z.

36°C < Temperatura ogrz. < 45°C ZIeL. OFF CZeR. OFF OFF OFF OFF b.z.

46°C < Temperatura ogrz. < 55°C ZIeL. OFF OFF CZeR. OFF OFF OFF b.z.

56°C < Temperatura ogrz. < 65°C ZIeL. OFF OFF OFF CZeR. OFF OFF b.z.

66°C < Temperatura ogrz. < 75°C ZIeL. OFF OFF OFF OFF CZeR. OFF b.z.

  76°C < Temperatura ogrz. < 85°C ZIeL. OFF OFF OFF OFF OFF CZeR. b.z.

Tabela		1	–	Współzależność	ŚWIATŁO	LAMPKI	–	STAN	KOTŁA	przy	normalnym	funkcjonowaniu

Nieprawidłowe funkcjonowanie  Led 1 Led 2 Led 3 Led 4 Led 5 Led 6 Led 7 Led 8

Brak energii elektrycznej OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Zablokowanie termostatu bezpieczeństwa ZIeL. OFF CZeR. M OFF OFF OFF OFF OFF

Zablokowanie termostatu spalin (TN)
Zablokowanie presostatu powietrza (TFS)

ZIeL. OFF OFF CZeR. M OFF OFF OFF OFF

Zablokowanie z powodu braku płomienia ZIeL. OFF OFF OFF CZeR. M OFF OFF OFF

Zablokowanie presostatu wody ZIeL. OFF OFF OFF OFF CZeR. M OFF OFF

Zablokowanie zaworu gazowego ZIeL. OFF CZeR. M OFF OFF OFF OFF ŻÓŁT. M

Alarm zasilania (>85°C) ZIeL. OFF OFF OFF OFF OFF CZeR. M OFF

Alarm czujnika c.w.u. ZIeL. CZeR. M OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Alarm czujnika zasilania c.o. ZIeL. CZeR. M OFF OFF OFF OFF OFF ŻÓŁT. M

Alarm czujnika zasobnika ZIeL. CZeR. MN OFF OFF OFF OFF OFF ŻÓŁT. MN

Usterka podłączenia zdalnego sterowania ZIeL. OFF OFF CZeR. M OFF OFF OFF ŻÓŁT. M

Tabela		2	–	Współzależność	ŚWIATŁO	LAMPKI	–	STAN	KOTŁA	przy	nieprawidłowym	funkcjonowaniu

LeGeNDA
OFF  lampka wyłączona
CZER.  stałe światło lampki (o wskazanym kolorze: CZER = czerwony)
CZER/m  lampka lub lampki mrugające jednocześnie (o wskazanym kolorze)
CZER/mn  lampki mrugające naprzemiennie (o wskazanym kolorze)
b.z.  stan lampki bez znaczenia

1.2. Funkcjonowanie kotła

1.2.1. Załączanie

  Poniższe instrukcje zakładają, że kocioł został zainstalowany przez wykwalifikowanego instalatora, że zostało dokonane 
  pierwsze załączenie i że kocioł jest przygotowany do prawidłowego funkcjonowania.

• Odkręcić zawór gazowy;
• przestawić przełącznik w górnej części kotła na pozycję ON (zapala się lampka robocza 1);
• wybrać system funkcjonowania na przełączniku 9 OFF/lato/zima/zapobieganie zamarzaniu;
• obracając pokrętłem regulatora temperatury wody do ogrzewania 11 nastawić pożądaną wartość temperatury dla układu ogrzewania;
• obracając pokrętłem regulatora temperatury ciepłej wody użytkowej 10 nastawić pożądaną wartość temperatury dla wody użytkowej 
(tylko dla modeli CTN i CTFS); 
• nastawić pożądaną wartość temperatury otoczenia na termostacie otoczenia (opcja).

Uwaga: po okresie długiego niefunkcjonowania kotła, zwłaszcza jeśli chodzi o kotły zasilane gazem płynnym, mogą zdarzyć się 
trudności w załączaniu. Stąd też przed załączeniem kotła prosimy o załączenie innego urządzenia na gaz (np. kuchenki gazowej).
Mimo tego kocioł może się raz czy dwa razy zablokować. Należy wówczas przywrócić jego funkcjonowanie przestawiając 
przełącznik 9    na pozycję odblokowania, na dwie sekundy, po czym na pożądaną pozycję.
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1.2.2. Funkcjonowanie

UKŁAD OGRZeWANIA
W celu regulacji temperatury wody do ogrzewania należy oddziaływać na pokrętło 11.
Rozpiętość regulacji temperatury wody do ogrzewania wynosi od 35 do 78°C (wzrost temperatury przy obrocie w kierunku zgodnym z 
ruchem wskazówek zegara).
Aktualna temperatura wody do ogrzewania może być odczytana na pulpicie sterowniczym za pomocą lampek 2 ÷ 7 (rys. 1).
Aby uniknąć częstych załączeń i wyłączeń przy funkcji ogrzewania kocioł ma zaprogramowany czas oczekiwania pomiędzy jednym a drugim 
załączaniem, wynoszący 4 minuty.
Jednakże gdy temperatura wody w układzie zejdzie poniżej 40°C, czas oczekiwania sprowadza się do zera i kocioł natychmiast załącza się 
(funkcja Antifast).

UKŁAD CIePŁeJ WODy UŻyTKOWeJ
Funkcja produkcji ciepłej wody użytkowej jest aktywna w modelach CTN, CTFS oraz w modelach RTN i RTFS z zewnętrznym zasobnikiem 
(opcja). Ta funkcja ma zawsze pierwszeństwo w stosunku do funkcji ogrzewania wody w układzie c.o.
W modelach CTN i CTFS rozpiętość regulacji temperatury wynosi od 35 do 57°C (wzrost temperatury przy obrocie pokrętła 10 w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara).
W modelach RTN i RTFS z zewnętrznym zasobnikiem (opcja) i z czujnikiem NTC (10 kΩ @ β=3435, por. dane techniczne zasobnika) 
rozpiętość regulacji temperatury wynosi od 35 do 57°C (wzrost temperatury przy obrocie pokrętła 10 w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara).
W modelach RTN i RTFS z zewnętrznym zasobnikiem (opcja) i z czujnikiem termostatu pożądana wartość temperatury c.w.u. jest 
nastawiana bezpośrednio na zasobniku (patrz instrukcje załączone do zasobnika), pokrętło 10 nie ma w tej konfiguracji żadnego wpływu na 
funkcjonowanie.
Kocioł wyposażony jest w ogranicznik przepływu, który pozwala na pobieranie ciepłej wody w maksymalnej ilości 10 litrów na minutę.
Ilość litrów ciepłej wody użytkowej o pożądanej temperaturze, możliwej do pobrania w ciągu 1 minuty, zależy od mocy cieplnej kotła i od 
temperatury zimnej wody, zgodnie z następującym wyliczeniem:
                 K
l = litry ciepłej wody na minutę   =  ---
               ΔT

gdzie K ma wartość: 
- 334 dla modelu CTN 24
- 341 dla modelu CTFS 24
- 410 dla modelu CTFS 28

ΔT = temperatura ciepłej wody – temperatura zimnej wody

Na przykład w przypadku kotła CTN 24, jeżeli temperatura zimnej wody wynosi 8°C a ciepła woda ma mieć temperaturę 38°C, (np. do brania 
prysznica), wartość ∆t wynosi:
ΔT = 38°C – 8°C = 30°C

zaś ilość litrów ciepłej wody l na minutę o pożądanej temperaturze 38°C, możliwych do pobrania wynosi:
I = 341 / 30 = 11,4 [litry na minutę - wody mieszanej w kranie]

ZAPOBIeGANIe ZAMARZANIU

Kocioł wyposażony jest w system ochrony przeciwko zamarzaniu, aktywny w trybach funkcjonowania: LATO, ZIMA, ZAPOBIEGANIE 
ZAMARZANIU.

  Funkcja zapobiegająca zamarzaniu ochrania jedynie kocioł, a nie cały układ ogrzewania.
  Ochrona układu ogrzewania może być dokonana za pomocą termostatu otoczenia, który jednak nie działa, gdy 
  przełącznik jest w pozycji ZAPOBIeGANIA ZAMARZANIU lub OFF.

  Jeżeli oprócz kotła chce się ochronić przed mrozem całą instalację, należy ustawić przełącznik 9 na pozycję ZIMA  .

Gdy czujnik temperatury wody do ogrzewania wykaże, że temperatura wody wynosi 5°C, kocioł włącza się i pozostaje załączony przy 
wartości minimalnej mocy cieplnej aż do momentu gdy temperatura wody do ogrzewania osiągnie wartość 30°C lub gdy minie 15 minut.
W przypadku zablokowania się kotła, jest zagwarantowany obieg pompy.

W modelach CTN i CTFS funkcja zapobiegająca zamarzaniu ochrania także układ c.w.u.
Gdy czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej wykaże, że temperatura wody wynosi 5°C, kocioł włącza się i pozostaje załączony przy 
wartości minimalnej mocy cieplnej aż do momentu, gdy temperatura wody osiągnie 10°C lub gdy minie 15 minut (zawór obejściowy 
znajduje się w pozycji układu c.w.u.).
W przypadku zablokowania się kotła, jest zagwarantowany obieg pompy.
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W kotłach grzewczych z zewnętrznym zasobnikiem do produkcji c.w.u., które mają wbudowany czujnik temperatury typu termostat, funkcja 
zapobiegania zamarzaniu NIE ochrania zasobnika. W takim przypadku, aby móc chronić zasobnik, należy ustawić kocioł w trybie pracy LATO 

 lub ZIMA   , i nastawić na termostacie zasobnika temperaturę c.w.u. na wartość powyżej 0°C.

W kotłach grzewczych z zewnętrznym zasobnikiem do produkcji c.w.u., które mają wbudowany czujnik temperatury typu NTC (10 kΩ @ 
β=3435, patrz dane techniczne zasobnika), funkcja zapobiegania zamarzaniu chroni również zasobnik.
Gdy czujnik temperatury wody do ogrzewania wykaże, że temperatura wody wynosi 5°C, kocioł włącza się i pozostaje załączony przy 
wartości minimalnej mocy cieplnej aż do momentu gdy temperatura wody do zasobnika osiągnie wartość 10°C lub gdy minie 15 minut.
W przypadku zablokowania się kotła, jest zagwarantowany obieg pompy.

Układ ogrzewania może być poza tym skutecznie chroniony przed mrozem używając specyficznych preparatów zapobiegających 
zamarzaniu, dostosowanych do urządzeń wielometalowych. 
Prosimy o nieużywanie produktów zapobiegających zamarzaniu, przeznaczonych dla silników samochodowych i o sprawdzanie 
skuteczności produktu po upływie czasu.

ZAPOBIeGANIe ZABLOKOWANIU POMPy I ZAWORU OBeJŚCIOWeGO

W przypadku, gdy kocioł nie funkcjonuje oraz:
• przełącznik 9 nie jest w pozycji OFF;
• kocioł nie jest elektrycznie odłączony od sieci zasilania;
co 24 godziny pompa obiegowa (dla wszystkich modeli) i zawór obejściowy (tylko dla modeli CTN i CTFS) uruchamiają się na krótki okres 
czasu, by uniknąć zablokowania.

1.2.3. Funkcjonowanie z zainstalowanym czujnikiem zewnętrznym (opcja)

Kocioł może być podłączony do czujnika mierzącego temperaturę zewnętrzną (opcja), według której kocioł automatycznie reguluje 
temperaturę wody do ogrzewania, zwiększając ją, gdy temperatura zewnętrzna się zmniejsza i zmniejszając ją, gdy temperatura zewnętrzna 
rośnie, z dużą korzyścią dla oszczędzania energii (takie funkcjonowanie kotła określa się mianem regulacji płynnej).

Zmiany temperatury wody do ogrzewania następują zgodnie z programem zapisanym w mikroprocesorze w układzie elektronicznym kotła.

Przy zainstalowanym czujniku zewnętrznym regulator temperatury wody do ogrzewania 11 traci swą funkcję nastawiania temperatury wody 
i staje się regulatorem zakładanej temperatury otoczenia.

Pozycji regulatora 11 uzyskanej przy jego obrocie aż do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara odpowiada wartości 
15°C temperatury otoczenia, pozycji godziny 9 regulatora odpowiada temperatura otoczenia 18°C, pozycji godziny 12 – temperatura 25°C, 
pozycji godziny 3 – temperatura 32°C, zaś pozycji uzyskanej przy obrocie regulatora aż do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara odpowiada temperatura 35°C.
W celu optymalnej regulacji krzywych doradza się pozycję odpowiadającą temperaturze około 20°C.

