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Instrukcja monta¿u

Stalowy kocio³ grzewczy do 63kW
z/bez zasobnika c.w.u. 155/200l

CNK,FNK
ComfortLine
FunctionLine
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Wskazówki
ogólne

Niniejsza instrukcja winna zostaæ przeczytana przez osoby, którym zlecony
zosta³ monta¿, uruchomienie, b¹d� konserwacja kot³a - przed wykonaniem w/w
czynno�ci. Dane i zalecenia, które podane zosta³y w niniejszej instrukcji monta¿u,
musz¹ byæ przestrzegane przez osoby wykonuj¹ce w/w czynno�ci. W przypadku
nieprzestrzegania warunków podanych w instrukcji monta¿u wygasa prawo do
gwarancji udzielanej przez firmê WOLF.

Oznaczenia W niniejszej instrukcji monta¿u stosowane s¹ nastêpuj¹ce symbole i znaki
ostrzegawcze:

Niestosowanie siê do wskazówek oznaczonych tym znakiem mo¿e prowadziæ
do powstania zagro¿enia  dla ludzi.
Niestosowanie siê do wskazówek oznaczonych tym znakiem mo¿e prowadziæ
do uszkodzeñ kot³a.
Dodatkowo do instrukcji monta¿u dostarczane s¹ instrukcja obs³ugi i eksploatacji
oraz naklejone na kotle b¹d� za³¹czone wskazówki w formie naklejek.

Wskazówki bezpieczeñstwa/Oznaczenia/Normy

- Do uruchomienia oraz konserwacji kot³a grzewczego nale¿y wezwaæ
autoryzowany serwis.

- Prace elektryczne (np. monta¿ regulatora) mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie
przez elektryków z uprawnieniami.

- Wykonanie instalacji elektrycznej i zabezpieczanie przed pora¿eniem
elektrycznym wykonaæ zgodnie z norm¹.

- Kocio³ grzewczy mo¿e pracowaæ wy³¹cznie w zakresie mocy, która podana zosta³a
w dokumentacji technicznej firmy WOLF.

- Zgodnie z przeznaczeniem, kocio³ mo¿e byæ stosowany wy³¹cznie do
pompowych instalacji systemu zamkniêtego, wykonanych zgodnie z norm¹.

- Elementy zabezpieczaj¹ce nie mog¹ byæ usuniête, zmostkowane ani w
¿aden inny sposób wy³¹czone z przewidzianego trybu pracy.

- Kocio³ mo¿e pracowaæ wy³¹cznie w sprawnym stanie technicznym. Usterki,
które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu musz¹ zostaæ natychmist usuniête przez
autoryzowany serwis.

- Uszkodzone czê�ci mog¹ byæ wymienione wy³¹cznie na oryginalne czê�ci
zamienne WOLF.

Wskazówki
bezpieczeñstwa

- Kot³y opisane w poni¿szej instrukcji monta¿u s¹ wodnymi
niskotemperaturowymi kot³ami grzewczymi.

- Instrukcja obs³ugi powinna byæ wywieszona w widocznym miejscu w
bezpo�rednim s¹siedztwie kot³a.

- Kot³y musz¹ podlegaæ regularnej konserwacji (raz w roku).
Zalecamy w tym celu zawarcie umowy konserwacyjnej.

- Kot³y mog¹ byæ ustawione i pracowaæ wy³¹cznie w kot³owniach b¹d� w
pomieszczeniach do tego celu przystosowanych, które spe³niaj¹ wymagania
okre�lone w przepisach i normach.

Normy, przepisy
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Kocio³ stalowy olejowo-gazowy
typu CNK
(podest-wyposa¿enie dodatkowe)

Kocio³ stalowy olejowo-
gazowy typu CNK-CB z
zasobnikiem c.w.u.

Kocio³ stalowy

Przeznaczone do pracy w zamkniêtych instalacjach pompowych z
temperaturami zasilania do 100C oraz z dopuszczalnym nadci�nieniem
3 bar/ przy wspó³pracy ze zbiornikiem c.w.u. z maksymalnym
nadci�nieniem 10 bar.

