
Instrukcja  montażu  i obsługi
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Znaki ostrzegawcze W tej Instrukcji używane będą następujące znaki ostrzegawcze:

Nieprzestrzeganie wytycznych oznaczonych tymi znakami może 
prowadzić do zagrożenia dia obsługi.

Nieprzestrzeganie wytycznych oznaczonych tymi znakami może 
prowadzić do uszkodzenia kotła.

Dodatkowe wytyczne montażu i obsługi  znajdują się na nalepkach. 
Te również muszą  być przestrzegane.

Ogólne Przed przystąpieniem do montażu, uruchomienia  lub obsługi pracow-
nicy muszą zapoznać się  osobiście z niniejszą instrukcją.
Zawarte w tej instrukcji wytyczne muszą być bezwzględnie przestrze-
gane.

W razie nieprzestrzegania Instrukcji nie można dochodzić warunków 
gwarancyjnych od Firmy WOLF.

Wytyczne 
bezpieczeństwa

- Montaż, uruchomienie i obsługę może wykonywać wyłącznie  per-
sonel z odpowiednimi kwalifikacjami.

- Prace przy urządzeniach elektrycznych ( np. regulacja) mogą 
wykonywać wyłącznie pracownicy z odpowiednim świadectwem 
kwalifikacyjnym elektr.

- Przy pracach elektrycznych należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów branżowych.

- Kocioł może być eksploatowany  tylko w zakresie parametrów    
określonych przez Firmę WOLF w danych technicznych.

- Przy użytkowaniu kotła należy przestrzegać odpowiednich przepisów 
i norm dotyczących eksploatacji urządzeń grzewczych.

- Urządzeń zabezpieczających i nadzorujących pracę kotła nie wolno 
wyłączać, mostkować lub w jakikolwiek inny sposób ograniczać ich 
funkcjonowanie.

- Kocioł może być eksploatowany tylko w dobrym stanie technicz-
nym. 

 Uszkodzenia i usterki, szczególnie mające wpływ na bezpieczną 
pracę kotła, muszą być natychmiast usuwane przez autoryzowany 
serwis.

- Uszkodzone elementy mogą być zastąpione tylko oryginalnymi 
wyrobami WOLF.

Wytyczne bezpieczeństwa / Znaki ostrzegawcze

Uwaga



Normy / Przepisy
- Opisane w niniejszej Instrukcji kotły są niskotemperaturowymi  kotłami 

grzewczymi , zgodnie z nomenklaturą Urzędu Dozoru Techniczne-
go.

- Instrukcja niniejsza musi być w sposób trwały umieszczona w po-
mieszcaeniu zamontowania kotła. Dokumenty kotła (np: gwarancja) 
muszą być starannie przechowywane.

- Kocioł może być zamontowany wyłącznie w pomieszczeniach 
odpowiadających wymaganiom prawa budowlanego w zakresie 
kubatury, przyłączenia gazu,  odprowadzania spalin, doprowadzenia 
powietrza i wentylacji.

- Zaleca się wyposażenie kotła w urządzenie zabezpieczające przed 
zanikiem ciągu kominowego.

- Kocioł może pracować tylko w zamkniętych układach grzewczych 
z pompa obiegową.

-Dla  zapewnienia  prawidłowej  pracy kotła, jak również dla zachowania 
gwarancji, conajmniej jeden raz w roku musi być przeprowadzony 
przegląd kotła przez autoryzowany serwis.

 Zalecamy zawarcie stałej umowy na konserwację kotła z auto-
ryzowanym serwisem.

Normy /Przepisy



Kocił gazowy CNG
(zamontowany na podstawie)

Kocioł gazowy 
CNG

jest niskotemperaturowym kotłem grzewczym wykonanym według 
wymagań norm niemieckich i europejskich jak również spełnia, pot-
wierdzone odpowiednimi dokumentami,  wymagania Urzędu Dozoru 
Technicznego.

Kocioł  gazowy
 CNG-FB
( z  z a s o b n i k i e m 
cwu)

Kocioł gazowy.



Wytyczne ustawienia.

Wskazówki 
montażowe

- Do zamontowania kotła  z zasobnikiem cwu lub bez zasobnika 
wymagane jest płaskie podłoże o odpowiedniej wytrzymaqłości.

- Kocioł możebyć zamontowany tylko w pomieszczeniu zabezpiec-
zonym przed zamarzaniem.

  Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pozostawienia kotła w stanie niec-
zynnym w pomieszczeniu nie zabezpieczonym przed zamarzaniem, 
to  zarówno kocioł  jak i zasobnik cwu  należy opróżnić z wody.