Na rys. 2 przedtsawione są krzywe przy wartości zakładanej temperatury otoczenia 20°C. Przy zwiększaniu tej wartości za pomocą regulatora 
11 krzywe przesuwają się ku górze.
Przy takiej regulacji, wybierając przykładowo krzywą odpowiadającą współczynnikowi 1, jeżeli temperatura zewnętrzna wynosi -4°C, 
temperatura zasilania będzie wynosiła 50°C.
Odnośnie szczegółowych wyjaśnień na temat funkcjonowania regulacji płynnej należy zapoznać się z paragrafem 3.2.15.
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1.3. Zablokowanie kotła

Gdy pojawiają się jakieś nieprawidłowości funkcjonowania, kocioł automatycznie się blokuje.
By móc rozpoznawać stan funkcjonowania kotła, należy zapoznać się z tabelami 1 i 2 (na stronie 8).
By móc ustalić możliwe przyczyny zablokowania, należy zapoznać się z tabelą 2 i z paragrafem 6 – Tabela usterek technicznych – w 
końcowej części niniejszej książeczki

1.3.1. Zablokowanie palnika

W przypadku zablokowania palnika, spowodowanego brakiem płomienia, zapala się mrugające czerwone światełko lampki 5. W takim 
przypadku należy postępować w następujący sposób:
• sprawdzić, czy zawór gazowy jest otwarty i czy gaz obecny jest w sieci, zapalając na przykład palnik w kuchence gazowej;
• po stwierdzeniu obecności gazu należy odblokować palnik ustawiając przełącznik 9 w pozycji odblokowania   na 2 sekundy, a następnie 
w pożądanej pozycji: jeżeli urządzenie nie uruchamia się i blokuje po trzeciej próbie, należy zwrócić się do wykwalifikowanych serwisantów.

W przypadku częstego blokowania się palnika, co jest sygnałem powtarzającej się nieprawidłowości funkcjonowania, należy zwrócić się do 
wykwalifikowanych serwisantów w celu dokonania naprawy.

1.3.2. Zablokowanie spowodowane nadmiernym wzrostem temperatury 

W przypadku zablokowania palnika spowodowanego nadmiernym wzrostem temperatury zapala się mrugające światełko czerwonej lampki 
3. W takim przypadku należy zwrócić się do wykwalifikowanych serwisantów w celu dokoniania naprawy.

1.3.3. Zablokowanie spowodowane brakiem ciągu kominowego (zablokowanie spalin)

W przypadku zablokowania palnika spowodowanego nieprawidłowością funkcjonowania komina (modele CTN i RTN) lub przewodów 
pobierania powietrza i/lub odprowadzania spalin (modele CTFS i RTFS) zapala się mrugające światełko lampki 4.
W takim przypadku należy zwrócić się do wykwalifikowanych serwisantów w celu dokoniania naprawy.

1.3.4. Zablokowanie spowodowane niewystarczającym ciśnieniem w układzie

W przypadku zaświecenia się czerwonej lampki 6 zablokowania spowodowanego niewystarczającym ciśnieniem w układzie (co sygnalizuje 
interwencję presostatu wody, należy dokonać napełnienia układu za pomocą zaworu napełniającego А jak na rys. 3: wartość ciśnienia przy 
zimnym kotle powinna utrzymywać się w granicach 1÷1,3 bar.
Aby podnieść wartość ciśnienia wody należy postępować w następujący sposób:
• obracać pokrętłem zaworu napełniającego (rys. 3) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby umożliwić wejście wody do 
kotła;
• utrzymać zawór otwarty aż do momentu, gdy manometr na pulpicie sterowniczym wskaże, że została osiągnięta wartość ciśnienia 1÷1,3 
bar;
• zamknąć zawór napełniający obracając pokrętłem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara;.
• odblokować kocioł ustawiając przełącznik 9 w pozycji odblokowania   na 2 sekundy, a następnie w pożądanej pozycji.

W przypadku, gdy kocioł ponownie się zablokuje, należy zwrócić się do wykwalifikowanych serwisantów.

 Po zakończeniu operacji napełniania należy zakręcić zawór napełniający. W przypadku niedokładnego zamknięcia zaworu 
 mógłby otworzyć się zawór bezpieczeństwa układu ogrzewania z powodu wzrostu ciśnienia i mogłaby wyciekać woda..

1.3.5. Zablokowanie spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem czujników temperatury

W przypadku zablokowania palnika spowodowanego nieprawidłowym funkcjonowaniem czujników temperatury zapalają się w mrugający 
sposób następujące lampki:
• czerwona lampka 2 i żółta lampka 8 dla czujnika obiegu ogrzewania;
• czerwona lampka 2 dla czujnika obiegu ciepłej wody użytkowej;
• czerwona lampka 2 i żółta lampka 8 (mrugające naprzemiennie) dla czujnika zasobnika (modele RTN i RTFS z zewnętrznym zasobnikiem i z 
czujnikiem temperatury NTC).

W takim przypadku należy zwrócić się do wykwalifikowanych serwisantów w celu dokonania interwencji.

Zawór napełniający

rys. 3
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1.4. Konserwacja

Należy dokonywać okresowej konserwacji kotła zgodnie z programem opisanym w odpowiedniej części niniejszej książeczki. Poprawna 
konserwacja kotła pozwala mu na pracę w najlepszych warunkach, przy przestrzeganiu norm ochrony środowiska i bezpieczeństwa w 
stosunku do osób, zwierząt i rzeczy.
Czynności konserwacyjne (i naprawcze) powinny być obowiązkowo wykonywane przez wykwalifikowanych serwisantów.
Odnośnie czynności koserwacyjnych należy zapoznać się z rozdziałem 5. Konserwacja.

Użytkownik samodzielnie może jedynie czyścić obudowę kotła przy użyciu produktów do czyszczenia mebli.
Nie używać wody.

1.5. Uwagi dla użytkownika

Użytkownik ma swobodny dostęp jedynie do tych części zespołu cieplnego, do których dostanie się nie wymaga użycia przyrządów 
lub narzędzi: nie może więc zdejmować obudowy kotła i interweniować w jego wnętrzu.
Nikt, łącznie z wykwalifikowanymi serwisantami, nie jest upoważniony do wprowadzania zmian w kotle.

Producent wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom, zwierzętom i rzeczom, spowodowane celowym 
zepsuciem lub niewłaściwymi interwencjami dokonanymi na kotle.

Jeżeli kocioł ma być przez dłuższy czas wyłączony i odłączony od sieci elektrycznej, może okazać się konieczne odblokowanie pompy.
Ta operacja, wymagająca zdjęcia obudowy i dostania się do wewnętrznej części kotła, musi być wykonywana przez 
wykwalifikowanych serwisantów.
Można uniknąć zablokowania pompy, jeśli doda się do wody w urządzeniu specyficznych produktów powłokowych (film smarowy), 
odpowiednich dla urządzeń wielometalowych.

2. DANe TeCHNICZNe I WyMIARy 

2.1. Dane techniczne 

Kocioł funkcjonuje z wbudowanym atmosferycznym palnikiem gazowym. 
Wszystkie wersje są wyposażone w zapłon elektroniczny i jonizacyjną kontrolę płomienia.

Istnieją następujące modele w serii:

-  CTN 24: kocioł z otwartą komorą spalania o naturalnym ciągu kominowym, z zapłonem elektronicznym, do centralnego ogrzewania i 
natychmiastowej produkcji ciepłej wody użytkowej (23,31 kW);
-  RTN 24: kocioł z otwartą komorą spalania o naturalnym ciągu kominowym, z zapłonem elektronicznym, tylko do centralnego ogrzewania 
(23,31 kW);
-  CTFS 24: kocioł z zamkniętą komorą spalania o wymuszonym ciągu kominowym, z zapłonem elektronicznym, do centralnego ogrzewania 
i natychmiastowej produkcji ciepłej wody użytkowej (23,77 kW);
-  RTFS 24: kocioł z zamkniętą komorą spalania o wymuszonym ciągu kominowym, z zapłonem elektronicznym, tylko do centralnego 
ogrzewania (23,77 kW);
-  CTFS 28: kocioł z zamkniętą komorą spalania o wymuszonym ciągu kominowym, z zapłonem elektronicznym, do centralnego ogrzewania 
i natychmiastowej produkcji ciepłej wody użytkowej (28,6 kW);
-  RTFS 28: kocioł z zamkniętą komorą spalania o wymuszonym ciągu kominowym, z zapłonem elektronicznym, tylko do centralnego 
ogrzewania (28,6 kW).

Kotły spełniają wymagania norm obowiązujących w państwie przeznaczenia, wskazanym na tabliczce danych technicznych.
Instalacja w państwie innym od wskazanego może być źródłem zagrożenia dla osób, zwierząt i rzeczy.

Poniżej przedstawiamy główne podzespoły techniczne kotłów.

Dane dotyczące budowy kotła
- Pulpit sterowniczy ze stopniem ochrony urządzenia elektrycznego IPX4D;
- Elektroniczny obwód sterujący;
- Zapłon elektroniczny z zewnętrznym transformatorem zapłonowym i jonizacyjną kontrolą płomienia;
- Palnik atmosferyczny wielogazowy ze stali nierdzewnej;
- Zawór gazowy modulacyjny;
- Miedziany wymiennik ciepła monotermiczny o wysokiej wydajności;
- Płytowy wymiennik c.w.u. ze stali nierdzewnej (CTN i CTFS);
- Zawór obejściowy z silnikiem elektrycznym (CTN i CTFS);
- Pompa obiegowa o trzech prędkościach obrotowych z wbudowanym odpowietrznikiem;
- Presostat bezpieczeństwa zapobiegający brakowi wody;
- Naczynie wzbiorcze o pojemności 8 litrów;
- Flusostat (stabilizator strumienia wody) z zachowaniem pierwszeństwa dla ciepłej wody użytkowej (CTN i CTFS);
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- Ogranicznik przepływu ciepłej wody użytkowej nastawiony na 10 litrów na minutę (CTN i CTFS);
- Regulowany by-pass;
- Zawory napełniania i opróżniania układu;
- Czujniki temperatury wody do ogrzewania (we wszystkich modelach) i ciepłej wody użytkowej (CTN i CTFS);
- Termostat graniczny bezpieczeństwa;
- Termostat spalin (TN)
- Presostat spalin (TFS)

Pulpit sterowniczy
- Przełącznik dla funkcji: ODBLOKOWANIA, OFF, LATO, ZIMA I ZAPOBIEGANIA ZAMARZANIU;
- Regulator temperatury wody w układzie (35/78°C);
- Regulator temperatury ciepłej wody użytkowej: 35/57°C (dla modeli C lub modeli R z zewnętrznym zasobnikiem i czujnikiem temperatury 
NTC);
- Termometr wody w instalacji z podświetlonymi oznaczeniami (LED);
 - Manometr wody w instalacji;
- Sygnalizacja świetlna:
 • obecności napięcia
 • obecność płomienia 
 • zablokowania palnika
 • zablokowania palnika spowodowanego nadmiernym wzrostem temperatury
 • zablokowania palnika spowodowanego złym ciągiem kominowym (modele TN)
 • zablokowanie palnika spowodowanego interwencją presostatu spalin (modele TFS)
 • niewystarczającego ciśnienia wody w instalacji
 • awarii czujników temperatury
 • awarii podłączenia zdalnego sterowania

