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Olejowo-gazowy żeliwny kocioł grzewczy, dla palenisk nadciśnieniowych, pompowych 
obiegów grzewczych z temperaturami zasilania do 100 °C i nadciśnieniu 4 bar oraz 
nadciśnieniu w zbiorniku c.w.u. - 10 bar.  

Ustawienie

MK-1  80 do 260 blok żeliwny zmontowany lub w częściach.
MK -350 do 530 blok żeliwny w częściach.
Na czas transportu blok żeliwny w częściach jest zmontowany ściągaczami. 
Obudowa, elementy montażowe  i regulator są zapakowane w oddzielne kartony.
Na czas transportu blok żeliwny jest zapakowany przy MK-350 na dwóch a 
MK-440 i MK-530 na trzech paletach. 

Zabudowa kotła musi być zgodna z przepisami, zwłaszcza odnośnie gabarytów po-
mieszczenia na kotłownię, wentylacji i podłącza kominowego. 

Kocioł można ustawiać tylko w pomieszczeniach ogrzewanych, zabezpieczonych przed 
działaniem mrozu i z zapewnioną wentylacją. 

Biorąc pod uwagę potrzebę czyszczenia kotłowni i wymiary palnika korzystnie jest 
ustawić kocioł na podeście. Wymiary podano w danych technicznych. Posadowienie 
kotła tylko na odpowiednio wypoziomowanych i utwardzonych podłożach.

Przewód spalinowy powinien być możliwie krótki, poprowadzony wznosząco do kom-
ina  Przewody spalinowe starannie zaizolować ! Stosować wyczystki umożliwiające 
czyszczenie.

Przełożywszy śruby można uchylać drzwiczki kotła na inną stronę. 

Nie wolno ustawiać kotła grzewczego w pomieszczeniach gdzie wydzielają się agresy-
wne opary, o dużym zapyleniu lub wilgotności. 

Powietrze wykorzystywane do spalania musi być wolne od  zanieczyszczeń chemicznych  
i wykazywać niewielki stopień zapylenia.

Odstępy od ścian lub materiałów łatwopalnych muszą odpowiadać przepisom. Zalecane 
odstępy na rysunku obok.

Dostawa

Uwaga

Uwaga
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             Ogólne   Niniejsza instrukcja montażu dotyczy wyłącznie stalowych kotłów grzewczych firmy Wolf.  
     
    Niniejsza instrukcja winna zostać przez osoby, którym został zlecony montaż, uruchomienie  
    bądź konserwacja, ( przed podjęciem i wykonaniem w/w czynności ).
      Dane i zalecenia, które podane zostały w niniejszej instrukcji muszą być  
      przestrzegane.
      W przypadku niestosowania warunków podanych w instrukcji montażu   
      wygasa  prawo do gwarancji uzyskane od firmy WOLF.
             Oznaczenia    W niniejszej instrukcji montażu stosowane są następujące symbole i   
      znaki:
      

Uwaga

      Niestosowanie się do wskazówek oznaczonych tym znakiem może   
      prowadzić do powstania zagrożenia dla ludzi.
      Niestosowanie się do wskazówek oznaczonych tym znakiem może   
      prowadzić do uszkodzeń kotła grzewczego.
      
      Dodatkowo do instrukcji montażu załączona jest instrukcja obsługi -   
      również należy zwrócić na nią uwagę.
      W/w wskazówek musi w pierwszej kolejności przestrzegać wykonawca   
      instalacji. 

            Wskazówki bezpieczeństwa - W celu zamontowania, uruchomienia oraz konserwacji kotła grzewczego   
     należy zatrudnić odpowiednio wykwalifikowaną firmę.
                    - Prace elektryczne (np. montaż regulatora) mogą być wykonywane 
                     wyłącznie przez osoby uprawnione.
                    - W trakcie prac nad instalacją elektryczną należy stosować się do obowiązujących   

                      warunków technicznych wykonania prac elektrycznych 
                    - Kocioł grzewczy może pracować wyłącznie w zakresie wydajności/mocy, która 
                       podana została w dokumentacji technicznej firmy WOLF.
                    - Zastosowanie kotła grzewczego musi być zgodne z przepisami i przeznaczeniem  
                    - Urządzenia zabezpieczające bądź nadzorujące nie mogą być 
                       w czasie pracy usunięte, zmostkowane ani w żaden inny sposób 
                                                                          wyłączone z przewidzianego trybu pracy.
                    -  Kocioł grzewczy może pracować wyłącznie w stanie technicznie nienagannym.    