- Kocioł  i zasobnik cwu muszą być posadowione poziomo, ewentu-
alnie z lekkim pochyleniem do tyłu dla zabezpieczenia całkowitego 
odwodnienia kotła  (regulacja śrubami).

- Kocioł nie może być montowany w pomieszczeniach z agresywny-
mi oparami, z dużym zapyleniem i z dużą wilgotnością (warsztaty, 
pralnie, pomieszczenia treningowe itp.)

- Odległości od ścian lub materiałów     łatwopalnych muszą odpowiadać  
przepisom przeciwpożarowym,  jednak nie mogą być mniejsze  niż 
200 mm.

- Do pomieszczenia należy zapewnić dostęp świeżego powietrza, 
najlepiej bezpośrednio  z zewnątrz burynku.

- Odległości od ścian powinny zapewnić swobodny dostęp dla obsługi 
i konserwacji.

Zalecane odległości 
minimalne.

Przenoszenie kotła. Dla ułatwienia transportu są przewidziane, jako wyposażenie 
dodatkowe, odpowiednie uchwyty transportowe.

Kocioł należy przenosić tylko na wszystkich  4 uchwytach!

Otwory dla uchwytów transportowych.

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga



Montaż

- Zmontować blachy podestu.
Uwaga:  Nie zamienić blach przednich z tylnymi!
 Wymiary jak w tabeli!

  Najpierw montować blachy boczne.

- Połączyć od góry blachy obudowy podestu jak na szkicu  "A".

- Połączyć od dołu blachy specjalnymi śrubami (gwint wewn. i zewn.) 
jak na szkicu   "B".

- Wkręcic śruby stopowe lub nogi gumowe (wypos. dod.) 
 i wypoziomować podest.

A

Podstawa

Montaż podestu

Śruby M8x30 nakrętkami  
zamocować z przodu kotła 
jako zabezpieczenie.

- Posadowić kocioł na podeście.
- Dodatkowe mocowanie kotła na podeście zbędne.

Długości blach podestu.  Przednie /  Boczne
  Tylne

CNG-10/17/23 mm 438 497

CNG-29/35  mm 554 497

CNG-48 mm 794 497

Posadowienie kotła na 
śrubach lub na nogach. 

 -   Kocioł jest wyposażony w 4 śruby stopowe.

- Ustawić kocioł na śrubach stopowych lub na nogach (wyposażenie 
dodatkowe) poziomo lub z lekkim pochyleniem do tyłu.

- Podest zmontować w/g załączonej do niego instrukcji montażu.
 Instrukcja montażu podestu zawiera sposób montażu  w/w podestu 

jak i zasadę montażu srub i nóg.
- Posadowić kocioł na podeście.

- Na przodzie kotła znajdują się otwory do połączenia kotła z podestem. 
Dodatkowe połączenie nie jest wymagane.

- Ustawić kocioł na podeście poziomo lub z lekkim pochyleniem do 
tyłu.

Posadowienie kotła na 
podeście (wyposażenie 
dodatkowe) 

Podest

Śruby stopowe

Podest

Nogi (wyp.dod.)

B

przód

.



Montaż kotła na podeście.
Montaż kotła.

Blacha przednia. zdjąć do przodu.

Blacha górna. zdjąć do góry. 
Obudowa regulacji. wstawić obudowę regulacji w przeznaczone miejsce i skręcić dołączonymi dwoma blachowkrętami. Wyprowadzić czujnik do przodu, wstawić do tulei kotłowej i zabezpieczyć uchwytami. Wtyczkę palnika wyprowadzić do przodu i wstawić do palnika.zaczepy

regulacja. śruby 
mocujące

Blacha górna (2) nałożyć.
Blacha przednia (1) docisnąć aż do zadziałania zatrzasków.



Montaż kotła na podeście

Montaż elementów 
obudowy
 1. Element górny:

Klipsy          ( 4 szt., czarne ) założyć na obudowę przednią. Element 
górny ze schowkiem na dokumentację wcisnąć na klipsy. 

 2. Element dolny: Klipsy          ( 4 szt., czarne ) założyć na obudowę przednią. Element 
dolny  wcisnąć na klipsy.



Montaż zasobnika cwu ze stali szlachetnej 
Montaż zasobnika cwu 
ze stali szlachetnej.

Rama zasobnika

Dolne zagięcie 
blachy bocznej.

widok Y

Śruba stopowa montować.

Izolacja cieplna             owinąć  zbiornik i zamocować 3  sprężynami.