Cechy charakterystyczne
- Modulacja elektroniczna płomienia przy funkcjonowaniu w trybie ogrzewania, osiągniecie mocy maksymalnej po 50 sekundach modulacji;
- Modulacja elektroniczna płomienia przy funkcjonowaniu w trybie produkcji ciepłej wody użytkowej (dla modeli C i dla modeli R z 
zewnętrznym zasobnikiem z czujnikiem temperatury NTC);
- Pierwszeństwo funkcji produkcji ciepłej wody użytkowej;
- Funkcja zapobiegająca zamarzaniu na zasilaniu (ON: 5°C; OFF: 30°C lub po 15 minutach funkcjonowania);
- Funkcja zapobiegająca zamarzaniu układu ciepłej wody użytkowej (ON: 5°C; OFF: 10°C lub po 15 minutach funkcjonowania; dla modeli C i 
dla modeli R z zewnętrznym zasobnikiem i czujnikiem temperatury NTC);
- Funkcja zapobiegająca zamarzaniu zasobnika (ON: 5°C; OFF: 10°C lub po 15 minutach funkcjonowania) tylko dla modeli R z zewnętrznym 
zasobnikiem i czujnikiem temperatury NTC);
- Funkcja antylegionella (tylko dla modeli R z zewnętrznym zasobnikiem i czujnikiem temperatury NTC);
- Funkcja „kominiarza” (maksymalny czas trwania 15 minut);
- Funkcja rozprowadzenia płomienia po palniku podczas zapłonu;
- Potencjometr do regulacji maksymalnej mocy cieplnej;
- Potencjometr do regulacji mocy zapłonowej;
- Temporyzacja termostatu otoczenia (240 sekund przy temperaturze wyjściowej > 40°C);
- Funkcja wybiegu pompy w trybie ogrzewania, zapobiegania zamarzaniu i „kominiarza” (180 sekund);
- Funkcja wybiegu pompy w trybie produkcji ciepłej wody użytkowej (30 sekund);
- Funkcja wybiegu pompy dla temperatury ogrzewania > 85°C: 30 sekund;
- Funkcja wybiegu bezpieczeństwa wentylatora (ON: 95°C; OFF: 90°C - modele TFS);
- Funkcja przeciwdziałająca zablokowaniu pompy i zaworu obejściowego (180 sekund funkcjonowania po 24 godzinach postoju);
- Możliwość podłączenia do termostatu otoczenia (opcja);
- Możliwość funkcjonowania z czujnikiem zewnętrznym (opcja dostarczana przez producenta);
- Możliwość funkcjonowania ze zdalnym sterowaniem Open Therm (opcja dostarczana przez producenta);
- Możliwość podłączenia regulatora czasowego zasobnika (tylko dla kotłów R z zewnętrznym zasobnikiem z czujnikiem temperatury NTC).
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2.2. Wymiary
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G Wlot gazu
M Zasilanie układu ogrzewania
C Wyjście ciepłej wody użytkowej (tylko model CTN)
F Wlot zimnej wody
R Powrót z układu ogrzewania
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RS Zawór opróżniający
SV Ujście zaworu bezpieczeństwa 3 bar
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2.3. Schematy hydrauliczne

  1.  Czujnik temperatury ciepłej wody 
 użytkowej
  2.  Zawór gazowy
  3.  Czujnik temperatury wody do ogrzewania
  4.  Dysze palnika
  5.  Palnik
  6.  Elektroda zapłonowa
  7.  Termostat bezpieczeństwa
  8.  Wymiennik wtórny płytowy 
  9.  Przerywacz ciągu
10.  Termostat spalin
11.  Odpowietrznik
12.  Elektroda jonizacyjna
13.  Naczynie wzbiorcze
14.  Pompa obiegowa
15.  Zawór napełniający
16.  Presostat wody
17.  Zawór bezpieczeństwa
18.  Ogranicznik natężenia przepływu do 10 
 l/min
19.  Flusostat
20.  Filtr zimnej wody

G Wlot gazu
M Zasilanie układu ogrzewania
C Wyjście ciepłej wody użytkowej
F Wlot zimnej wody
R Powrót z układu ogrzewania

  1.  Czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej
  2.  Zawór gazowy
  3.  Czujnik temperatury wody do ogrzewania
  4.  Dysze palnika
  5.  Palnik
  6.  Elektrody zapłonowe
  7.  Termostat bezpieczeństwa
  8.  Wymiennik główny monotermiczny
  9.  Zamknięta komora spalania
10.  Wentylator wyciągu spalin
11.  Punkt pomiaru ciśnienia w obiegu spalin
12.  Presostat spalin
13.  Przewód pobierania powietrza i 
 odprowadzania spalin
14.  Punkt pomiaru ciśnienia obiegu spalin
15.  Elektroda jonizacyjna
16.  Naczynie wzbiorcze
17.  Odpowietrznik
18.  Pompa obiegowa
19.  Zawór napełniający
20.  Presostat wody
21.  Zawór bezpieczeństwa
22.  Ogranicznik przepływu do 10 l/min
23.  Flusostat
24.  Filtr zimnej wody
25.  Wtórny wymiennik płytowy
26.  Regulowany by-pass
27.  Zawór trójdrogowy

G Wlot gazu
M Zasilanie układu ogrzewania
C Wyjście ciepłej wody użytkowej
F Wlot zimnej wody
R Powrót z układu ogrzewania
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RTN 24
  1.  Naczynie wzbiorcze
  2.  Zawór gazowy
  3.  Dysze palnika
  4.  Zawór napełniający naczynia wzbiorczego
  5.  Elektroda zapłonowa
  6.  Wymiennik główny
  7.  Przerywacz ciągu
  8.  Termostat spalin
  9.  Presostat wody zapobiegający brakowi wody
10.  Elektroda jonizacyna
11.  Termostat bezpieczeństwa
12.  Czujnik temperatury ogrzewania
13.  Odpowietrznik
14.  Pompa obiegowa
15.  Zawór bezpieczeństwa obiegu ogrzewania

M Zasilanie układu ogrzewania
G Wlot gazu
R Powrót z układu ogrzewania.
F Podłączenie do instalacji wodnej
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RTFS 24/28
  1.  Naczynie wzbiorcze
  2.  Zawór gazowy
  3.  Dysze palnika
  4.  Zawór napełniający naczynia wzbiorczego
  5.  Elektroda zapłonowa
  6.  Wymiennik główny
  7.  Zamknięta komora spalania
  8.  Wentylator wyciągu spalin
  9.  Punkt pomiaru ciśnienia spalin
10.  Przewód pobierania powietrza i 
 odprowadzania spalin
11.  Mikroprzełącznik presostatu spalin
12.  Presostat spalin
13.  Punkt pomiaru ciśnienia w obiegu spalin
14.  Presostat wody zapobiegający brakowi wody
15.  Odpowietrznik
16.  Termostat bezpieczeństwa
17.  Elektroda jonizacyjna 
18.  Czujnik temperatury obiegu ogrzewania
19.  Pompa obiegowa
20.  Zawór bezpieczeństwa obiegu ogrzewania

M Zasilanie układu ogrzewania
G Wlot gazu
R Powrót z układu centralnego ogrzewania.
F Podłączenie do instalacji wodnej
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2.4. Dane dotyczące funkcjonowania

Wartości ciśnienia na palniku zawarte w poniższych tabelach powinny zostać sprawdzone po 3 minutach funkcjonowania kotła.

CTN 24 - RTN 24

Rodzaj gazu
Obciążenie 

cieplne 
Maksymalna 
moc cieplna 

Minimalna 
moc cieplna 

Ciśnienie 
zasilania 

Średnica dysz Ciśnienie na palniku 

(kW) (kW) (kW) (mbar) (mm) (mbar)
minimalne maksymalne

Gaz e (GZ 50) 25,7 23,31 9,85 20 1,25 2,5 13,0

Gaz B (Butan) 25,7 23,31 9,85 36 0,77 5,3 27,0

Gaz Ls (GZ 35) 25,7 23,31 9,85 13 1,75 2,0 8,0

Gaz P (Propan) 25,7 23,31 9,85 36 0,77 6,6 35,5

Tabela	3	-	Dane	regulacji	modeli	CTN	24	i	RTN	24	

Produkcja ciepłej wody użytkowej przy ∆T 45°C = 7,4 l/min
Produkcja ciepłej wody użytkowej przy ∆T 40°C = 8,4 l/min
Produkcja ciepłej wody użytkowej przy ∆T 35°C = 9,6 l/min

Produkcja ciepłej wody użytkowej przy ∆T 30°C = 11,1 l/min *
Produkcja ciepłej wody użytkowej przy ∆T 25°C = 13,4 l/min *
*Uwaga: woda mieszana

CTFS 24 - RTFS 24

Rodzaj gazu
Obciążenie 

cieplne 
Maksymalna 
moc cieplna 

Minimalna 
moc cieplna 

Ciśnienie 
zasilania 

Średnica dysz Ciśnienie na palniku 

(kW) (kW) (kW) (mbar) (mm) (mbar)
minimalne maksymalne

Gaz e (GZ 50) 25,5 23,77 9,9 20 1,25 2,5 13,5

Gaz B (Butan) 25,5 23,77 9,9 36 0,77 5,3 27,0

Gaz Ls (GZ 35) 25,5 23,77 9,9 13 1,75 1,8 8,0

Gaz P (Propan) 25,5 23,77 9,9 36 0,77 6,6 35,7

Tabela	4	-	Dane	regulacji	modeli	CTFS	24	i	RTFS	24	

Produkcja ciepłej wody użytkowej przy ∆T 45°C = 7,6 l/min
Produkcja ciepłej wody użytkowej przy ∆T 40°C = 8,5 l/min
Produkcja ciepłej wody użytkowej przy ∆T 35°C = 9,7 l/min

Produkcja ciepłej wody użytkowej przy ∆T 30°C = 11,4 l/min *
Produkcja ciepłej wody użytkowej przy ∆T 25°C = 13,6 l/min *
*Uwaga: woda mieszana

CTFS 28 - RTFS 28

Rodzaj gazu
Obciążenie 

cieplne 
Maksymalna 
moc cieplna 

Minimalna 
moc cieplna 

Ciśnienie 
zasilania 

Średnica dysz Ciśnienie na palniku 

(kW) (kW) (kW) (mbar) (mm) (mbar)
minimalne maksymalne

Gaz e (GZ 50) 30,5 28,6 12,3 20 1,35 2,6 12,0

Gaz B (Butan) 30,5 28,6 12,3 36 0,80 4,7 28,9

Gaz Ls (GZ 35) 30,5 28,6 12,3 13 1,75 2,6 9,6

Gaz P (Propan) 30,5 28,6 12,3 36 0,80 6,0 33,4

Tabela	5	-	Dane	regulacji	modeli	CTFS	28	i	RTFS	28	

Produkcja ciepłej wody użytkowej przy ∆T 45°C = 9,1 l/min
Produkcja ciepłej wody użytkowej przy ∆T 40°C = 10,2 l/min*
Produkcja ciepłej wody użytkowej przy ∆T 35°C = 11,7 l/min*

Produkcja ciepłej wody użytkowej przy ∆T 30°C = 13,7 l/min *
Produkcja ciepłej wody użytkowej przy ∆T 25°C = 16,4 l/min *
*Uwaga: woda mieszana
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2.5. Charakterystyka ogólna

CTN 24 RTN 24 CTFS 24 RTFS 24 CTFS 28 RTFS 28

Kategoria urządzenia - II2ELS3B/P II2ELS3B/P II2ELS3B/P

Dysze palnika  nr 12 12 13

Minimalny przepływ w obiegu ogrzewania l/h 550 550 670

Minimalne ciśnienie w obiegu ogrzewania bar 0,5 0,5 0,5

Maksymalne ciśnienie w obiegu ogrzewania bar 3 3 3

Minimalne ciśnienie w obiegu ciepłej wody użytkowej  bar 0,3 - 0,3 - 0,3 -

Maksymalne ciśnienie w obiegu ciepłej wody użytkowej  bar 8 - 8 - 8 -

Wydatek ciepłej wody użytkowej (∆T 30K) l/min 11,1 - 11,4 - 13,7 -

Zasilanie elektryczne – Napięcie - Częstotliwość V ~ Hz 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50

Bezpiecznik zasilania A 2 2 2

Maksymalny pobór mocy W 90 130 150

Waga netto kg 36,5 34,5 40,3 38,0 41,0 38,5

Zużycie gazu E (GZ 50) (*) m3/h 2,72 2,70 3,23

Zużycie gazu B (Butan) kg/h 2,02 2,01 2,40

Zużycie gazu Ls (GZ 35) kg/h 3,59 3,56 4,26

Zużycie gazu P (Propan) kg/h 1,99 1,98 2,36

Maks. temp. funkcjonowania w obiegu ogrzewania °C 83 83 83

Maks. temp. funkcjonowania w obiegu c.w.u. °C 62 - 62 - 62 -

Całkowita pojemność naczynia wzbiorczego l 8 8 8

Zalecana maksymalna pojemność instalacji (**) l 160 160 160

Tabela  6 – Dane ogólne modelu 
(*) Wartość przy założeniu 15°C – 1013 mbar
(**) Maksymalna temperatura wody 83°C, ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym 1 bar

CTN 24 - RTN 24 P max P min Moc zreduk. 30%

Strata ciepła na obudowie % 0,8 0,8 -

Strata kominowa przy funkcjonującym palniku % 8,5 9,7 -

Maksymalny przepływ spalin g/s 16,2 13,7 -

Temperatura spalin – temperatura powietrza °C 85 50 -

Wartość CO
2

% 6,2 3,0 -

Sprawność użyteczna % 90,7 89,5 88,7

Klasyfikacja wydajności (wg 92/42/CE) - ★★

Klasa emisji NO
x 
 - 2

CTFS 24 - RTFS 24 P max P min Moc zreduk. 30%

Strata ciepła na obudowie % 0,23 0,23 -

Strata kominowa przy funkcjonującym palniku % 6,57 9,27 -

Maksymalny przepływ spalin g/s 12,9 14,0 -

Temperatura spalin – temperatura powietrza °C 98 60 -

Wartość CO
2

% 7,7 2,9 -

Sprawność użyteczna % 93,2 90,5 90,2

Klasyfikacja wydajności (wg 92/42/CE) - ★★★

Klasa emisji NO
x 
 - 2

CTFS 28 - RTFS 28 P max P min Moc zreduk. 30%

Strata ciepła na obudowie % 0,2 - -

Strata kominowa przy funkcjonującym palniku % 6,1 8,5 -

Maksymalny przepływ spalin g/s 17,7 19,1 -

Temperatura spalin – temperatura powietrza °C 86 57 -

Wartość CO
2

% 7,1 2,7 -

Sprawność użyteczna % 93,7 91,5 91,2

Klasyfikacja wydajności (wg 92/42/CE) - ★★★

Klasa emisji NO
x 
 - 3

Tabela		7	–	Dane	dotyczące	spalania	w	modelach	CTN	24	i	RTN	24	

Tabela		8	-	Dane	dotyczące	spalania	w	modelach	CTFS	24	i	RTFS	24	

Tabela		9	-	Dane	dotyczące	spalania	w	modelach	CTFS	28	i	RTFS	28	
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3. INSTRUKCJe DLA INSTALATORA

3.1. Normy dotyczące instalacji

Kocioł ten jest kotłem kategorii II2ELS3B/P, który musi być zainstalowany według wymagań obowiązujących norm i praw.