Kocio³ stalowy olejowo-
gazowy typu FNK
(podest-wyposa¿enie
dodatkowe)

Kocio³ stalowy olejowo-
gazowy typu FNK-CB z
zasobnikiem c.w.u.
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Wskazówki do posadowienia

Wskazówki
do posadowienia

- Posadowienie kot³a nale¿y wykonaæ na p³aszczy�nie poziomej.
- Kocio³ mo¿e byæ ustawiony wy³¹cznie w pomieszczeniach

zabezpieczonych przed zamarzaniem. W przypadku gdy w okresie
przestoju istnieje mo¿liwo�æ spadku temperatury poni¿ej zera,
kocio³ i instalacja musz¹ zostaæ opró¿nione z wody.

- Kocio³ i zasobnik c.w.u. musz¹ byæ posadowione poziomo, wzglêdnie
lekko podnie�æ tylni¹ czê�æ w celu zapewnienia pe³nego
odpowietrzenia (ustawiæ za pomoc¹ wkrêcanych nó¿ek).

- Kot³a nie mo¿na instalowaæ w pomieszczeniach , w których
wystêpuj¹ ¿r¹ce opary, du¿e zapylenie  lub wysoka wilgotno�æ
powietrza(warsztaty ,pomieszczenia pralni i.t.p.).

- Odleg³o�æ boku kot³a od ³atwopalnych elementów budowlanych
powinna odpowiadaæ obowi¹zuj¹cym przepisom, jednak nie byæ
mniejsza ni¿ 200mm.

- Ze wzglêdu na mo¿liwo�æ otwierania drzwiczek kot³a wraz z
palnikiem nale¿y zapewniæ odstêpy z boków kot³a min. 400mm

- Czopuch spalin powinien byæ jak najkrótrzy, ze spadkiem w kierunku
kot³a.

- Izolowaæ oprowadzenie spalin!
- Dla konserwacji stosowaæ wyczystki na po³¹czeniach z kominem.

Zalecane odstêpy
monta¿owe

Transport w
pomieszczeniu kot³owni

Celem u³atwienia transportu wewn¹trz budynku s¹ oferowane jako
wyposa¿enie dodatkowe pasy transportowe wraz z karabiñczykami.

1000

900

4
00

Kocio³ przenosiæ tylko za pomoc¹ wszystkich czterech pasów
transportowych!

Otwory na pasy transportowe
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Posadowienie

Posadowienie kot³a na
stopkach/nogach

Kocio³ jest wyposa¿ony w 4 szt.stopek regulowanych.

- Kocio³ ze stopkami lub nogami wypoziomowaæ lub lekko podnie�æ
tyln¹ czê�æ.

- Zamontowaæ podest wg. za³¹czonej do niego instrukcji.
- Kocio³ postawiæ na pode�cie z ca³kiem wkrêconymi stopkami.

- Od spodu z przodu na bokach kot³a s¹ przewidziane otwory do
po³¹czenia z podestem. Nie potrzeba dodatkowych mocowañ.

- Kocio³ ze stopkami na pode�cie wypoziomowaæ lub lekko podnie�æ
tyln¹ czê�æ.

Posadowienie kot³a na
pode�cie (wyposa¿enie
dodatkowe)

- Blachy podestu z³o¿yæ razem.
Uwaga: Nie zamieniæ blachy przedniej i tylnej z

bocznymi!
Patrz wymiary w tabeli!

 Blacha przednia i tylna musi zachodziæ na blachy boczne.

- Balchy podestu skrêciæ na górze �rubami z ³bem okr¹g³ym i
nakrêtkami - "A"

- Balchy podestu skrêciæ na dole �rubami z gwintem zewnêtrznym
i wewnêtrznym i nakrêtkami - "B"

- Stopki wzglêdnie nogi wkrêciæ do �rub dolnych i wypoziomowaæ.

Podest

Stopki

Podest

Nogi
(Wyposa¿enie
dodatkowe)

B

A

Podest

B 

B  

B  

A

A

A

A

Monta¿
podestu
Zamontowaæ �ruby
M 8 x 30 i nakrêtki z przodu
(do monta¿u kot³a )

- Posadowiæ kocio³ na podest.
- Niepotrzebne jest dodatkowe mocowanie kot³a i podestu.

Wymiary blach przednia / boczna
tylna

CNK/FNK-17/20 mm 554 612

CNK/FNK-25 mm 554 682

CNK/FNK-32/40 mm 554 732

CNK/FNK-50/63 mm 654 912
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Obudowê boczn¹ i konsolê regulacji po³¹czyæ do³¹czonymi
blachowkretami (6 szt.).

Blachowkrêty Blachowkrêty

Izolacja ob³o¿yæ kocio³ i po³¹czyæ sprê¿ynami.