Izolacja cieplna wstawić z tyłu zbiornika.

Izolacja cieplna wstawić lużno z przodu i zamocować 2 sprężynami.

Śruby mocujące Śruby M8 x 30  (2 szt.) wstawić od dołu w otwór 5  i skręcić nakrętkami 
M8. 

 CNG 10-23 Þ wewn. otwór do zamocowania
 CNG 29-35 Þ zewn. otwór do zamocowania
 Dwa niewykorzystane otwory zamknąć dołączonymi zaśepkami.
        Blachy boczne (lewa/prawa)  połączyć  z  dolną  ramą  zasobnika  cwu  jak     na 

szkicu Y.

Pokrywa nałożyć i skręcić  dwoma blachowkrętami z blachami bocznymi. 

Zaczepy sprężyn (4 sztuki) połączyć z otworami (9)  w blachach bocznych  (6+7)  .

Z a c z e p y 
sprężyn

Blacha przednia połączyć odpowiednio zatrzaskami.
Nalepka nalepić w widocznym miejscu.
Montaż elementu obudowy: Klipsy   ( 4 szt., czarne )  założyć na blachę przednią.  Element wcisnąć na klipsy.

Podest

Śruba stopowa

Podest

Nogi(wyp. dod.)

B



Montaż kotła na zasobniku cwu ze stali szlachetnej
Montaż kotła

blacha przednia zdjąć do przodu

pokrywa zdjąć do góry



Pokrywa (13)                 zdjąć
Blacha przednia (12) wstawić w odpowiedne miejsce i zatrzasnąć

Zatrzaski

Konsola śruby 
mocujące

Obudowa regulacji wstawić tak, żeby zaczepy trafiły w odpowiednie miejsce na konsoli.
Zamocować dwoma dołączonymi do regulacji blachowkrętami z  tyłu  
lewej i prawej strony.

 Wyprowadzić czujnik kotłowy do przodu i wstawić do tulei kotłowej. 
Przewód palnika wyprowadzić do przodu i połączyć z automatem 
palnikowym.

Montaż elementów 
obudowy

 1. Element górny: Klipsy          ( 4 szt., czarne ) założyć na obudowę przednią. Element 
górny ze schowkiem na dokumentację wcisnąć na klipsy. 

 2. Element dolny: Klipsy          ( 4 szt., czarne ) założyć na obudowę przednią. Element 
dolny  wcisnąć na klipsy.



Instalacja
Orurowanie 
Kocioł -zasobnik cwu

Połączyć kocioł z leżącym zasobnikiem cwu zgodnie z poniższym 
rysunkiem. 
Uwaga: Kierunek przepływu pompy ładowania zasobnika cwu z góry 
do dołu.!

Pompa zasobnika cwu z 
uszczelką

Zasilanie  co,
Odpowietrzenie

Trójnik

Złączka regulowana

Zawór zwrotny
Trójnik

Powrót co, napełnianie, 
opróżnianie

Połączyć zasilanie i powrót co jak na rysunku..
Za  pompą zasilania co powinien być zamontrowany zawór zwrotny.

Zamontować grupę bezpieczeństwa. Pomiędzy kotłem i zaworem 
bezpieczeństwa nie może być żadnego zaworu! 

Ogrzewanie podłogowe montować poprzez mieszacz.

Przy rurach bez wykładziny przeciwdyfuzyjnej i przy klimatyzacji 
niezbędne jest rozdzielenie układów poprzez wymiennik.

Kocioł może pracować tylko w układach zamkniętytch.

Orurowanie
Kocioł-instalacja 
grzewcza

Przewody wodne

Tuleja kotłowa

Wejście wody 
zimnej

Cyrkulacja

Wyjście cwu

Złączka

Uwaga



Przyłącze wody zimnej

Przyłącze  wody 
zimnej Zasobnik cwu

Woda zimna

Zawór bezpieczeństwa 
zasobnika cwu
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Na doprowadzeniu wody zimnej należy zamontować filtr.

Przyłączenie zimnej wody wykonać według szkicu.
Na zasobniku cwu należy zamontować zawór bezpieczeństwa  o 
średnicy minimum  DN 15. Pomiędzy zaworem bezpieczeństwa i 
zasobnikiem cwu nie może być żadnych zaworów.
Niewłaściwe wykonanie instalacji powoduje unieważnienie gwaran-
cji!
 

Przewody odprowadzające wodę z zaworu bezpieczeństwa muszą 
być wykonane zgonie z odpowiednimi przepisami ( np:odpowiednia 
średnica, długość poniżej 2 m, nie więcej niż dwa kolanka, itp.)  