3.2. Instalacja

 Zarówno przy instalacji jak i przy konserwacji należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów i części 
 zamiennych dostarczonych przez producenta. W przypadku nieużywania oryginalnych akcesoriów i części 
 zamiennych nie jest zagwarantowane prawodłowe funkcjonowanie kotła.

3.2.1. Opakowanie

Kocioł jest dostarczany opakowany w pudle z grubego kartonu. Po rozpakowaniu kotła należy sprawdzić jego stan. Materiały 
pakunkowe są odzyskiwalne, stąd też należy je skierować do specjalnych punktów odpadów zróżnicowanych.Prosimy o 
niepozostawianie w zasięgu dzieci opakowań, które mogłyby ze swej natury stanowić źródło zagrożenia. 
Producent uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom, zwierzętom i rzeczom, wynikające z 
nieprzestrzegania wyżej wymienionych uwag.

Zawartość opakowania:
• zestaw miedzianych kształtek do hydraulicznego podłączenia kotła do układu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz do 
sieci gazowej;
• metalowa rama pozwalająca na przymocowanie kotła do ściany;
• woreczek zawierający:
a) książeczkę z instrukcjami dotyczącymi instalacji, użytkowania i konserwacji;
b) książka gwarancyjna;
c) kartonowy szablon montażowy kotła na ścianę (rys. 10);
d) 2 śruby z kołkami do umocowania kotła na ścianie;
e) dla modeli TFS 24 trzy przesłony do przewodów odprowadzania spalin (o średnicach 40, 42 i 45 mm);
f ) dla modeli TFS 28 pięć przesłon do przewodów odprowadzania spalin (o średnicach 41, 44, 45, 47 i 49 mm);
g) dla modeli TFS dwie zaślepki z uszczelkami. 

3.2.2. Wybór miejsca instalacji kotła

Wybierając miejsce, w którym będzie zainstalowany kocioł, należy wziąć pod uwagę, co następuje:
• należy przestrzegać wskazówek zawartych w paragrafach 3.2.6 i 3.2.7;
• sprawdzić odpowiednią wytrzymałość ściany, unikając mocowania kotła na słabych ściankach działowych;
• unikać montowania kotła ponad urządzeniami, które w trakcie użytkowania mogłyby w jakiś sposób zakłócić prawidłowe 
funkcjonowanie kotła (kuchenki gazowe, które przyczyniają się do powstawania tłustych oparów, pralki itp.)
• w przypadku kotłów o naturalnym ciągu należy unikać ich instalowania w pomieszczeniach o atmosferze korozyjnej lub 
bardzo zapylonej, jak na przykład salony fryzjerskie, pralnie itp, w których trwałość podzespołów kotła może okazać się bardzo 
skrócona.

3.2.3. Ustawienie kotła

Każde urządzenie posiada specjalny kartonowy szablon (rys. 10), który pozwala na ułożenie przewodów podłączeniowych do 
układu ogrzewania, do ciepłej wody użytkowej, do sieci gazowej oraz do przewodów pobierania powietrza/odprowadzania 
spalin w momencie realizacji układu hydraulicznego i przed zainstalowaniem kotła.

Szablon w postaci kartonowego arkusza musi być przymocowany do ściany wybranej dla zainstalowania kotła (do tego 
pomocna jest poziomnica). Zawiera wszelkie wskazówki pozwalające na wykonywanie otworów mocujących kotła do ściany 
za pomocą 2 kołków rozporowych.
Dolna część szablonu pozwala na dokładne ustalenie punktu, w którym znajdą się przyłączenia do sieci zasilania gazem, sieci 
zasilania zimną wodą, wyjścia ciepłej wody, zasilania i powrotu ogrzewania.
Górna część szablonu pozwala na oznaczenie punktów ułożenia przewodów pobierania powietrza / odprowadzania spalin.

  Ponieważ temperatura ściany, na której instalowany jest kocioł, a także zewnętrzna temperatura przewodów 
  koncentrycznych pobierania powietrza i odprowadzania spalin jest niższa od 60°C, nie jest niezbędne 
  przestrzeganie odległości od ścian łatwopalnych.
  W przypadku kotłów o podwójnych przewodach pobierania powietrza i odprowadzania spalin należy umieścić 
  materiał izolacyjny pomiędzy ścianami i przejściami łatwopalnymi a przewodem odprowadzania spalin.
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SZABLON PODŁĄCZeŃ KOTŁA

1
2
C
F
R
M
G

L

M = Zasilanie układu  3/4"  18   138
C = Ciepła woda  1/2" 14   177
G = Gaz   1/2"   18  138
F = Zimna woda  1/2"  14  177
R = Powrót z układu  3/4"  18  138

podłączeń 
Ø

miedzianej 
rury Ø (mm)

L
(mm)

rys. 10



22

3.2.4. Montaż kotła
  
 Przed podłączeniem kotła do przewodów układu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej konieczne jest dokładne 
 wyczyszczenie całego układu.
 Przed uruchomieniem NOWeGO układu należy go wyczyścić w celu wyeliminowania metalowych resztek z obróbki i 
 spawania, z olejów i substancji tłustych, które mogą się tam znajdować i które docierając do kotła, mogłyby go uszkodzić 
 i wpłynąć niekorzystnie na jego funkcjonowanie.
 Przed uruchomieniem układu ZMODeRNIZOWANeGO (dodanie grzejników, wymiania kotła itd) należy go wyczyścić w 
 celu wyeliminowania ewentualnego szlamu i obcych cząstek.
 W tym celu należy użyć specjalnych produktów niekwaśnych, dostępnych w handlu.
 Nie należy używać rozpuszczalników, które mogłyby uszkodzić komponenty.
 Ponadto w każdym układzie ogrzewania (nowym lub zmodernizowanym) należy dodać do wody, w odpowiedniej 
 proporcji, odpowiednich produktów przeciwkorozyjnych dla systemów wielometalowych, które tworzą ochronną 
 powłokę na wewnętrznych powierzchniach metalowych.
 Producent wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom, zwierzętom lub rzeczom, wynikające z 
 nieprzestrzegania wyżej wymienionych uwag.

Aby zainstalować kocioł, należy postępować w następujący sposób:
• przymocować szablon (rys. 10) do ściany;
• wykonać w ścianie dwa otwory o średnicy 12 mm dla kołków mocujących ramę metalową do podtrzymania kotła;
• jeśli okaże się konieczne, wykonać w ścianie otwory dla przejścia przewodów pobierania powietrza / odprowadzania spalin;
• umocować na ścianie ramę metalową do podtrzymania kotła;
• ułożyć przyłączenia do sieci zasilania gazem (G), sieci zasilania zimną wodą (F), wyjścia ciepłej wody (C, tylko w modelach C), zasilania (M) i 
powrotu (R) ogrzewania w pozycji odpowiadającej punktom wskazanym w dolnej części szablonu;
• zrealizować system odprowadzania zaworu bezpieczeństwa 3 bar;
• zawiesić kocioł na ramie podtrzymującej;
• podłączyć kocioł do przewodów zasilania za pomocą dostarczonego zestawu kształtek (por. paragrafy 3.2.9 i 3.2.10);
• podłączyć kocioł do systemu pobierania powietrza/odprowadzania spalin (por. paragrafy 3.2.6 i 3.2.7);
• podłączyć zasilanie elektryczne, termostat otoczenia (opcja) i inne ewentualne akcesoria (por. następne paragrafy).

3.2.5. Wentylacja pomieszczeń

 Każdy kocioł musi być obowiązkowo zainstalowany w odpowiednim pomieszczeniu zgodnie z normami, które domyślnie 
 są tu przytoczone w całości.

Kotły o naturalnym ciągu kominowym (TN) mają otwartą komorę spalania i są przewidziane do podłączenia do przewodu kominowego: 
powietrze do spalania jest pobierane bezpośrednio z otoczenia, w którym kocioł jest zainstalowany.

Kotły o wymuszonym ciągu kominowym (TFS) mają uszczelnioną komorę spalania w stosunku do otoczenia, w którym są zainstalowane, 
stąd też nie mają szczególnych wymagań odnośnie otworów wentylacyjnych dla powietrza używanego do spalania, to samo dotyczy 
również pomieszczenia, w którym są zainstalowane.

3.2.6. System pobierania powietrza/odprowadzania spalin dla kotłów o naturalnym ciągu kominowym

Odnośnie odprowadzania spalin do atmosfery, należy zastosować się do obowiązujących norm, które domyślnie są tu przytoczone w całości.

 W kotle jest zainstalowany mechanizm bezpieczeństwa, uruchamiający się automatycznie, przeciwdziałający 
 ewentualnemu przedostawaniu się produktów spalania do wnętrza pomieszczenia (patrz paragraf 1.3.3).
 Kategorycznie zabrania się modyfikacji i/lub eliminacji mechanizmu bezpieczeństwa.
 W przypadku gdy kocioł wciąż się blokuje, konieczne jest skontrolowanie przewodu odprowadzania spalin, który może 
 być niedrożny i niedostosowany do wydalania spalin do atmosfery.

Podłączenie do przewodu kominowego

Przewód kominowy ma fundamentalne znaczenie dla dobrego funkcjonowania instalacji; stąd musi odpowiadać następującym 
wymaganiom:
• musi być wykonany z materiału nieprzemakalnego i odpornego na temperaturę spalin i kondensację;
• musi mieć odpowiednią odporność mechaniczną i niską przewodność cieplną;
• musi być doskonale szczelny;
• musi mieć przebieg najbardziej pionowy, jak to jest możliwe i część końcowa musi być wyposażona w element statyczny, który 
zagwarantuje skuteczne i stabilne odprowadzenie produktów spalania;
• przewód kominowy musi mieć średnicę nie mniejszą od średnicy przerywacza ciągu kotła; w przypadku przewodów kominowych o 
przekroju kwadratowym lub prostokątnym przekrój wewnętrzny musi być 10% większy od przekroju przyłącza na przerywaczu ciągu;
• poczynając od przerywacza ciągu połączenie musi mieć odcinek pionowy o długości nie mniejszej od podwojonej średnicy przed jego 
wejściem do przewodu kominowego.
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Bezpośrednie odprowadzanie na zewnątrz

Urządzenia o naturalnym ciągu kominowym mogą odprowadzać 
produkty spalania bezpośrednio na zewnątrz za pomocą 
przewodu przechodzącego przez zewnętrzne ściany budynku, do 
którego na zewnątrz jest podłączony końcowy odcinek komina.
Przewód odprowadzający musi ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom:
• odcinek poziomy wewnątrz budynku musi być ograniczony do 
minimum (nie więcej niż 1000 mm);
• nie może zmieniać kierunku więcej niż dwa razy;
• musi odprowadzać spaliny tylko z jednego urządzenia;
• w części przechodzącej przez ścianę musi być chroniony za 
pomocą rury obejmującej o stronie zamkniętej zwróconej w 
kierunku wnętrza budynku i o stronie otwartej zwróconej w 
kierunku zewnętrznym;
• musi mieć odcinek końcowy, do którego ma być przymocowana 
końcówka ciągu, wystający poza budynek na długość równą co 
najmniej podwojonej średnicy;
• końcówka ciągu musi posiadać długość przynajmniej 1,5 m 
ponad przyłączeniem przewodu odprowadzającego do kotła 
(patrz rys. 11).