Izolacja prze³o¿yæ przez króæce i przy³o¿yæ do ty³u kot³a.

Izolacja przy³o¿yæ do przodu kot³a.

Obudowa boczna dolne zagiêcie w³o¿yæ w wygiêcie na kotle
(widok X).

Konsola regulacji na³o¿yæ po�rodku i równolegle nacisn¹æ na dó³ celem wsuniêcia haków konsoli
regulacji do prowadnic na obudowie bocznej.

Monta¿ kot³a

Konsola regulacji

Obudowa boczna

Haki

1

2

3

4

5

Monta¿ kot³a na pode�cie

Wygiêcie na kotle

Dolne zagiêcie obudowy
bocznej

Widok X

9 9

2

6

8

11

11

12

7

4
4

1
5

3

10

Drzwi kot³a Zamontowaæ za pomoc¹ dostarczonych czterech �rub M10x45
wraz z podk³adkami.
Zamontowaæ zawias w zale¿no�ci od kierunku otwierania siê
drzwi.
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Obudowa tylna za pomoc¹ klinów powiesiæ na prowadnicach obudowy bocznej i
skrêciæ blachowkrêtami (4 szt.)

Blachowkrêty Blachowkrêty

Prowadnica Prowadnica

Obudowa
tylnia

Obudowa regulacji Obudowê regulacji ustawiæ na konsoli i przesun¹æ do przodu a¿ do
w³a�ciwego ustalenia pozycji.Do³¹czonymi dwoma blachowkrêtami
obudowê zablokowaæ.
Czujniki kot³a poprowadziæ do ty³u i wsun¹æ w dowolnej kolejno�ci
do tuleji zanurzeniowej kot³a. Wtyczkê do palnika poprowadziæ przez
otwór konsoli regulacji po lewej lub prawej stronie
(w zale¿no�ci od kierunku otwierania siê drzwi). Dla zabezpieczenia
zasilania palnika nale¿y wcisn¹æ przy tym za�lepkê do konsoli
regulacji.
Zamocowaæ zabezpieczenie kabla zasilania palnika.

6

7

8 Obudowa górna za³o¿yæ

Za�lepki (4 szt.) za³o¿yæ na otwory (9) obudowy bocznej (4).

za�lepka

Obudowa przednia Wcisn¹æ w za�lepki a¿ do zatrza�niêcia.

9

10

konsola regul.

blachowkrêty

Monta¿ kot³a na pode�cie

Tabliczka znamionowa nakleiæ w widocznym miejscu

Wolf-Logo wcisn¹æ w otwory obudowy przedniej (tylko przy FunctionLine).

11

12

zabez. kablaza�lepka

mocowanie
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2 7

3

9

1

9
4

10

6

5

8

11

20

13

17

19
22

22

23

18

15
15

12
16

14

21

Monta¿ zasobnika
(tylko CNK/FNK/-50/-63 w
po³¹czeniu z le¿¹cym
zasobnikiem 200l)

Zamocowaæ �rubami M12x20 profile dolne/górne do zasobnika(tylko
dla CNK/FNK/-50/-63 w po³¹czeniu z le¿¹cym zasobnikiem 200l)

�ruby centrowania M8 x 30 (2 szt.) w³o¿yæ w otwory (5) i przykrêciæ nakrêtkami M8.
kot³a

Monta¿ zasobnika CNK-50/63-CB, FNK-50/63-FB

5
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2 7

3

9

1

9
4

1 0

6

5

8

2 0 2 0

1 3

1 7

1 9
2 2

1 1

2 2

2 3

1 8

1 5
1 5

1 2
1 6

1 4

2 1

Stopki zamontowaæ

Izolacja za³o¿yæ na zasobnik i spi¹æ 3 sprê¿ynami

Izolacja przy³o¿yæ do tylnej czê�ci zasobnika przek³adaj¹c przez króæce

Izolacja za³o¿yæ na przód kot³a i zamocowaæ sprê¿ynami

�ruby centruj¹ce �ruby Mx30 (2szt.)wsun¹æ od do³u w otwory (5)i przykêciæ nakrêtkami M8

     Obudowa boczna (lew¹ i praw¹) doln¹ krawêdzi¹ wsun¹æ na ramê zasobnika)

Obudowa górna za³o¿yæ i zamocowaæ z przodu blachowkrêtami do obudowy bocznej

Za�lepki (4 sztuki) za³o¿yæ na otwory (9) obudów bocznych (6+7)

Monta¿ zasobnika

Rama zasobnika

Dolna krawêd�
obudowy bocznej

1

2

3

4

5

6 7

8

Za�lepka

Obudowa przednia wcisn¹æ w za�lepki do zatrza�niêcia

Tabliczka znamionowa nakleiæ w widocznym miejscu

Widok Y

9

10

11

Podest

Stopka

Podest

Nogi (wyp.
dodatkowe)

B
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16

15

Izolacja ob³o¿yæ kocio³ i po³¹czyæ sprê¿ynami.