Wylot z zaworu  powinien być odpowiednio oznakowany i zabezpi-
eczony. 

Po roku eksploatacji należy dociągnąć śruby mocujące dekiel kontrolny 
przy użyciu klucza manometrycznego momentem 33 + 2 Nm. 



Opory przepływu 
wody

Napełnianie /Spust 
wody

Podwyższenie 
temperatury 
powrotu

 W dużych instalacjach o zładzie większym niż 20 litrów na 1 KW           
mocy kotła niezbędne jest podwyższenie temperatury powrotu
    na  30°C .

Napełnianie instalacji.

Opróżnianie 
instalacji

- Instalację można napełnić wodą tylko przy zamontowanym zaworze 
bezpieczeństwa  o ciśnieniu otwarcia max. 3 bar.

- Do napełnienia instalacji zamontować na zaworze napełnienia  i 
oprórzniania przewody elastyczne.

- Przy kotle z zasobnikiem cwu napełnić instalację najpierw do ciśnienia 
ok. 0,5 bar, uruchomić na ok. 2 min pompę ładowania zasobnika 
celem odpowietrzenia i następnie uzupełnić.

- Przy napełnianiu instalacji zwracać uwagę na  wskazania zaworu 
bezpieczeństwa.

- Sprawdzić działanie zaworu bezpieczeństwa.
- Kocioł i instalację odpowietrzyć.

Opróżnianie 
zasobnika cwu

Opróżnianie instalacji z 
zasobnikiem cwu

- Wyłączyć pompę cyrkulacyjną i ochłodzić zasobnik.
- Zamknąć dopływ zimnej wody.
- Otworzyć zawór odwadniający, otworzyć kran ciepłej wody w 
mieszkaniu.
- Opróżnić zasobnik ciepłej wody.

- Wyłączyć kocioł  i odczekać do ostygnięcia instalacji.
- Otworzyć zawory odpowietrzające na kotle i na grzejnikach. 

Odkręcić zasilanie i powrót wody i spuścić wodę z kotła i z in-
stalacji.

- Przedmuchać powietrzem dla usunięcia resztek wody z instalacji.

- Kocioł wyłączyć i odczekać do ostygnięcia.
- Otworzyć zawory odpowietrzające na kotle i instalacji i spuścic 

wodę.
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   Przepływ [m3/h]

Uwaga



- Poniższe wskazówki dotyczą tylko kotła. Stanowią one tylko część 
ogólnych warunków wykonania kotłowni zasilanych gazem.

- Instalację gazową jak również przyłączenie kotła może wykonać 
tylko instalator z odpowiednimi uprawnieniami.

- Przed podłączeniem kotła oczyścić instalację wodną  i gazową , 
szczególnie przy starych instalacjach.

- Na  przyłączu  gazowym przy kotle zainstalować termiczny zawór 
gazowy.

- Przed uruchomieniem kotła wykonać próbę szczelności instalacji 
gazowej do kotła (bez armatury kotła).

   

Uwaga: Armatura gazowa może być poddana próbie przy ciśnieniu 
max. 150mbar. 

 Uruchomienie kotła może nastąpić tylko po uzyskaniu 
nominalnego ciśnienia gazu.

Przyłącze gazu/przyłącze spalin
Przyłączenie 
gazu.

Przyłącze spalin. - Średnica przyłącza spalin musi odpowiadać średnicy króćca przy 
kotle.

-  Redukcja średnicy przyłączenia jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy 
obliczenia wykażą , że funkcjonowanie kotła będzie prawidłowe. 

- Pionowe przyłącze poprawia odprowadzanie spalin.

- Ciąg kominowy, mierzony w odległości dwóch średnic rury spalinowej 
przerywaczem ciągu,   powinien być nie większy niż 0,1 mbar  i nie 
mniejszy niż 0,03 mbar.

Przyłącze spalin.

Przyłącze 
gazu.

                                  
Uwaga



Przyłącze elektryczne.

Uwaga: Przewodów czujników nie prowadzić razem z przewodami 
prądowymi.

Przejście dla kabli.

Uwaga

Przy pierwszym uruchomieniu kotła  niepodłączone czujniki będą 
pokazywane na wyświetlaczu jako usterka. 
Dalsze postępowanie opisane i instrukcji obsługi regulacji.

W  przypadku wyposażenia kotła w regulację inną niż WOLF lub 
wprowadzenia zmian technicznych, Firma WOLF nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za ewentualne skutki.

Uwaga

Przy przekroczeniu przez pompy prądu bezpiecznika regulacji, należy 
podłączyć je poprzez przekażniki.