Producent wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność 
za szkody spowodowane w wyniku błędów instalacji, 
użytkowania, przeróbek urządzenia bądź też w wyniku 
nieprzestrzegania instrukcji dostarczonych przez producenta 
lub obowiązujących norm dotyczących urządzenia.

3.2.7. System pobierania powietrza/odprowadzania spalin dla 
kotłów o wymuszonym ciągu kominowym

Odnośnie odprowadzania spalin do atmosfery, należy zastosować 
się do obowiązujących norm, które domyślnie są tu przytoczone 
w całości.
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Typ
C12

Typ
C32

Typ
C42

Typ
C52

Typ
C82

3.2.7.1. Rozmieszczenie przewodów 
odprowadzania i pobierania: B22, C12, C32, 
C42, C52, C82

B22 Kocioł przewidziany do podłączenia 
do przewodu kominowego lub urządzenia 
odprowadzającego spaliny na zewnątrz 
pomieszczenia, w którym kocioł został 
zainstalowany. Powietrze pobierane jest z 
pomieszczenia instalacji, a odprowadzenie 
spalin odbywa sie poza to pomieszczenie. 
Kocioł nie musi posiadać urządzenia 
przerywania ciągu chroniącego przed 
wiatrem, natomiast musi byc wyposażony w 
wentylator umieszczony nad komorą spalania/
wymiennikiem ciepła. 

C12 Kocioł przewidziany do podłączenia do 
poziomych końcówek odprowadzających 
spaliny i pobierających powietrze, skierowanych 
na zewnątrz za pomocą przewodów typu 
koncentrycznego lub przewodów typu 
podwójnego. Odległość między przewodem 
wlotu powietrza a przewodem wylotu spalin 
musi wynosić minimum 250 mm i obie 
końcówki muszą mieścić się w kwadracie o 
boku mierzącym 500 mm.

C32 Kocioł przewidziany do podłączenia do 
pionowych końcówek odprowadzających 
spaliny i pobierających powietrze, skierowanych 
na zewnątrz za pomocą przewodów typu 
koncentrycznego lub przewodów typu 
podwójnego. Odległość między przewodem 
wlotu powietrza a przewodem wylotu spalin 
musi wynosić minimum 250 mm i obie 
końcówki muszą mieścić się w kwadracie o 
boku mierzącym 500 mm.

C42 Kocioł przewidziany do podłączenia do 
systemu zbiorczych przewodów kominowych, 
obejmującego dwa przewody, jeden do 
pobierania powietrza do spalania i drugi do 
odprowadzania spalin, za pomocą przewodów 
koncentrycznych lub podwójnych.
Przewód kominowy musi odpowiadać 
obowiązującym normom.

C52 Kocioł z rozdzielonymi przewodami 
pobierającymi powietrze do spalania i 
odprowadzającymi spaliny.
Te przewody mogą odprowadzać spaliny 
w strefach o zróżnicowanym ciśnieniu. 
Niedopuszczalne jest umiejscowienie obu 
końcówek na przeciwległych ścianach.

Typ
B22

C82 Kocioł przewidziany do podłączenia 
do końcówki pobierania powietrza 
do spalania i do indywidualnego lub 
zbiorczego przewodu kominowego do 
odprowadzania spalin.
Przewód kominowy musi odpowiadać 
obowiązującym normom.
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3.2.7.2. Pobieranie powietrza/
odprowadzanie spalin za pomocą 
przewodów koncentrycznych o średnicy 
100/60 mm

Typ C12
Dopuszczalna minimalna długość poziomych 
przewodów koncentrycznych wynosi 0,5 
metra, z wyłączeniem pierwszego kolanka 
podłączonego do kotła. Dopuszczalna 
maksymalna długość poziomych przewodów 
koncentrycznych wynosi 4 metry wyłączając 
pierwsze kolanko przyłączone do kotła; dla 
każdego dodatkowego kolanka maksymalna 
dozwolona długość musi być zmniejszona o 
1 metr; przewód musi mieć pochyłość w dół 
1% w kierunku wylotu, aby uniknąć dostania 
się do środka wody deszczowej.

Zastosowanie przesłon dostarczonych w 
wyposażeniu kotła  (rys. 13)
RTFS 24 i CTFS 24

RTFS 28 i CTFS 28

Typ C32

Dopuszczalna minimalna długość pionowych 
przewodów koncentrycznych wynosi 1 
metr i odpowiada minimalnej długości 
komina. Dopuszczalna maksymalna długość 
pionowych przewodów koncentrycznych 
wynosi 4 metry łącznie z kominem; dla 
każdego dodatkowego kolanka maksymalna 
dozwolona długość musi być zmniejszona o 
1 metr.

Zastosowanie przesłon dostarczonych w 
wyposażeniu kotła  (rys. 13)

RTFS 24 i CTFS 24

Długość 
przewodów (m)

Średnica przesłony
wylotu spalin (mm)

0,5 < L < 1* Ø 40

1 < L < 2* Ø 42

2 < L < 4* Ø 45

* z wyłączeniem pierwszego kolanka

Długość 
przewodów (m)

Średnica przesłony
wylotu spalin (mm)

0,5 < L < 1* Ø 41

1 < L < 2* Ø 44

2 < L < 3* Ø 45

3 < L < 4* Ø 47

* z wyłączeniem pierwszego kolanka

Długość 
przewodów (m)

Średnica przesłony
wylotu spalin (mm)

1 < L < 2 Ø 42

2 < L < 4 Ø 45

RTFS 28 i CTFS 28

Długość 
przewodów (m)

Średnica przesłony
wylotu spalin (mm)

1 < L < 2 Ø 44

2 < L < 3 Ø 45

3 < L < 4 Ø 47

OD 0,5 M DO 4 M

PRZESŁONA

ZAŚLEPKA

ZAŚLEPKA

USZCZELKA Z 
NEOPRENU

 W kotle jest zainstalowane urządzenie kontrolujące odprowadzanie 
 produktów spalania. W przypadku złego funkcjonowania systemu 
 odprowadzania spalin i/lub pobierania powietrza do spalania 
 urządzenie wyłącza kocioł (patrz paragraf 1.3.3). 

 

134

325

10
0

97
75

0

450

60 mm

Rysunki są tylko i wylącznie wskazujące. Podczas instalacji akcesoriów należy postepować zgodnie z 
instrukcją dolączoną do akcesorów.

rys. 13

rys. 14

Wymiarypodłączenia odprowadzania spalin za 
pomocą przewodów koncentrycznych
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3.2.7.3. Pobieranie powietrza/odprowadzanie 
spalin za pomocą przewodów podwójnych o 
średnicy 80 mm

Typy instalacji С12-С32-С42-С52-С82

RTFS 24 i CTFS 24

We wszystkich instalacjach o podwójnych przewodach 
pobierania powietrza i odprowadzania spalin należy 
stosować specjalny podstawowy zestaw podwójnych 
wylotów (0SDOPPIA03, rys. 15), w skład którego 
wchodzą następujące elementy:
• wklęsła złączka kołnierzowa Ø 80 mm do podłączenia 
przewodów odprowadzania spalin łącznie z 
deflektorem (odchylaczem) spalin;
• wklęsła złączka kołnierzowa Ø 80 mm do podłączenia 
przewodów pobierania powietrza;
• standardowy deflekor powietrza;
• śruby mocujące i uszczelki.

 W przypadku niezastosowania oryginalnego zestawu podstawowego podwójnych wylotów nie jest zagwarantowane 
 poprawne funkcjonowanie kotła. 

Pobieranie powietrza
Minimalna długość przewodów pobierania powietrza musi wynosić 1 metr.
Każdemu kolankowi 90° o szerokim promieniu (R=D) w pobieraniu powietrza odpowiada długość liniowa wynosząca 1 metr. 
Każdemu kolankowi 90° o małym promieniu (R<D) w pobieraniu powietrza odpowiada długość liniowa wynosząca 1,5 metra. 
Utrata obciążenia końcówki pobierania powietrza jest bez znaczenia.
Należy zainstalować standardowy deflektor powietrza.

Odprowadzanie spalin
Każdemu kolankowi 90° o szerokim promieniu (R=D) w odprowadzaniu spalin odpowiada długość liniowa wynosząca 1,5 metra. 
Każdemu kolankowi 90° o małym promieniu (R<D) w odprowadzaniu spalin odpowiada długość liniowa wynosząca 3,5 metra. 

 W kotle jest zainstalowane urządzenie kontrolujące odprowadzanie 
 produktów spalania.
 W przypadku złego funkcjonowania systemu odprowadzania spalin i/
 lub pobierania powietrza do spalania urządzenie wyłącza kocioł (patrz 
 paragraf 1.3.3).

Długość 
przewodów (m)

Średnica przesłony
wylotu spalin (mm)

1 < L < 2* Ø 40

2 < L < 15* Ø 42

15 < L < 30* Ø 45

30 < L < 38* Bez przesłony

* z wyłączeniem pierwszego kolanka

DeFLeKTOR 
POWIeTRZA

ZŁĄCZKA DO 
ODPROWADZANIA 

SPALIN

ZŁĄCZKA DO 
POBIeRANIA 
POWIeTRZA

RTFS 28 i CTFS 28

We wszystkich instalacjach o podwójnych przewodach pobierania powietrza i odprowadzania spalin należy stosować specjalny podstawowy 
zestaw podwójnych wylotów (0SDOPPIA06, rys. 16), w skład którego wchodzą następujące elementy:
- wklęsła złączka kołnierzowa Ø 80 mm do podłączenia przewodów odprowadzania spalin;
- wklęsła złączka kołnierzowa Ø 80 mm do podłączenia przewodów pobierania powietrza;
- standardowy deflekor powietrza;
- końcówka pobierania powietrza z kratką i urządzeniem przeciwpulsacyjnym:
- przesłony powietrza Ø 51 mm do zastosowania w końcówce pobierania powietrza, zgodnie z poniższym rysunkiem;
- śruby mocujące i uszczelki.

KOŃCÓWKA POBIeRANIA 
POWIeTRZA Z 

URZĄDZeNIeM 
PRZeCIWPULSACyJNyM

+ KRATKA

ZŁĄCZKA 
POBIeRANIA 
POWIeTRZA

DeFLeKTOR 
POWIeTRZA

PRZeSŁONA 
POWIeTRZA Ø 51 MM

W tym modelu kotła 
NIE powinna być 

zainstalowana

ZŁĄCZKA DO 
ODPROWADZANIA 
SPALIN

rys. 15

rys. 16

Zestaw podwójny 0SDOPPIA03

Zestaw podwójny 0SDOPPIA06
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   W przypadku niezastosowania oryginalnego zestawu podstawowego podwójnych wylotów nie jest zagwarantowane 
  poprawne funkcjonowanie kotła. 

Pobieranie powietrza
Minimalna długość przewodów pobierania powietrza musi wynosić 1 metr.
Każdemu kolankowi 90° o szerokim promieniu (R=D) odpowiada długość liniowa wynosząca 1 metr. 
Każdemu kolankowi 90° o małym promieniu (R<D) odpowiada długość liniowa wynosząca 1,5 metra. 
Utrata obciążenia końcówki pobierania powietrza jest bez znaczenia.
Należy zainstalować końcówkę pobierania z urządzeniem przeciwpulsacyjnym, zawarte w podstawowym zestawie podwójnych przewodów, 
bez przesłony powietrza Ø 51 mm.
Należy zainstalować standardowy deflektor powietrza.

 Odprowadzanie spalin
 Każdemu kolankowi 90° o szerokim promieniu (R=D) w odprowadzaniu spalin odpowiada 
 długość liniowa wynosząca 2 metry. 
 Każdemu kolankowi 90° o małym promieniu (R<D) w odprowadzaniu spalin odpowiada 
 długość liniowa wynosząca 4 metry. 

 

 W kotle jest zainstalowane urządzenie kontrolujące odprowadzanie produktów spalania.
 W przypadku złego funkcjonowania systemu odprowadzania spalin i/lub pobierania powietrza do spalania 
 urządzenie wyłącza kocioł (patrz paragraf 1.3.3).

Długość 
przewodów (m)

Średnica przesłony
wylotu spalin (mm)

1 < L < 5* Ø 47

5 < L < 10.5* Ø 49

10.5 < L < 21,5* Bez przesłony

* z wyłączeniem pierwszego kolanka

PRZeSŁONA SPALIN 

DeFLeKTOR 
POWIeTRZA

USZCZeLKA Z 
NeOPReNU

ZAŚLePKA

DeFLeKTOR 
SPALIN

Konfiguracje przewodów odprowadzania 
i pobierania Ø 80 mm

Przykład nr 1 (rys. 19)
Pobieranie powietrza pierwotnego i 
odprowadzanie spalin poprzez dwie 
przeciwległe ściany zewnętrzne.