Izolacja prze³o¿yæ przez króæce i przy³o¿yæ do ty³u kot³a.

Izolacja przy³o¿yæ do przodu kot³a.

Obudowa boczna dolne zagiêcie w³o¿yæ w wygiêcie na kotle
(widok X).

Konsola regulacji na³o¿yæ po�rodku i równolegle nacisn¹æ na dó³ celem wsuniêcia haków konsoli
regulacji do prowadnic na obudowie bocznej.

Monta¿ kot³a na zasobniku

Monta¿ kot³a

12

13

14

Konsola regulacji

Obudowa boczna

Haki

Wygiêcie na kotle

Dolne zagiêcie
obudowy bocznej

Widok X

Posadowiæ kocio³ na zmontowanym zasobniku.
Od do³u kot³a z przodu s¹ przewidziane otwory centruj¹ce do zasobnika.
Dodatkowe mocowanie z zasobnikiem nie jest potrzebne.

2 7

3

9

1

9
4

10

6

5

8

20 20

13

17

19

22

22

11

23

18

15
15

12
16

14

21
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17

Obudowa górna za³o¿yæ

Za�lepki (4 szt.) za³o¿yæ na otwory (20) obudowy bocznej (15).

Za�lepka

18

Obudowa przednia Wcisn¹æ w za�lepki a¿ do zatrza�niêcia.

Obudowa regulacji Obudowê regulacji ustawiæ na konsoli i przesun¹æ do przodu a¿ do w³a�ciwego
ustalenia pozycji.Do³¹czonymi dwoma blachowkrêtami obudowê zablokowaæ.
Czujniki kot³a poprowadziæ do ty³u i wsun¹æ w dowolnej kolejno�ci do tuleji
zanurzeniowej kot³a. Wtyczkê do palnika poprowadziæ przez otwór konsoli
regulacji po lewej lub prawej stronie
(w zale¿no�ci od kierunku otwierania siê drzwi). Dla zabezpieczenia zasilania
palnika nale¿y wcisn¹æ przy tym za�lepkê do konsoli regulacji.
Zamocowaæ zabezpieczenie kabla zasilania palnika.

Skrêciæ konsolê regulacji z obudowami bocznymi za pomoc¹
do³¹czonych blachowkrêtów.

Obudowa tylna za pomoc¹ klinów powiesiæ na prowadnicach obudowy bocznej i
skrêciæ blachowkrêtami (4 szt.)

Blachowkrêty Blachowkrêty

Prowadnica Prowadnica

Obudowa
tylnia

Blachowkrêty Blachowkrêty

Monta¿ kot³a na zasobniku

19

Tabliczka znamionowa nakleiæ w widocznym miejscu

Wolf-Logo wcisn¹æ w otwory obudowy przedniej (tylko przy FunctionLine)

21

22

20

23

Drzwi kot³a Zamontowaæ za pomoc¹ czterech �rub M10x45 z podk³adkami.Zamontowaæ
zawias po lewej lub prawej stronie drzwi

mocowanie

Konsola regul.
zab. kablaza�lepka

blachowkrêty
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Monta¿ elementów ComfortLine

1. Element górny: Za�lepki                 (4szt., czarne) wcisn¹æ do obudowy przedniej. Element
górny za³o¿yæ na za�lepki i przesun¹æ w dó³ a¿ do zatrza�niêcia.

Dodatkowo przy wersji Comfortline nale¿y zamontowaæ nastêpuj¹ce
elementy.

2. Element dolny:
CNK17-60(tylko kocio³)

Dodatkowo przy wersji Comfortline nale¿y zamontowaæ nastêpuj¹ce
element.

Kocio³

Za�lepki                 (4szt., czarne) wcisn¹æ do obudowy przedniej. Element
górny za³o¿yæ na za�lepki i przesun¹æ w dó³ a¿ do zatrza�niêcia.