Zawór gazowy. Zawór gazowy:

Zawór gazowy/ Czynności sprawdzające

1 Nypel pomiarowy i odpowietrzający.
2 Śruba nastawcza ( przy CNG 48, pod śrubą zaślepiającą )

Nastawy fabryczne.

Sprawdzenie gazu.

Kocioł jest fabrycznie nastawiony na gaz ziemny GZ-50 
(WS = 40,7-54,7 MJ/m3 = 11,3-15,2 kWh/m3) .

Jeżeli w sieci jest gaz ziemny GZ-41,5 (WS = 34,2-44,6 MJ/m3 
= 9,5-12,4 kWh/m3) lub gaz płynny (WS = 72,9-76,8 MJ/m3 
= 20,3-21,3 kWh/m3), należy wykonać przestawienie z użyciem od-
powiedniego zestawu przezbrojeniowego WOLF.

Przed  uruchomieniem kotła muszą być wykonane następujące 
czynności przez serwisanta z odpowiednimi uprawnieniami:

1. Sprawdzić rodzaj gazu w sieci i porównać z nalepką na kotle.
 W razie konieczności przestawienia, postępować jak w dalszej 

części instrukcji.
2. Kocioł musi być wyłączony. Otworzyć zawór gazowy.
3. Podłączyć manometr "U" do nypla 1 i sprawdzić ciśnienie. 
4. Uruchomić kocioł  (patrz instrukcja).
5. Ponownie sprawdzić ciśnienie przy pracującym kotle.

Przy gazie płynnym cciśnienie musi wynosić 32-40 mbar.

6. Wyłączyć kocioł. Zamknąć zawór gazowy.
7. Odłączyć manometr. Zakręcić dokładnie nypel pomiarowy. 

Otworzyć zawór gazowy i sprawdzić szczelność nypla.

Ciśn. gazu GZ-41,5 Ciśn. gazu GZ-50 Postępowanie
        ponad 23 mbar             ponad 25 mbar               nie uruchamiać, wezwać gazownię
 17,5 - 23 mbar 16 - 25 mbar wartości normalne
poniżej  17,5 mbar                poniżej 16 mbar nie uruchamiać ,wezwać gazownię

Sit 830 
Tandem
CNG-10-35

  

Sit 822 Nova
CNG-48



1. Kocioł musi być wyłączony.
2. Zamknąć zawór gazowy.
3. Zmienić dysze główne.
4. Zdemontować przewód zapłonowy. Wymienić dysze  i zamontować 

nowy przewód zapłonowy zgodnie z instrukcją.
5. Uruchomić kocioł i sprawdzić szczelność połączeń.
6. Ustawić ilość gazu według metody ciśnieniowej.
7. Przykleić nalepkę z rodzajem gazu.
    Powrót na gaz ziemny odpowiednio z opisem.

Przezbrojenie na inny gaz.

Przezbrojenie z gazu 
ziemnego na gaz płynny.

Uwaga:

Przezbrojenie
z gazu ziemnego
 GZ-50 na
 gaz ziemny GZ-41,5

Przezbrojenie na inny gaz może być wykonane wyłącznie przez 
serwisanta z wymaganymi uprawnieniami i z użyciem oryginal-
nych zestawów WOLF.
Przed zabudową porównać zestaw przezbrojeniowy z tabelą.

1. Kocioł musi być wyłączony.
2. Zamknąć zawór gazowy.
3. Wymienić dysze główne palnika.
4.  Uruchomić kocioł i sprawdzić szczelność połączeń.
5. Nastawić ciśnienie dla gazu ziemnego GZ-41,5  według metody 

ciśnienia na dyszach.
6.  Nalepić nalepkę z nazwą gazu.
     Powrót  na gaz ziemny  GZ-50 odpowiednio według opisu.

Ilość dysz,średnica

 Dysze dla kotła gazowego CNG / CNG-FB

   Gaz            Dysze  10 17 23 29 35 48 

 Ziemny Dysza główna Ilość 1 2 2 3 4 5 

 GZ-50  Nr 240 235 230 230 225 230 

   mm 2,40 2,35 2,30 2,30 2,25 2,30 

  Dysza zapł. Ilość 1 1 1 1 1 1 

   Nr 45 45 45 45 45 45 

   mm 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

 Ziemny Dysza główna Ilość 1 2 3 4 5 7 

 GZ-41,5  Nr 285 280 280 280 280 280 

   mm 2,85 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

  Dysza zapł. Ilość 1 1 1 1 1 1 

   Nr 45 45 45 45 45 45 

   mm 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

 Płynny Dysza główna Ilość 1 2 3 4 5 7 

   Nr 145 140 140 140 140 140 

   mm 1,45 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

  Dysza zapł. Ilość 1 1 1 1 1 1 

   Nr 24 24 24 24 24 24 

   mm 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 



Ustawienie  według 
metody ciśnieniowej.