Przykład nr 2 (rys. 19)
Pobieranie powietrza pierwotnego poprzez 
ścianę zewnętrzną i odprowadzanie spalin 
przez dach.

Przykład nr 3 (rys. 20)
Pobieranie powietrza pierwotnego poprzez 
ścianę zewnętrzną i odprowadzanie spalin 
przez tę samą ścianę zewnętrzną

320450

75
0

219

134
Ø 80

85120

60 mm

325

Rysunki są tylko i wylącznie wskazujące. Podczas instalacji akcesoriów należy postepować zgodnie z instrukcją dolączoną do akcesorów.

rys. 17 rys. 18

Pobieranie powietrza/odprowadzanie spalin za pomocą 
przewodów podwójnych (RTFS 24 i CTFS 24)

Wymiary podłączenia do przewodów podwójnych 
pobierania powietrza/odprowadzania spalin
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Przykład nr 1

3.2.8. Pomiar rzeczywistej wydajności spalania

3.2.8.1. Funkcja „kominiarza”

Kocioł dysponuje funkcją „kominiarza”, której używa się w celu dokonania pomiaru rzeczywistej wydajności spalania i regulacji palnika.

W celu uruchomienia funkcji „kominiarza” konieczne jest otwarcie przedniej części obudowy kotła.
Aby otworzyć przednią część obudowy i uzyskać dostęp do przycisków sterujących, należy postępować w następujący sposób:
• odkręcić dwie z czerech śrub przytrzymujących obudowę (z lewej lub z prawej strony – 1 na rys. 21) i otworzyć obudowę bez jej zdejmowa-
nia z kotła (2 na rys. 21);
• zdjąć przykrycie z pulpitu sterowniczego rozszerzając dwa zahaczenia z prawej i lewej strony i ciągnąc je do siebie (3 na rys. 21).
Pulpit sterowniczy prezentuje się jak na rys. 22.

rys. 19 rys. 20

rys. 21

Przykłady instalacji przewodów podwójnych pobierania 
powietrza/odprowadzania spalin

Przykłady instalacji przewodów podwójnych pobierania 
powietrza/odprowadzania spalin
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P6 maxRSPA

Przy przełączniku 9 (rys. 1) w pozycji ZIMA, przy ewentualnym termostacie otoczenia, w pozycji ON i przy funkcjonującym 
kotle, po naciśnięciu przycisku SPA (rys. 22) kocioł wyłączy się na parę sekund, wykona sekwencję zapalania, a następnie 
przejdzie do funkcjonowania przy ustalonej stałej mocy, która odpowiada mocy ustawionej za pomocą potencjometru do 
regulacji maksymalnej mocy ogrzewania maxR (rys. 22).
Czas trwania funkcji „kominiarza” wynosi 15 minut.
W celu wyjścia z funkcji „kominiarza” należy ustawić przełącznik 9 w pozycji innej niż ZIMA. 

3.2.8.2. Pomiary

Przewody koncentryczne
Aby określić wydajność spalania, należy dokonać następujących pomiarów:
• pomiar powietrza do spalania wykonany w specjalnym otworze 2 (por. 
rys. 23 A);
• pomiar temperatury spalin i zawartości CO

2
 dokonany w specjalnym 

otworze 1 (por. rys. 23 A).
Wyżej wymienionych pomiarów należy dokonywać przy uruchomionym kotle.

Przewody podwójne

Aby określić wydajność spalania, należy dokonać następujących pomiarów:
• pomiar powietrza do spalania wykonany w specjalnym otworze 2 (por.
rys. 23 B);
• pomiar temperatury spalin i zawartości CO

2
 dokonany w specjalnym 

otworze 1 (por. rys. 23 B).
Wyżej wymienionych pomiarów należy dokonywać przy uruchomionym kotle.

3.2.9. Podłączenie do sieci gazowej

Przewody zasilania gazem powinny mieć przekrój równy lub większy od przekroju w kotle.
Przekrój przewodów zależy od ich długości, typu przebiegu i od przepływu gazu, stąd też musi być dopasowany do instalacji.
Należy przestrzegać obowiązujących norm instalacji, które domyślnie są tu przytoczone w całości.

 Przypominamy, że przed uruchomieniem instalacji wewnętrznej dystrybucji gazu, czyli przed jej 
 podłączeniem do licznika, należy sprawdzić jej szczelność.
 Jeżeli jakaś część instalacji gazowej ma być zasłonięta, należy dokonać próby szczelności przed zakryciem 
 przewodów.
 Próba szczelności NIe może być dokonywana przy pomocy gazu palnego: w tym celu należy używać powietrza 
 lub azotu.
 Przy obecności gazu w przewodach należy pamiętać o tym, by nie szukać nieszczelnych miejsc przy pomocy 
 płomienia, do tego celu należy używać specjalnych produktów dostępnych w handlu.

 W punkcie podłączenia gazu do przewodu zasilania należy obowiązkowo nałożyć uszczelkę o odpowiednich 
 wymiarach i z właściwego materiału (rys. 24). NIe należy w tym celu używać konopi, taśmy teflonowej itp. 

USZCZeLKA

Czujniki analizatora

Powietrze
Spaliny

rys. 22

rys. 23

rys. 24
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3.2.10. Podłączenia hydrauliczne

Przed zainstalowaniem radzimy wyczyścić urządzenie w celu maksymalnego wyeliminowania ewentualnych zanieczyszczeń pochodzących z 
komponentów, które mogłyby uszkodzić pompę obiegową i wymiennik (por. paragraf 3.2.4).

UKŁAD OGRZeWANIA

Zasilanie i powrót ogrzewania muszą być podłączone do kotła za pomocą odpowiednich złączy 3/4” M i R (rys. 4 do 10).
Przy decydowaniu o wymiarach przewodów obiegu ogrzewania należy wziąć pod uwagę straty ciśnienia spowodowane przez grzejniki, 
przez ewentualne zawory termostatyczne, przez zawory odcinające grzejników i przez samą konfigurację układu ogrzewania.
 
 Zalecane jest podłączenie odprowadzania zaworu bezpieczeństwa zamontowanego w kotle do systemu kanalizacji.
 Przy braku takiego środka ostrożności ewentualna interwencja zaworu bezpieczeństwa może spowodować zalanie   
 pomieszczenia, w którym zainstalowany jest kocioł.
 Producent absolutnie nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tego środka 
 ostrożności.

UKŁAD CIePŁeJ WODy UŻyTKOWeJ (dla modeli CTN i CTFS)

Wlot zimnej wody i wylot ciepłe wody użytkowej muszą być podłączone do kotła za pomocą odpowiednich złączy 1/2” F i C (rys. 5 do 10).
Twardość wody zasilającej decyduje o częstotliwości czyszczenia wymiennika ciepła.

 W zależności od twardości wody zasilającej należy rozważyć celowość zainstalowania odpowiednich urządzeń 
 domowego użytku, które dozują produkty o czystości spożywczej, używane do przetwarzania wody pitnej, zgodne z 
 obowiązującymi normami.
 W przypadku wody zasilającej o twardości wyższej od 20°F zalecamy jej uzdatnianie.
 Woda pochodząca z powszechnie używanych zmiękczaczy może nie być kompatybilna z niektórymi elementami 
 urządzenia grzewczego ze względu na wartości pH, które ją charakteryzują.

3.2.11. Regulowany by-pass 

Kocioł jest wyposażony w regulowane obejście (by-pass) z możliwością jego wykluczenia.
Na rys. 25A przedstawiona jest pozycja śruby regulacyjnej dla by-pass zamkniętego (wykluczonego), 
na rys. 25B przedstawiona jest pozycja śruby regulacyjnej dla by-pass otwartego.
Kocioł jest dostarczony z zamkniętym by-pass.

3.2.12. Podłączenie do sieci elektrycznej 

Kocioł jest dostarczany wyposażony w trójbiegunowy przewód zasilający, podłączony z jednej strony 
do obwodu elektrycznego i chroniony przed zerwaniem za pomocą specjalnej blokady.

Kocioł musi być podłączony do sieci zasilania elektrycznego o parametrach 230V-50Hz.
Przy podłączeniu należy przestrzegać biegunowości łącząc prawidłowo fazy i przewód neutralny.
W trakcie instalacji należy przestrzegać obowiązujących norm, które domyślnie są tu przytoczone 

w całości.

W górnej części kotła musi być zamontowany łatwo dostępny przełącznik dwubiegunowy o minimalnej odległości pomiędzy stykami 
wynoszącej 3 mm, który pozwala na przerwanie zasilania elektrycznego i bezpieczne wykonanie wszelkich operacji konserwatorsko-
naprawczych.

Linia zasilania kotła musi być chroniona za pomocą magnetyczno-termicznego zróżnicowanego przełącznika o odpowiedniej mocy 
przerywania.
Sieć zasilania w elektryczność musi mieć bezpieczną ochronę.
Niezbędne jest skontrolowanie tego fundamentalnego wymogu bezpieczeństwa; w wypadku wątpliwości prosimy o zlecenie 
przeprowadzenia dokładnej kontroli układu elektrycznego wykwalifikowanym serwisantom.

  Producent absolutnie nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane brakiem uziemienia sieci elektrycznej: 
  przewody sieci gazowej, sieci wodnej i grzewczej nie są odpowiednie jako uziemienie.

A By-pass 
zamknięty

By-pass 
otwarty

B

rys. 25
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3.2.13. Podłączenie do termostatu otoczenia (opcja)

Kocioł może być podłączony do termostatu otoczenia (nie jest on dostarczany z kotłem). Styki termostatu otoczenia muszą być 
wymiarowane na obciążenie 5 mA przy 24 VDC.
Przewody termostatu otoczenia muszą być podłączone do zacisku M9 obwodu elektronicznego (rys. 28) po usunięciu mostka dostarczanego 
seryjnie wraz z kotłem.

Przewody termostatu pokojowego NIe mogą być izolowane razem z przewodami zasilania elektrycznego.

3.2.14. Podłączenie do zdalnego sterowania Open Therm (opcja)

Kocioł może być podłączony do zdalnego sterowania Open Therm (opcja fakultatywna, dostarczana przez producenta).

Instalacja zdalnego sterowania musi być powierzona wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom.

Przy instalacji należy przestrzegać instrukcji dołączonych do zdalnego sterowania.
Poniżej przytoczone są niektóre środki ostrożności, które muszą być zachowywane przy instalacji zdalnego sterowania:
• przewody zdalnego sterowania NIe mogą być izolowane razem z przewodami zasilania elektrycznego: jeżeli to nie jest możliwe, 
ewentualne zakłócenia w przewodach elektrycznych mogą być przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania zdalnego sterowania;
• należy umieścić zdalne sterowanie na wewnętrznej ścianie mieszkania, na wysokości około 1,5 m od podłogi, w pozycji pozwalającej na 
prawidłowy pomiar temperatury otoczenia;
• należy unikać instalacji w niszach, za drzwiami lub za zasłonami, w pobliżu źródeł ciepła, w pozycji narażonej bezpośrednio na działanie 
promieni słonecznych, przeciągów lub spryskanie wodą.

 Zdalne sterowanie nie może być podłączone do sieci elektrycznej 230V ~ 50 Hz.

Podłączenie zdalnego sterowania jest zabezpieczone przed fałszywą biegunowością co oznacza, że złącza mogą być zamienione.

Odnośnie dokładnego programowania zdalnego sterowania należy zapoznać się z dostarczonymi wraz z nim instrukcjami.

 Należy stosować wyłącznie oryginalne zestawy zdalnego sterowania, dostarczone przez producenta.
 W przypadku stosowania nieoryginalnych zestawów zdalnego sterowania, nie dostarczanych przez 
 producenta, nie ma gwarancji prawidłowego funkcjonowania zarówno zdalnego sterowania, jak i kotła.

3.2.15. Instalacja czujnika temperatury zewnętrznej (opcja) i funkcjonowanie przy zmiennej temperaturze

Kocioł może być podłączony do czujnika mierzącego temperaturę zewnętrzną (opcja fakultatywna, dostarczana przez producenta), aby mógł 
funkcjonować przy zmiennej temperaturze.

  W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kotła konieczne jest stosowanie wyłącznie oryginalnych czujników 
 zewnętrznych, dostarczanych przez producenta.
 W przypadku stosowania nieoryginalnych czujników zewnętrznych, nie dostarczanych przez producenta, nie ma gwarancji 
 prawidłowego funkcjonowania kotła.

Czujnik do pomiaru temperatury zewnętrznej musi być podłączony za pomocą podwójnie izolowanego przewodu o przekroju minimalnym 
0,35 mm2.
Czujnik zewnętrzny musi być podłączony do zacisku M8 obwodu elektronicznego kotła (rys. 28).
Przewody czujnika temperatury zewnętrznej NIe mogą być izolowane razem z przewodami zasilania elektrycznego.