Za�lepki                 (4szt., czarne) wcisn¹æ do obudowy przedniej. Element
przedni za³o¿yæ na za�lepki i przesun¹æ w dó³ a¿ do zatrza�niêcia..

Zasobnik

1.Element przedni:
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Orurowanie

Orurowanie kocio³
zasobnik

Orurowanie wykonaæ wg. za³¹czonego rysunku.
Uwaga: Kierunek przep³ywu pompy c.w.u. z góry na dó³!
Nie pod³¹czone króæce zasilania i powrotu zamkn¹æ uszczelkami i
za�lepkami.

Przy³¹czyæ zasilenie i powrót z instalacji do opowiednich króæców
kot³a. Zawór zwrotny montowaæ zawsze za pomp¹ obiegow¹.

Zamontowaæ grupê bezpieczeñstwa. Nie odcinaæ w ¿aden sposób
orurowania pomiêdzy kot³em a zaworem bezpieczeñstwa.
Ogrzewania pod³ogowe pod³¹czaæ  poprzez zawory 3 lub 4 -
drogowe.

Kocio³ przeznaczony jest tylko do zamkniêtych instalacji pompowych.
Zalecenie: Instalacje otwarte przeinstalowaæ na zamkniête.

Orurowanie kocio³ -
instalacja c.o.

Pompa c.w.u. z
uszczelkami

Króciec do
odpowietrzenia i zaworu
bezpieczeñstwaKszta³tka ze

z³¹czk¹

Zawór zwrotny 2xpowrót c.o.

W¹¿ elastyczny z
uszczelkami

Spust, nape³nianie

2xzasilanie c.o.

Tuleja dla czujnika
zasobnika

Króciec wody
zimnej

Kolano

Cyrkulacja
Kr. wody ciep³ej
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Przy³¹cze wody zimnej

Na instalacji wody zimnej musi zostaæ zamontowany filtr wody pitnej.

W celu ograniczenia wzrostu ci�nienia wynikaj¹cego z rozszerzania
siê wody w zbiorniku na skutek podgrzewania, nale¿y przy³¹czyæ
do zbiornika ze stali szlachetnej  zawór bezpieczeñstwa o minimalnej
�rednicy przy³¹czenia DN 15. Musi on byæ zainstalowany w miejscu
dostêpnym. Zaworu bzpieczeñstwa nie mo¿na odcinaæ.

Spust z zaworu bezpieczeñstwa musi byæ wykonany o �rednicy
równej króæcowi przedmiotowego zaworu i byæ wyposa¿ony w
najwy¿ej dwa kolana i nie d³u¿szy ni¿ 2m.

W przypadku gdy instalacja  nie bêdzie odpowiada³a powy¿szemu
schematowi, nastêpuje utrata gwarancji.

W pobli¿u spustu z zaworu bezpieczeñstwa, lub o ile to konieczne
na samym zaworze bezpieczeñstwa, nale¿y umie�ciæ tabliczkê ze
wskazówk¹ nastêpuj¹cej tre�ci: �W czasie pracy instalacji mo¿e
wyp³ywaæ woda! Nie zamykaæ!�

Raz w roku podczas przegl¹du docisn¹æ �rubê otworu rewizyjnego
zasobnika (33+ 2 Nm).

Przy³¹cze wody zimnej
do zasobnika

Króciec spalin

Króciec wody zimnej

Zawór bezpieczeñstwa
zasobnika

Za
w

ór

Syfon
powy¿ej górnej
krawêdzi zasobnika

P
rz
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ze
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et
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S
pu

st

Za
w
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 z

w
ro

tn
y

Za
w

ór
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Fi
ltr

 w
od

y 
pi

tn
ej
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w

ór
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e 
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m
ne

j

Grupa
bezpieczeñstwa
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Podwy¿szenie
temperatury
powrotu

W instalacjach grzewczych z du¿ym z³adem wody
(wiêkszym ni¿ 20l na 1 kW mocy grzewczej) niezbêdne jest
podwy¿szenie temperatury na powrocie do 30C.

Nape³nianie
instalacji

Spust wody z
instalacji c.o.