1. Kocioł musi być wyłączony.

2. Otworzyć śrubę nypla i podłączyć manometr "U" do nypla pomia-
rowego.

3. Sprawdzić w tabeli, jakie powinno być ciśnienie na dyszach. 

4.Uruchomić kocioł.

5. Dla podwyższenia ciśnienia na dyszach pokręcić śrubą "2" zgod-
nie z ruchem wskazówek zegara, dla obniżenia odwrotnie. Śrubę 
zabezpieczyć (przy CNG-48 śrubę zaślepiającą ).

6. Wyłączyć kocioł.

7. Zdjąć manometr. Zakręcić nypel pomiarowy i sprawdzić 
szczelność połączeń.

Uruchomienie.

Uruchomienie / Ciśnienie dysz

Uruchomienie: patrz instrukcja.

 Kocioł Nom. moc                  Nom.obciąż. Ciśnienie na dyszach[mbar](1013mbar,15°C)
 CNG /          cieplna    cieplne Ziemny GZ-50 Ziemny GZ-41,5 Płynny
 CNG-FB [kW] [kW] WS=51,2 MJ/m3 WS=42,3 MJ/m3 WS=76,8 MJ/m3
     (=14,2 kWh/m3) (=11,6 kWh/m3) (=21,3 kWh/m3)

 10 8,6 9,5 17,2 11,9 39,6

 17 16,3 17,9 16,0 11,5 38,1

 23 22,8 25,0 15,3 10,0 33,6

 29 29,1 32,0 14,5 9,5 29,5

 35 34,9 38,9 14,2 8,9 28,1

 48 48,7 53,5 13,1 9,1 28,8

Ciśnienie na dyszach do ustawienia według metody ciśnieniowej.

Dysza główna.

Rozdzielacz gazu.

Dysza zapłonowa.

Nypel do pom. ciśn. dysz.



Dane techniczne / Wymiary

Kocioł CNG  -10 -17 -23 -29 -35 -48 
Moc  kW 8,6 16,3 22,8 29,1 34,9 48,7 
Obciążenie  kW 9,5 17,9 25,0 32,0 38,4 53,5 
Przyłącze spalin-śr. wew.mm     111 111 131 131 151 181
Przyłącze gazu (gwint zewn.) R 1/2½ 1/2½ 1/2½ 1/2½ 1/2½ 1/2½ 
Zasilanie  (gwint zewn.) G 11/2½ 11/2½ 11/2½ 11/2½ 11/2½ 11/2½ 
Powrót  (gwint zewn.) G 11/2½ 11/2½ 11/2½ 11/2½ 11/2½ 11/2½ 
Pojemność wodna kotła  l 5,8 7,8 9,8 11,8 13,8 17,8 
max. temp. kotła1)    (STB) °C 100 100 100 100 100 100 
max. ciśnienie kotła  bar 4 4 4 4 4 4 
Opór po stronie wody 2)  mbar 3 5 9 13 20 11 
Ilość członów   2 3 4 5 6 8 
Nom. przeływ gazu (1013 mbar, 15°C)

Ziemny GZ-50 (Hi = 34,0 MJ/m3)  m3/h 1,01 1,90 2,65 3,39 4,07 5,66 
Ziemny GZ-41,5 (Hi = 29,3 MJ/m3)  m3/h 1,18 2,20 3,07 3,93 4,72 6,57 
Płynny (Hi = 46,3 MJ/kg)        kg/h  0,75 1,41 1,97 2,53 3,03 4,22 
Ciśnienie przyłączeniowe
 Ziemny GZ-50 i GZ-41,5 mbar  20 20 20 20 20 20
 Płynny  mbar 36 36 36 36 36 36 
Wymagany  ciąg kominowy  Pa 3 3 3 3 3 3 
Temperatura spalin 3)  °C 73 112 102 123 110 109 
Przepływ spalin 3)  g/s 11 13 20 20 28 41 
dla ziemnego GZ-50 przy CO2