                   Usterki i uszkodzenia, które zagrażają bądź mogą zagrażać bezpieczeństwu, 
      muszą  zostać usunięte natychmiast.                                                                   
                  - Uszkodzone części  urządzeń mogą być wymienione wyłącznie na oryginalne części    

                                                                       zamienne WOLF.

            Normy, przepisy                 -  Kotły grzewcze opisane w poniższej instrukcji montażu są kotłami grzewczymi   
                      niskotemperaturowymi ( w powązaniu z regulacją pogodową ).

                    - Załączona instrukcja obsługi winna być przechowywana w widocznym miejscu w  
                      pomieszczeniu, w którym ustawiono kocioł.

                    - Urządzenia grzewcze muszą podlegać regularnej konserwacji ( raz na rok ). 
                     Zalecamy w tym celu zawarcie odpowiedniej umowy.
                    - Kotły grzewcze mogą być ustawione i pracować wyłącznie w pomieszczeniach, 
                       które wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wskazówki bezpieczeństwa



4

Dane techniczne
TYP MU-1/MK-1 80 110 140 180 220 260
Moc MK-1 kW 50-100 80-130 110-170 140-210 180-250 220-300
Zalecany zakres mocy MK-1 kW 50-80 80-110 110-140 140-180 180-220 220-260
Zalecany zakres mocy MU-1 kW 50-80 80-110 - - - -
Moc ustawiona MU-1 kW 80 110 - - - -
Wysokość/Wysokość bez obudowy A mm 1220/1148 1220/1148 1220/1148 1220/1148 1220/1148 1220/1148
Szerokość/Szerokość bez obudowy B mm 825/585 825/585 825/585 825/585 825/585 825/585
Głębokość C mm 1125 1285 1445 1605 1765 1925
Wysokość całkowita z regulacją D mm 1380 1380 1380 1380 1380 1380
Głębokość z obudową palnika E mm 420 420 – – – –
Napełnienie, spust F mm 120 120 120 120 120 120
Powrót c.o.  G mm 160 160 160 160 160 160
Przyłącze spalin H mm 860 860 860 860 860 860
Zasilenie c.o. J mm 1070 1070 1070 1070 1070 1070
Króciec zaworu bezpieczeństwa, Odpowietrzenie K mm 1110 1110 1110 1110 1110 1110
Średnica króćca spalin mm 179 179 179 179 179 179
Zalecany podest kotła * mm 1300x850* 1300x850* 1500x950* 1800x1000** 2000x1000** 2200x1000**
Napełnienie, spust, Kr. do zaw. bezp. na powrocie Rp 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“
Powrót c.o. , Kr. do zaw. bezp. na powrocie Kołnierz DN 65 65 65 65 65 65
Zasilenie c.o. Kołnierz DN 65 65 65 65 65 65
Grupa bezpieczeństwa, Odpowietrzenie Rp 1¼“ 1¼“ 1¼“ 1¼“ 1¼“ 1¼“
Pojemność wodna kotła Ltr. 104 125 147 168 190 211
Pojemność gazowa kotła Ltr. 155 195 235 275 315 355
Pojemność grzewcza m² 4,4 5,6 6,8 8,0 9,2 10,4
Opór po stronie spalin 1) mbar 0,11 0,18 0,4 0,5 0,8 1,2
Opór po stronie wody (przy ∆t = 20K) 1) mbar 3 5 8 11 17 26
Maks. nadciśnienie kotła bar 4 4 4 4 4 4
Maks. temperatura kotła 2) °C 120 120 120 120 120 120
Strata rozruchowa % 0,74 0,64 0,55 0,45 0,33 0,19
Temperatura spalin 1) °C 145-175 150-175 155-175 155-175 155-175 155-175
Temperatura spalin 1 stopień °C 130 130 130 130 130 130
Strumień spalin 1) (olej opałowy CO2 = 13%) kg/h 84-134 134-185 185-235 235-302 302-370 370-436
Strumień spalin 1) (GZ-50 CO2 = 9,5%) kg/h 89-142 142-196 196-249 249-320 320-392 392-464
Strumień spalin 1) (gaz ziemny GZ-41,5 CO2 = 9,0%) kg/h 92-147 147-202 202-258 258-331 331-407 407-479
Strumień spalin 1) (Gaz płynny CO2 = 11%) kg/h 86-138 138-189 189-241 241-310 310-378 378-447
Ciężar Kocioł kg 505 600 704 809 903 999
 Palnik kg 20 20 – – – –
Nr certyfikatu CE                  CE-0085AR0034
Przyłącze elektryczne                  230 V/50 Hz/10 A