Instalacja mo¿e byæ nape³niana tylko wtedy, gdy jest
zamontowany w odpowiednim  miejscu zawór bezpieczeñstwa o
ci�nieniu otwarcia max 3bar ( zawór dobrany w/g
obowi¹zuj¹cych norm ). W celu nape³nienia instalacji grzewczej
zamontowaæ na króæcu nape³nienie/spust zawór odcinaj¹cy oraz
w¹¿ elastyczny.
Wê¿ownicê zbiornika c.w.u. odpowietrzyæ poprzez w³¹czenie pompy
c.w.u. (na ok. 2 minut) przy ci�nieniu instalacji 0,5 bar, lub mniejszym.
Przy nape³nianiu zwróciæ uwagê na wskazanie ci�nienia i zawór
bezpieczeñstwa. Sprawdziæ dzia³anie zaworu bezpieczeñstwa.
Odpowietrzyæ kocio³ (automatyczny zawór odpowietrzaj¹cy)

Spust wody z
zasobnika c.w.u.

Spust wody z wê¿ownicy
zasobnika

- Wy³¹czyæ pompê cyrkulacyjn¹, poczekaæ na sch³odzenie zasobnika.
- Zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy na zasilaniu wody zimnej.
- Otworzyæ zawór spustowy oraz zawór na instalacji c.w.u..
- Opró¿niæ zasobnik z wody.

- Instalacjê wy³¹czyæ i poczekaæ na jej sch³odzenie.
- Otworzyæ zawór spustowy na kotle.
- Otworzyæ zawory odpowietrzaj¹ce na grzejnikach.
- Odkrêciæ zasilenie i powrót wê¿ownicy.
- Po opró¿nieniu, resztê wody wyp³ukaæ sprê¿onym powietrzem.C

 Instalacjê wy³¹czyæ i poczekaæ na jej sch³odzenie.
Otworzyæ zawór spustowy.
Otworzyæ zawory odpowietrzaj¹ce na grzejnikach.
Opró¿niæ z wody instalacjê c.o..

Nape³nianie/Spust
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Wskazówka

Przy zastosowaniu do kot³a Wolf regulacji innej produkcji lub
wprowadzaniu zmian do oryginalnych regulacji, firma Wolf nie
udziela gwarancji na szkody powsta³e w wyniku w/w zmian.

Monta¿ palnika/Przy³¹cze elektryczne

Monta¿ palnika

Pompy c.o. i pompê c.w.u. nale¿y pod³¹czyæ poprzez dodatkowe
zabezpieczenie gdy:
- pobór pr¹du pomp i palnika jest wiêkszy ni¿ 2A
- ca³kowity pobór pr¹du regulacji jest przekroczony

Podczas pierwszego uruchomienia kot³a na wy�wietlaczu
regulacji pogodowej wszystkie niepod³¹czone czujniki s¹
wy�wietlane w opcji awarii. Usuwanie w/w trybu wy�wietlania
znajduje siê w instrukcji obs³ugi regulacji.

Wskazówka

Instrukcja obs³ugi palnika nadmuchowego znajduje siê wewn¹trz
opakowania palnika. Przy monta¿u ko³nierza mocuj¹cego palnik
stosowaæ �ruby, których nie mo¿na wkrêciæ w drzwi kot³a
g³ebiej ni¿ 15mm.
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Eksploatacja

Aby zapewniæ poprawn¹ pracê instalacji u¿ytkownik jest
zobowi¹zany raz w roku przeprowadziæ przegl¹d kot³a
grzewczego przez autoryzowany serwis. W czasie
czyszczenia kot³owni piec wy³¹czyæ.
Zalecamy zawarcie umowy na przegl¹dy kot³a.

Wskazówka:

Przegl¹d -  Wy³¹czyæ wy³¹cznik g³ówny regulacji.
- Zdj¹æ przedni¹ obudowê kot³a.

- Od³¹czyæ wtyczkê palnika.

- Odkêciæ �ruby drzwi kot³a.

- Otworzyæ drzwi kot³a.

- Wyci¹gn¹æ wk³ad komory spalania.

�ruby drzwi kot³a

Szczotk¹ do czyszczenia usun¹æ sadzê i zanieczyszczenia.

Z³o¿yæ kocio³ w odwrotnej kolejno�ci.