3)%       3,3 5,4   4,9    6,4 5,5 5,2
Ciężar kotła   kg 92 106 129 155 172 234 
Napięcie zasilania   230 V / 50 Hz / 10 A
Pobór mocy (Regulacja, wyp. dod.)    5 VA
Pobór mocy (ogólem bez pomp)                 15 VA                          
Moc przyłączenia, pompy, mieszacz  po  230 V, 4(2) A
Bezpiecznik regulacji   M 6,3 A 
(max.pobór prądu)
Możliwość przyłączenia mieszacza    230V, 50Hz,czas 4 - 7 min.
NOX-Klasa   5

1)  STB przestawne: 110 / 100°C
2)  przy mocy nom. i ∆T=20K 
3)  dla ustawionej mocy 



Dane techniczne / Wymiary

Kocioł gazowy CNG  -10 -17 -23 -29 -35 -48

Wysokość kotła A mm 835 835 835 835 835 835 

Szerokość kotła B mm 544 544 544 660 660 900

Gł. z przerywaczem C mm 860 860 860 860 860 900

Wysokość podestu D mm 280 280 280 280 280 280

Wysokość z regulacją E mm 1270 1270 1270 1270 1270 1270

Króciec powrotu c.o. F mm 515 515 515 515 515 515

Króciec gazu G mm 645 645 645 645 645 675

Króciec zasilenia c.o. H mm 820 820 820 820 820 820

Króciec spalin J mm 1025 1025 1025 1025 1025 1025

Uwzględniać wysokość stopek/nóg kotła 20mm ±10mm!



Dane techniczne/ Wymiary

Ko cioł CNG-CB  -17/155 -23/155 -29/200 -35/200 
Moc  kW 16,3 22,8 29,1 34,9 
Obciążenie  kW 17,9 25,0 32,0 38,4 
Przyłącze gazu śr.wewn.  mm 111 131 131 151 
Przyłącze gazu (gwint zewn.) R 1/2½ 1/2½ 1/2½ 1/2½ 
Zasilanie  (gwint zewn.) G 11/2½ 11/2½ 11/2½ 11/2½ 
Powrót  (gwint zewn.) G 11/2½ 11/2½ 11/2½ 11/2½ 
Pojemność wodna kotła  Ltr. 7,8 9,8 11,8 13,8 
max. temp kotła (STB)1)    °C  100 100 100 100 
max. ciśnienie  kotła  bar 4 4 4 4 
Opór po stronie wodny 2)  mbar 5 9 13 20 
Ilość członów   3 4 5 6 
Nom. przepływ gazu (1013 mbar, 15°C)

Ziemny GZ-50 (Hi = 34,0 MJ/m3)m3h   1,90 2,65 3,39 4,07 
Ziemny GZ-41,5 (Hi = 29,3 MJ/m3) m3/h  2,20 3,07 3,93 4,72 
Płynny(Hi = 46,3 MJ/kg)       kg/h  1,41 1,97 2,53 3,03 
Ciśn. przyłączeniowe
 Ziemny  GZ-50 i GZ-41,5   mbar 20 20 20 20
 Płynny  mbar 36 36 36 36 
Wymagany ciąg kominowy  Pa 3 3 3 3 
Temp. spalin 3)  °C 112 102 123 110 
Ilość spalin 3)  g/s 13 20 20 28 
dla ziemnego GZ-50 przy CO2

3)% 5,4 4,9 6,4 5,5 
Zasobnik cwu ze stali szlach. 155l  X X - - 
  200l  - - X X 
Ciężar  Kocioł kg 106 129 155 172 
  Zasobnik cwu 155 Ltr. kg 66 66 - - 
  Zasobnik cwur 200 Ltr. kg - - 83 83 
Przyłącze elektryczne     230 V / 50 Hz / 10 A
Pobór mocy (regulacja i wyp. dod.)                              5 VA                                                
Pobór mocy (ogółem bez pomp)      15 VA
Moc przył. pompy, mieszacz     po 230 V, 4(2) A
Bezpiecznik     M 6,3 A 
(max.pobór prądu)
Przył. napędu mieszacza             230V, 50Hz, czas 4 - 7 min.
NOX-Klasa     5

1) STB przestawne: 110 / 100°C
2) przy mocy nom. i ∆T=20K 
3) dla ustawionej mocy



Dane techniczne / Wymiary

Kocioł CNG-CB  -17/155 -23/155 -29/200 -35/200

Wysokość A mm 835 835 835 835

Szerokość B mm 660 660 660 660

Gł. zasobnika 155 l C mm 987 987 - -

Gł. zasobnika 200 l C mm - - 1262 1262

Wysokość zasobnika D mm 625 625 625 625

Wysokość z regulacją E mm 1625 1625 1625 1625

Króciec powrotu c.o. F mm 860 860 860 860

Króciec gazu G mm 990 990 990 990

Króciec zasilania c.o. H mm 1165 1165 1165 1165

Króciec spalin J mm 1350 1350 1350 1350

Króciec wody zimnej K mm 90 90 90 90

Cyrkulacja L mm 412 412 412 412

Króciec wody ciepłej M mm 534 534 534 534

Uwzględnić wysokość nóg/stopek 20mm ±10mm!