Czujnik zewnętrzny musi być zainstalowany na ścianie skierowanej na północ lub północny wschód, w pozycji chronionej przed działaniem 
czynników atmosferycznych. 
Nie należy instalować czujnika zewnętrznego w otworach okiennych, w pobliżu otworów wentylacyjnych lub w pobliżu źródeł ciepła.

Czujnik temperatury zewnętrznej działa zmieniając automatycznie temperaturę zasilania układu ogrzewania w zależności od:
- zmierzonej temperatury zewnętrznej;
- wybranej krzywej termoregulacji;
- nastawionej fikcyjnej temperatury otoczenia.

Krzywa termoregulacji jest wybierana za pomocą potencjometru P6 (rys. 26).

Ważne jest dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, aby potencjometr P6 był umieszczony pomiędzy wartością 1 a 
wartością 3 (rys. 26 i 27).

Fikcyjna temperatura otoczenia jest nastawiana za pomocą regulatora 4 (rys. 1), który przy zainstalowanym czujniku temperatury 
zewnętrznej traci funkcję nastawiania temperatury ogrzewania (por. paragraf 1.4.7.).
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Na rysunku 27 przedstawione są krzywe przy wartości fikcyjnej temperatury otoczenia wynoszącej 20°C.

Przy zwiększaniu lub zmniejszaniu tej wartości za pomocą regulatora 4 krzywe przesuwają się odpowiednio powyżej lub poniżej tej wartości.

Przy fikcyjnej temperaturze otoczenia wynoszącej 20°C, jeżeli przykładowo zostanie wybrana krzywa odpowiadający parametrowi 1, to przy 
temperaturze zewnętrznej wynoszącej -4°C temperatura zasilania będzie wynosiła 50°C.

3.3. Napełnienie układu

Po wykonaniu wszystkich podłączeń układu można przystąpić do napełnienia obiegu ogrzewania.
Ta operacja powinna być wykonana z zachowaniem ostrożności przestrzegając następujących faz:
• otworzyć zawory odpowietrzające grzejników i sprawdzić funkcjonowanie automatycznego zaworu w kotle;
• otwierać stopniowo specjalny zawór napełniający sprawdzając, czy prawidłowo funkcjonują ewentualne automatyczne zawory 
odpowietrzające, zainstalowane w układzie;
• zamknąć zawory odpowietrzające grzejników natychmiast, jak tylko zacznie wyciekać z nich woda;
• sprawdzić za pomocą manometru kotła czy ciśnienie osiągnęło wartość 1÷1,3 bar;
• zamknąć zawór napełniający i ponownie wypuścić powietrze poprzez zawory odpowietrzające grzejników;
• po załączeniu kotła i dojściu układu do ustawionej temperatury zatrzymać funkcjonowanie pompy obiegowej i powtórzyć operację 
odpowietrzania;
• pozostawić układowi czas na ochłodzenie i sprowadzić ciśnienie wody do wartości 1÷1,3 bar.

UWAGA
W przypadku urządzeń cieplnych do użytku domowego, w celu udoskonalenia wydajności i bezpieczeństwa, przedłużenia 
trwałości, zapewnienia długiego okresu regularnego funkcjonowania również urządzeniom dodatkowym i w celu zmniejszenia 
zużycia energetycznego, łącząc w ten sposób obowiązujące prawa i normy, należy pomyśleć o uzdatnianiu wody przy pomocy 
specjalnych środków, odpowiednich dla urządzeń wielometalowych.
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UWAGA
Presostat bezpieczeństwa zapobiegający brakowi wody nie dopuści elektrycznie do uruchomienie się palnika, gdy ciśnienie będzie 
niższe od 0,4÷0,6 bar. 
Ciśnienie	wody	w	urządzeniu	grzewczym	nie	może	być	niższe	od	1÷1,3	bar;	gdy	ten	wymóg	nie	jest	spełniony,	należy	oddziaływać	
na zawór napełniający w kotle.
Operacja powinna być wykonana na zimnym urządzeniu. Manometr umieszczony w pulpicie sterowniczym pozwala na odczytanie 
wartości ciśnienia w obiegu.

UWAGA:
Po dłuższym okresie postoju kotła może zablokować się pompa.
Przed załączeniem kotła należy przeprowadzić operację odblokowania pompy w następujący sposób:
•	odkręcić	śrubę	chroniącą	umieszczoną	na	środku	silnika	pompy;
•	włożyć	śrubokręt	w	otwór	i	ręcznie	obrócić	wał	pompy	w	kierunku	zgodnym	z	ruchem	wskazówek	zegara;
• po zakończeniu operacji odblokowania zakręcić śrubę chroniącą i sprawdzić, czy nie ma wycieków wody.

Po usunięciu śruby chroniącej może nastąpić niewielki wyciek wody. Przed zamontowaniem obudowy kotła należy powycierać 
zamoczone powierzchnie.

3.4. Uruchomienie kotła

3.4.1. Wstępna kontrola

Przed uruchomieniem kotła należy skontrolować, czy:
• przewód odprowadzania spalin i część końcowa są zainstalowane zgodnie z instrukcjami: przy załączonym kotle nie są tolerowane 
żadne przecieki produktów spalania z żadnej uszczelki;
• napięcie zasilania kotła wynosi 230 V – 50 Hz;
• układ został prawidłowo napełniony wodą (ciśnienie na manometrze 1÷1,3 bar);
• ewentualne zawory odcinające na przewodach układu są otwarte;
• gaz z sieci odpowiada gazowi, dla jakiego jest przewidziany kocioł: w przeciwnym wypadku należy dokonać przystosowania kotła do 
użycia takiego gazu, jaki jest do dyspozycji (patrz paragraf 3.6: „Dostosowanie do innych gazów”): ta operacja musi być wykonana 
przez wykwalifikowanych serwisantów;
• zawór zasilania gazem jest otwarty;
• nie ma uchodzenia gazu;
• jest włączony główny przełącznik elektryczny;
• nie jest zablokowany zawór bezpieczeństwa kotła;
• nie ma wycieków wody;
• nie jest zablokowana pompa.

  Kocioł jest wyposażony w pompę obiegową o trzech prędkościach obrotowych, którym odpowiadają trzy różne wysokości 
  ciśnienia w układzie. Kocioł jest dostarczony z prędkością obrotową pompy ustawioną na poziom trzeci.

  W przypadku chęci nastawienia innej prędkości, zgodnie z wymogami obiegu wody w kotle (zapewnionego dzięki 
  presostatowi wody) i z właściwościami oporności układu, należy sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie kotła we 
  wszystkich możliwych warunkach pracy układu (na przykład przy zamknięciu jednej lub kilku stref układu ogrzewania 
  lub przy zamknięciu zaworów termostatycznych).

3.4.2. Załączanie i wyłączanie

Przy załączaniu i wyłączaniu kotła należy przestrzegać „Instrukcji dla Użytkownika”.
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3.5. Schemat elektryczny podłączeń

Tabela	11	-	Relacja	pomiędzy	temperaturą	a	opornością	nominalną	czujnika	temperatury	SR	i	SS	

 T (°C) 0 2 4 6 8

 0 27203 24979 22959 21122 19451
 10 17928 16539 15271 14113 13054
 20 12084 11196 10382 9634 8948
 30 8317 7736 7202 6709 6254
 40 5835 5448 5090 4758 4452
 50 4168 3904 3660 3433 3222
 60 3026 2844 2674 2516 2369
 70 2232 2104 1984 1872 1767
 80 1670 1578 1492 1412 1336
 90 1266 1199 1137 1079 1023

F1 BIT  Kocioł bitermiczny
F2 PIA  Kocioł monotermiczny 
F3 RIS  Kocioł tylko do ogrzewania
F4 BOL  Kocioł z zasobnikiem
F5 MIC  Kocioł mikroakumulacyjny (ze 
 zbiornikiem wody)
F6 MAC  Kocioł Aqua Premium  
M3:  Złącze zasilania
M8:  Czujnik temperatury zewnętrznej
M9:  Termostat otoczenia (TA)
M16: Złącze dla telemetrii
M2-M15: Złącza serwisowe
E.RIV: Elektroda jonizacyjna

E.ACC: Elektroda zapłonowa
P : Pompa obiegowa
V: Wentylator (tylko TFS)
MVD: Silnik zaworu trójdrogowego
DK: Presostat bezpieczeństwa zapobiegający 
 brakowi wody
SR: Czujnik ogrzewania (10 Ohm B = 3435)
SE: Czujnik zewnętrzny (10 Ohm B = 3977 
 - opcja)
SS: Czujnik ciepłej wody użytkowej (10 Ohm B 
 = 3435, długość maksymalna 3 m)
TA: Termostat pokojowy (opcja)
CM1-CM2: Mostki do wyboru typu kotła
FL: Flusostat
VG: Zawór gazowy

TL: Termostat graniczny
PV: Presostat wentylatora (tylko TFS)
TF: Termostat przeciwdziałający uchodzeniu 
 spalin (tylko TN)
B: Zasobnik zewnętrzny z czujnikiem NTC
 (usunąć R1)
B1: Zasobnik zewnętrzny z termostatem z 
 kapilarą (usunąć P1)
TIMER: Programator czasowy c.w.u. (przy montażu 
 programatora usunąć mostek P1)
P1: Mostek pierwszeństwa regulatora czasowego
R1: Oporność 10k Ohm
S: Termostat z czujnikiem
TR.ACC: Transformator zapłonowy

Tylko RTFS/RTN z zasobnikiem 
zewnętrznym wyposażonym w czujnik 
ntc oraz regulację temperatury w kotle

Tylko RTFS/RTN z zasobnikiem 
zewnętrznym z termostatem z 

kapilarą oraz regulacją temperatury w 
zasobniku (opcja)

rys. 28
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maxRPacc

W celu przejścia z gazu ziemnego na gaz 
płynny:
• zdjąć główny palnik;
• zdemontować dysze głównego 
palnika i zastąpić je dyszami o średnicy 
odpowiadającej nowemu typowi gazu
UWAGA: należy obowiązkowo stosować 
miedziane	uszczelnienia;
• zamontować główny palnik;
• na obwodzie elektronicznym przestawić 
zworkę MeT-GPL na pozycję GPL (rys. 29);
• dalej postępować według instrukcji w 
poniższych punktach A, B, C.

W celu przejścia z gazu płynnego na gaz 
ziemny:
• zdjąć główny palnik;
• zdemontować dysze głównego 
palnika i zastąpić je dyszami o średnicy 
odpowiadającej nowemu typowi gazu
UWAGA: należy obowiązkowo stosować 
miedziane	uszczelnienia;
• zamontować główny palnik;
• na obwodzie elektronicznym przestawić 
zworkę MeT-GPL na pozycję MeT (rys. 29);
• dalej postępować według instrukcji w 
poniższych punktach A, B, C.

A) Ustawienie maksymalnej mocy 
• sprawdzić wartość ciśnienia zasilania (patrz 
tabele 3, 4, 5 „Dane regulacyjne”);
• zdjąć plastykową nakrętkę C (rys. 30) 
znajdującą się na cewce modulatora, 
zabezpieczającą śruby regulujące regulatora 
ciśnienia;
• podłączyć manometr do punktu pomiaru 
ciśnienia V z rys. 31;
• przestawić regulator mocy cieplnej maxR 
(por. rys. 32) na MAKSIMUM (obracając nim 
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara);
• ustawić przełącznik 9 (rys. 1) na pozycję 
ZIMA;
• uruchomić kocioł w funkcji „kominiarza” 
(patrz paragraf 3.2.8.1); 
• przy obrocie nakrętki K (zewnętrzną, na 
rys. 33) w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara, ciśnienie w dyszach 
zwiększa się, przy jej obrocie w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, 
ciśnienie w dyszach zmniejsza się;
• przy przejściu na gaz płynny zakręcić 
do oporu mosiężną nakrętkę regulującą 
K, obracając nią w kierunku zgodnym z 
ruchem wskazówek zegara.

B) Ustawienie minimalnej mocy 
• odłączyć od zasilania elektrycznego cewkę 
modulatora (M na rys. 31);
• zapalić palnik i sprawdzić czy MINIMALNA 
wartość ciśnienia odpowiada wartości 

wskazanej w tabelach 3, 4 i 5 „Dane 
regulacyjne”;
• aby ustawić wartość ciśnienia, należy 
zablokować nakrętkę K kluczem 10 mm 
i obracać śrubę W w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara w celu 
zwiększenia ciśnienia lub w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w 
celu zmniejszenia ciśnienia (rys. 33);
• podłączyć do zasilania elektrycznego 
cewkę modulatora.