Obudowa przednia

Wk³ad komory spalania
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CNK / FNK 17 20 25 32 40 50 63

Zakres mocy kW 14-17 17-20 20-25 25-32 32-40 40-50 50-63

Króciec zasilania G 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½

Kr. powrotu, powrót zaw. bezp. G 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½

Króciec spustowy/nape³niania(gw.zew) R 1 1 1 1 1 1¼ 1¼

Kr. odpowietrzenia, zasilenie zaw. bezp. R 1 1 1 1 1 1¼ 1¼

Pojemno�æ wodna kot³a l 51 51 58 68 68 105 105

Pojemno�æ gazowa kot³a l 36 36 41 61 61 130 130

Opór po stronie wody (przy ∆T=20K)mbar 6 6 6 10 10 22 22

Maks. ci�nienie robocze bar 3 3 3 3 3 3 3

Strata rozruchowa % 1,8 1,6 1,2 1,1 0,9 0,9 0,7

Niezbêdny sprê¿ palnika Pa 2 3 5 5 7 7 8

Temperatura spalin °C 160/180 160/180 150/170 180/200 190/215 190/210 190/215

Strumieñ spalin kg/h 24/29 29/34 34/42 42/54 54/68 68/85 85/107

Króciec spalin mm 129 129 129 149 149 179 179

D³ugo�æ komory spalania mm 545 545 615 665 665 845 845

Ciê¿ar Kocio³ kg 135 135 141 169 169 258 258

Przy³¹cze elektryczne 230 V / 50 Hz / 10A

Pobór mocy (ca³kowity bez pomp) 15 VA

Pobór mocy (regulacja i wyp. dodatkowe) 5 VA

Moc prze³¹czeniowa (pompy,mieszacze,palnik) ka¿da, 230 V, 4(2) A

Bezpiecznik regulacji (maks. pobór pr¹du) M 6,3 A

Przy³¹cze mieszaczy 230V, 50Hz, czas 4 - 7 min.

Dane techniczne/Wymiary
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Dane techniczne/Wymiary

Uwzglêdniæ wysoko�æ nóg/stopek kot³a: 20mm ±10mm!

CNK / FNK 17 20 25 32 40 50 63

Wysoko�æ A mm 670 670 670 670 670 845 845

Szeroko�æ B mm 660 660 660 660 660 760 760

G³êboko�æ C mm 756 756 826 876 876 1056 1056

Wysoko�æ podestu D mm 280 280 280 280 280 280 280

Wys. z regulacj¹ E mm 1115 1115 1115 1115 1115 1290 1290

Króciec spust/nape³nianie G mm 385 385 385 360 360 364 364

Króciec powrotu c.o. H mm 449 449 449 417 417 420 420

Króciec spalin J mm 607 607 607 607 607 657 657

Króciec zasilania c.o. K mm 775 775 775 807 807 904 904

Króciec odpowietrzenia L mm 828 828 828 853 853 949 949

Rozstaw króæców c.o. M mm 260 260 260 260 260 300 300
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CNK-CB/FNK-FB 17 20 25 32 40 50 63

Zakres mocy kW 14-17 17-20 20-25 25-32 32-40 40-50 50-63

Króciec zasilania G 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½

Kr. powrotu, powrót zaw. bezp. G 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½

Króciec spustowy/nape³niania(gw. zew.) R 1 1 1 1 1 1¼ 1¼

Kr. odpowietrzenia, zasilenie zaw. bezp. R 1 1 1 1 1 1¼ 1¼

Pojemno�æ wodna kot³a l 51 51 58 68 68 105 105

Pojemno�æ gazowa kot³a l 36 36 41 61 61 130 130

Opór po stronie wody (przy ∆T=20K)mbar 6 6 6 10 10 22 22

Maks. ci�nienie robocze bar 3 3 3 3 3 3 3

Strata rozruchowa, kocio³ % 1,8 1,6 1,2 1,1 0,9 0,9 0,7

Niezbêdny sprê¿ palnika Pa 2 3 5 5 7 7 8

Temperatura spalin  °C 160/180 160/180 150/170 180/200 190/215 190/210 190/215

Strumieñ spalin kg/h 24/29 29/34 34/42 42/54 54/68 68/85 85/107

Króciec spalin mm 129 129 129 149 149 179 179

D³ugo�æ komory spalania mm 545 545 615 665 665 845 845

Zasobnik 155 Ltr. X X X X - - -

200 Ltr. - - X X X X X

Strata rozruchowa

Kocio³+zasobnik 155l % 2,5 2,2 1,8 1,4 - - -

Kocio³+zasobnik 200l % - - 2,0 1,7 1,3 1,4 1,1

Ciê¿ar kocio³ kg 135 135 141 169 169 258 258

Zasobnik 155l kg 66 66 66 66 - - -

Zasobnik 200l kg - - 83 83 83 83 83

Przy³¹cze elektryczne 230 V / 50 Hz / 10A

Pobór mocy (regulacja i wyp. dodatkowe) 5 VA

Pobór mocy (ca³kowity bez pomp) 15 VA

Moc prze³¹czeniowa (pompy,mieszacze,palnik) ka¿da, 230 V, 4(2) A

Bezpiecznik regulacji (maks. pobór pr¹du) M 6,3 A

Przy³¹cze mieszaczy 230V, 50Hz, czas 4 - 7 min.