Obsługa

- Kocioł należy okresowo czyścić, conajmniej raz w roku.
- Kocioł wyłączyć, zamknąć zawór gazowy, wyłączyć napięcie.

Wyjąć palnik: 
- Wyjąć wtyczkę automatu palnikowego.
- Zdjąć automat palnikowy z konsoli.

-   Odłączyć zawór gazowy. 
- Odkręcić nakrętki płyty palnikowej. 
- Wyjąć palnik.
- Oczyścić lance palnika miękką szczotką lub przemyć wodą z mydłem 

i przedmuchać sprężonym powietrzem.
- Oczyścić sprężonym powietrzem  dysze głóne, dysze zapłonowe i 

cały palnik.

- Zdjąć pokrywę górną kotła, zdjąć izolację i odkręcić dekiel kotła.

- Przy wyjętym palniku oczyścić wnętrze kotła załączoną szczotką 
lub chemicznie. 

- Usunąć zanieczyszczenia z komory spalania.
-   palnik i kocioł ponownie zmontować
- Sprawdzić szczelność połączen gazowych.
- Uruchomić kocioł i sprawdzić prawidłowość działania.
- Sprawdzić ciśnienie na dyszach.

Dla   zapewnienia prawidłowej   i ekonomicznej  pracy kotła
 i ogrzewania niezbędne jest wykonanie corocznego przeglądu  i 
czyszczenie kotła.
Przegląd musi być wykonany przez autoryzowany serwis.
Podczas czyszczenia kotłowni należy wyłączyć kocioł.

Zalecamy zawarcie stałej umowy serwisowej.

Czyszczenie kotła
Automat palnikowy

Połączenia zaworu gazowego 
Zawór gazowyl

Śruby mocujące płytę palnika

Mocowanie pokrywy

Czyszczenie komory spalania



Usterki-Przyczyna-Usuwanie

Usterki Przyczyna Usuwanie

Nie można uruchomić kotła   Brak zasilania Sprawdzić bezpiecznik, połączenia elektryczne, 
                                                                                 włącznik regulacji, pozycję pokrętła
  na regulacji

 Za wysoka temp. kotła  Odczekać do ostygnięcia kotła, 
            przestawić temp. kotła TK max. ,
  

 Niskie ciśnienie gazu Sprawdzić ciśnienie, wezwać gazownię.
 
 Zadziałało zabezp. 
     kotła STB Wezwać autoryzowany  serwis
.
Usterka automatu  Odblokowanie: nacisnąć przycisk   
  odblokowania palnika na ok 3 sek.
                   
                                   Powietrze w przewodach
Brak gazu (np: przy pierwszym  Odpowietrzyć, odblokować przycisk na 
                                                 ruchomieniu)  automacie palnika. 
 
 Zle połączone fazy L i N Połączyć prawidłowo.
 
 Brak zapłonu Sprawdzić elektrodę zapłonową czy nie ma 
                                                                                 przebicia, ew. wymienić.Uszkodzony
  automat  palnika - wymienić.

 Uszkodzony zawór                Sprawdzić oprność cewki zaworu, powinna 
 gazowy wynosić ok. 890 Ohm, sprawdzić połączenia,  
  sprawdzić napięcie w sieci 
  (nie mierzyć na zaworze).
 
                                                               

 Prąd jonizacji za mały Sprawdzić  zamocowanie elektrody 
                                     jonizacyjnej, sprawdzić elektrodę.
                                      Wymienić elektrodę.                            
Powietrze w przewodzie zapłonowym                     odpowietrzyć           
  
 Palnik zabrudzony Wyjąć palnik i oczyścić.

Pompa co  Regulacja w pozycji "lato" Przestawić regulację na ogrzewanie.
nie pracuje 
 Pompa zablokowana Ruszyć wirnik pompy śrubokrętem.

 Pompa uszkodzona               Wymienić pompę.

Pompa cwu Uszkodzony czujnik cwu        Sprawdzić czujnik, ew. wymienić.
nie pracuje
                                    Pompa  zablokowana Ruszyć wirnik pompy śrubokrętem.

 Pompa uszkodzona Wymienić  pompę.
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