C) Czynności końcowe
• przestawić potencjometr Pacc (rys. 
32) na pozycję pośrednią i po wyjściu z 
funkcji „kominiarza” (por. paragraf 3.2.8.1) 
sprawdzić czy zapłon palnika następuje 
prawidłowo i po cichu: jeżeli tak nie jest, 
należy zwiększyć lub zmniejszyć wartość 
mocy zapłonu wciąż oddziałując na 
potencjometr Pacc (w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara, by zwiększyć 
lub w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara, by zmniejszyć moc);
• ponownie sprawdzić minimalną i 
maksymalną wartość ciśnienia zaworu gazu;
• jeśli jest to konieczne, dokonać 
odpowiednich poprawek;
• założyć plastykową nakrętkę C;
• zamknąć punkt pomiaru ciśnienia gazu;
•	sprawdzić	czy	z	punktu	pomiaru	
ciśnienia nie uchodzi gaz.

3.6. Dostosowanie do innych gazów i regulacja palnika

 Wyprodukowane kotły są przystosowane do działania na taki typ gazu, jaki jest wskazany na tabliczce danych   
 technicznych kotła.

 ewentualne późniejsze transformacje powinny być dokonywane przez wykwalifikowanych serwisantów, którzy użyją 
 akcesoriów oferowanych przez producenta i wykonają niezbędne operacje modyfikacji i regulacji.

W

K

C

Pozycja zworki 
dla gazu 
ziemnego

Pozycja zworki 
dla propanu

V

M

rys. 29

rys. 30
rys. 31

rys. 32

rys. 33
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4. PIeRWSZe URUCHOMIeNIe KOTŁA

4.1. Wstępna kontrola

Przed pierwszym uruchomieniem kotła należy sprawdzić, czy:
• instalacja odpowiada obowiązującym normom;
• przewód odprowadzania spalin i część końcowa są zainstalowane zgodnie z instrukcjami: przy załączonym kotle nie są tolerowane żadne 
przecieki produktów spalania z żadnej uszczelki;
• napięcie zasilania kotła wynosi 230 V – 50 Hz;
• układ został napełniony wodą (ciśnienie na manometrze 1÷1,3 bar);
• ewentualne zawory odcinające na przewodach układu są otwarte;
• gaz z sieci odpowiada gazowi, dla jakiego jest przewidziany kocioł: w przeciwnym wypadku należy dokonać przystosowania kotła do 
użycia takiego gazu, jaki jest do dyspozycji (patrz paragraf 3.6: „Dostosowanie do innych gazów i regulacja palnika”);
• zawór zasilania gazem jest otwarty;
• nie ma uchodzenia gazu;
• jest włączony główny przełącznik zewnętrzny;
• nie jest zablokowany zawór bezpieczeństwa kotła;
• nie ma wycieków wody.

  W przypadku, gdy kocioł nie jest zainstalowany w sposób zgodny z obowiązującymi prawami i normami, należy 
  zawiadomić osobę odpowiedzialną za urządzenie i nie dokonywać uruchomienia kotła.

4.2. Załączanie i wyłączanie

Przy załączaniu i wyłączaniu kotła należy przestrzegać „Instrukcji dla Użytkownika”.

5. KONSeRWACJA

Należy dokonywać okresowej konserwacji kotła zgodnie z poniższym programem.
Prawidłowa konserwacja kotła pouwala mu na pracę w najlepszych warunkach, przy poszanowaniu środowiska i zachowaniem 
bezpieczeństwa osób, zwierząt i rzeczy.
Wszelkie operacje konserwatorskie (i naprawcze) muszą być obowiązkowo wykonane przez wykwalifikowanych serwisantów.
Producent radzi klientom zlecenie operacji konserwatorskich (i naprawczych) uprawnionej sieci Serwisów, przeszkolonej by móc jak 
najlepiej dokonać powyższych operacji.

  Przed przystąpieniem do każdej operacji konserwatorskiej, która wymaga wymiany elementów i/lub czyszczenia 
  wewnątrz zespołu cieplnego, należy odłączyć urządzenie od sieci zasilania elektrycznego.

5.1. Program konserwacji

Operacje konserwacji muszą być wykonane przynajmniej raz w roku i powinny obejmować:
następujące czynności kontrolne:

- ogólna kontrola stanu kotła;
- kontrola szczelności obiegu gazowego kotła i sieci doprowadzania gazu do kotła;
- kontrola ciśnienia zasilania kotła;
- kontrola wartości minimalnej i maksymalnej ciśnienia gazu na dyszach palnika;
- kontrola zapłonu kotła;
- kontrola wyglądu, dobrego stanu konserwacji i szczelności przewodów odprowadzania spalin;
- kontrola dobrego stanu konserwacji przerywacza ciągu (modele TN)
- kontrola poprawnego odprowadzenia spalin i nieprzenikania spalin do otoczenia (modele TN)
- kontrola dobrego stanu termostatu bezpieczeństwa zainstalowanego na przerywaczu ciągu (modele TN)
- kontrola funkcjonowania presostatu powietrza (modele TFS);
- kontrola dobrego stanu wszystkich mechanizmów bezpieczeństwa kotła;
- kontrola braku wycieków wody i braku nalotów na złączach kotła;
- kontrola skuteczności zaworu bezpieczeństwa układu;
- kontrola napełnienia naczynia wzbiorczego;
- kontrola skuteczności działania presostatu wody;
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następujące operacje oczyszczania:

- wewnętrzne ogólne czyszczenie kotła;
- czyszczenie dysz gazowych;
- czyszczenie obiegu pobierania powietrza i odprowadzania spalin (modele TFS);
- czyszczenie przerywacza ciągu (modele TN);
- czyszczenie kratki wentylacyjnej pomieszczenia, w który zainstalowany jest kocioł (modele TN);
- czyszczenie wymiennika ciepła od strony spalin.

W przypadku, gdy dokonuje się po raz pierwszy powyższych operacji na danym kotle, należy sprawdzić:
- deklarację zgodności urządzenia;
- książeczkę urządzenia;
- odpowiedniość pomieszczenia, w którym zainstalowany jest kocioł;
- otwory wentylacyjne pomieszczenia (modele TN)
- kanały odprowadzania spalin, ich średnice i długość;
- prawidłowe zainstalowanie kotła według instrukcji zawartych w niniejszej książeczce.

W przypadku, gdy urządzenie nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować i przy braku zagrożenia dla osób, zwierząt i rzeczy należy 
zawiadomić osobę odpowiedzialną za urządzenie i napisać odpowiednie oświadczenie.

5.2. Analiza spalania

Kontrola parametrów spalania kotła w celu oceny wydajności kotła i emisji zanieczyszczeń musi być wykonywana według obowiązujących 
norm i przepisów.
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6. TABeLA USTeReK TeCHNICZNyCH

STAN KOTŁA USTeRKA MOŻLIWA PRZyCZyNA USUWANIe USTeRKI

Kocioł jest zablokowany, mruga 
czerwona lampka zablokowania 
5. 

Wyjście z tego stanu następuje 
po obróceniu przełącznika 9 na 
pozycję odblokowania.

Palnik nie zapala się.

Brak gazu

Sprawdzić obecność gazu.
Sprawdzić, czy są otwarte 
zawory i czy interweniowały 
ewentualne zawory 
bezpieczeństwa zainstalowane 
na przewodach sieci.

Odłączył się zawór gazowy. Podłączyć zawór gazowy.

Zawór gazowy jest uszkodzony. Wymienić zawór gazowy.

Obwód elektroniczny jest 
uszkodzony.

Wymienić obwód elektroniczny.

Palnik nie zapala się: brak iskry.

Elektroda zapłonowa jet 
uszkodzona.

Wymienić elektrodę zapłonową.

Transformator zapłonowy jest 
uszkodzony.

Wymienić transformator 
zapłonowy.

Nie działa obwód elektroniczny: 
jest uszkodzony.

Wymienić obwód elektroniczny.

Palnik zapala się na parę sekund, 
po czym gaśnie.

Obwód elektroniczny nie 
wykrywa płomienia: faza i 
przewód neutralny są zamienione 
względem siebie.

Sprawdzić prawidłowe 
podłączenie fazy i przewodu 
neutralnego do sieci 
elektrycznej.

Przerwany jest przewód elektrody 
jonizacyjnej.

Podłączyć lub wymienić 
przewód elektrody jonizacyjnej.

Elektroda jonizacyjna jet 
uszkodzona.

Wymienić elektrodę jonizacyjna.

Obwód elektroniczny nie 
wykrywa płomienia: jest 
uszkodzony.

Wymienić obwód elektroniczny.

Wartość mocy zapłonowej jest 
zbyt niska.

Zwiększyć wartość mocy 
zapłonowej.

Minimalna moc cieplna jest 
nieprawidłowa.

Sprawdzić regulację palnika.

Kocioł jest zablokowany, mruga 
czerwona lampka zablokowania 
4. 

Wyjście z tego stanu następuje 
po obróceniu przełącznika 9 na 
pozycję odblokowania.

Zainterweniował presostat spalin 
(model TFS).

Presostat spalin jest uszokodzony.
Sprawdzić presostat spalin: 
jeżeli jest uszkodzony, należy go 
wymienić.

Przewody silikonowe odłączyły 
się lub są uszkodzone.

Podłączyć lub wymienić 
przewody silikonowe.

Pobieranie powietrza do spalania 
lub odprowadzanie spalin nie są 
wystarczające.

Sprawdzić przewody pobierania 
powietrza i odprowadzania 
spalin: wyczyścić je lub 
wymienić.

Nie funkcjonuje wentylator. Wymienić wentylator.

Obwód elektroniczny jest 
uszkodzony.

Wymienić obwód elektroniczny.

Zainterweniował termostat spalin 
(model TN).

Trudność ciągu kominowego.
Sprawdzić komin i kratki 
pobierania z otoczenia 
powietrza do spalania.

Termostat spalin jest uszkodzony. Wymienić termostat spalin.

Kocioł jest zablokowany, mruga 
czerwona lampka zablokowania 
3. 

Wyjście z tego stanu następuje 
po obróceniu przełącznika 9 na 
pozycję odblokowania.

Zainterweniował termostat 
bezpieczeństwa kotła.

Brak obiegu wody w układzie 
ogrzewania: zatkane 
rury, zamknięte zawory 
termostatyczne, zamknięte 
zawory odcinające układu.

Sparwdzić stan instalacji.

Pompa obiegowa zablokowała się 
lub jest uszkodzona.

Sprawdzić pompę obiegową.
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STAN KOTŁA USTeRKA MOŻLIWA PRZyCZyNA USUWANIe USTeRKI

Kocioł jest zablokowany, mruga 
czerwona lampka zablokowania 
6. 

Wyjście z tego stanu następuje po 
przywróceniu wartości ciśnienia 
wody.

Niewystarczające ciśnienie wody 
w układzie.

W instalacji są wycieki wody. Sprawdzić instalację.

Odłączył się presostat wody. Podłączyć presostat wody.

Brak interwencji presostatu wody: 
jest uszkodzony.

Wymienić presostat wody.

Kocioł jest zablokowany, mrugają: 
czerwona lampka 2 i żółta lampka 
8. 

Wyjście z tego stanu następuje 
automatycznie w momencie 
usunięcia usterek, które 
spowodowały zablokowanie.

Nie funkcjonuje czujnik obiegu 
ogrzewania.

Odłączył się czujnik obiegu 
ogrzewania.

Podłączyć czujnik obiegu 
ogrzewania.

Czujnik obiegu ogrzewania jest 
uszkodzony.

Wymienić czujnik obiegu 
ogrzewania.

Kocioł jest zablokowany, mruga 
czerwona lampka 2. 

Wyjście z tego stanu następuje 
automatycznie w momencie 
usunięcia usterek, które 
spowodowały zablokowanie.

Nie funkcjonuje czujnik obiegu 
ciepłej wody użytkowej.

Odłączył się czujnik obiegu ciepłej 
wody użytkowej.

Podłączyć czujnik obiegu ciepłej 
wody użytkowej.

Czujnik obiegu ciepłej wody 
użytkowej jest uszkodzony.

Wymienić czujnik obiegu ciepłej 
wody użytkowej.

Kocioł nie funkcjonuje w obiegu 
ciepłej wody użytkowej.

Brak interwencji flusostatu 
(stabilizatora przepływu) ciepłej 
wody użytkowej.

Niewystarczające ciśnienie lub 
natężenie przepływu w instalacji.

Sprawdzić instalację ciepłej wody 
użytkowej.

Sprawdzić filtr flusostatu.

Czujnik flusostatu odłączył się lub 
jest uszkodzony.

Podłączyć lub wymienić czujnik 
flusostatu.

Flusostat zablokował się. Wymienić flusostat.
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