Dane techniczne/Wymiary
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Dane techniczne/Wymiary

CNK-CB/FNK-FB 17 20 25 32 40 50 63

Wysoko�æ kot³a A mm 670 670 670 670 670 845 845

Szeroko�æ B mm 660 660 660 660 660 760 760

G³eboko�æ zasobnika 155 l C mm 987 987 987 987 - - -

Länge Edelstahlspeicher 200 l C mm - - 1262 1262 1262 1262 1262

Wysoko�æ zasobnika D mm 625 625 625 625 625 625 625

Wysoko�æ z regulacj¹ E mm 1460 1460 1460 1460 1460 1635 1635

Króciec spust/nape³nianie G mm 730 730 730 705 705 709 709

Króciec powrotu c.o. H mm 794 794 794 762 762 765 765

Króciec spalin J mm 952 952 952 952 952 1002 1002

Króciec zasilania c.o. K mm 1120 1120 1120 1152 1152 1249 1249

Króciec odpowietrzenia L mm 1173 1173 1173 1198 1198 1294 1294

Rozstaw króæców c.o. M mm 260 260 260 260 260 300 300

Króciec wody zimnej N mm 90 90 90 90 90 90 90

Króciec cyrkulacji O mm 412 412 412 412 412 412 412

Króciec wody ciep³ej P mm 534 534 534 534 534 534 534

Uwzglêdniæ wysoko�æ nóg/stopek kot³a: 20mm ±10mm!
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Usterka Przyczyna Usuwanie

Palnik nie w³¹cza Brak napiêcia Sprawdziæ bezpieczniki, po³¹czenia
siê lub w³¹cza siê elektryczne, pozycjê wy³¹cznika
blokada g³ównego regulacji, pozycjê

wy³¹cznika g³ównego instalacji

Pusty zbiornik oleju/gazu Zatankowaæ olej/gaz, otworzyæ zawór
gazowy

Za³¹cza siê blokada Nacisn¹æ przycisk
palnika odblokowania

Wy³¹czy³ STB Sprawdziæ przyczynê zadzia³ania
odblokowania Nacisn¹æ przycisk

Zanieczyszczony filtr oleju Wymieniæ filtr

Pompa c.o. nie Praca w trybie letnim Sprawdziæ wy³¹cznik zima-lato
pracuje Zablokowana pompa c.o. �rubokrêtem przekrêciæ

o� pompy

Pompa c.w.u. nie Pompa c.o. uszkodzona Wymieniæ pompê
pracuje

Pompa c.w.u. uszkodzona Wymieniæ pompê

Uszkodzony regulator c.w.u. Sprawdziæ lub wymieniæ

Zablokowana pompa c.w.u. Przekrêciæ o� pompy

Ogrzewanie dzia³a, ale zbyt Za niska maks. temp. kot³a Nastawiæ wy¿ej
niska temp. w pomieszczeniu

Zbyt d³ugi czas Za niska temp. c.o. Nastawiæ wy¿sz¹
 podgrzewu zasobnika temperaturê  na regulatorze

Za ma³y przep³yw do Zamontowaæ pompê ³adowania o
wê¿ownicy zasobnika wiêkszym przep³ywie

Nie odpowietrzona Odpowietrzyæ przy wy³¹czonej
wê¿ownica zasobnika pompie ³adowania

Wê¿ownica zanieczyszczona Oczy�ciæ z osadów

Za niska temperatura c.w.u. Termostat wy³¹cza Ustawiæ termostat
za wcze�nie

Za niska temperatura Zamontowaæ wiêksz¹ pompê
na powrocie ³adowania

02/02  TV     PL

Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.· Majdan 105 · 05-462 Wi¹zowna · Tel. 7890617 · Faks 7890864

Usterki-Przyczyny-Usuwanie

Art-Nr. 30 51 505