Zwrócić uwagę na nogi kotła - 20 mm ± 10 mm !!
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Montaż MK-1, blok 
żeliwny w częściach
Blok żeliwny w wersji podzielonej na części jest fabrycznie połączony i spięty 
ściągaczami.

Dostawa

człon przedni

ściągacze

- Przed zdjęciem ściągaczy zabezpieczyć należy żeliwne człony przed  przewróce-
niem

- Zdjąć ściągacze

- Odtłuścić elemanty dociskowe na członach żeliwnych oraz nyple montażowe
- W celu ułatwienia montażu zaleca się podłożenie pod człony żeliwne odpowiedniego, 

wyrównującego poziom elementu.

Tylni człon kotła postawić na przygotowanym fundamencie.
2 szt. nypli montażowych posmarować dokładnie pędzlem płynem poślizgowym - 
"Rostschutzprimer"

Nyple  wbić lekko od góry i od dołu za pomocą młotka gumowego w gniazdo członu 
tylnego.
Aby uniknąć nieszczelności należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nyple mon-
towane były równo!
Rowek uszczelniający członu środkowego pokryć masą uszczelniającą o średnicy ca. 
7-8 mm.
Ściągacze montażowe naciągnąć równomiernie z góry i z dołu.
Ściągacza poluzować i nastawić na nową długość.
W trakcie montażu należy zabezpieczyć człony przed przewróceniem się!
Po zamontowaniu członu przedniego narzędzia dociskające zluzować dopiero 
wtedy, gdy wszystkie ściągacze kotła zostną naciągnięte.
Zamontować króćce zasilenia i powrotu wraz z uszczelnieniami.
Uwaga: Przed nałożeniem  obudowy wykonawca  musi poddać blok żeliwny próbie 

ciśnieniowej o ciśnieniu minimum 6,0 bar nie większym jednak niż 8,0 bar, a 
następnie potwierdzić wykonanie tej próby w protokole.

 nakrętka sześciokątna 
SW 40 względnie 36

                 podkładka  Ø55
podkładka  Ø90

               nypel

podkładka  Ø105

nakrętka zabezpieczająca 
(ewentualnie przytrzymać)

ściągacze
montażowe

              uszczelnienie

podkładka

Przygotowanie do montażu

Montaż

  Ściągacz

  Ściągacz

 uszczelka

 uszczelka
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Montaż MK-350, 440, 530

Dostawa     Transport MK-350 na dwóch paletach, MK-440 i MK 530 na trzech paletach. 
Człony        spięte taśmami.

Przygotowanie do montażu  Odpiąć taśmy ściągające.
      Z przedniego segmentu zdjąć króćce zaślepiające, uszczelnienia i drzwi  
      kotła.
      Zdjąć człon przedni.
      Zdemontować z tylniego człona międzykołnierz i króciec spawany oraz   
      uszczelnienia zaślepiające.   
      Zdjąć poszczególne człony.
      Odtłuścić elemnty dociskające członów oraz nyple.
      Celem częściowej eliminacji tarcia członów o fundament  położyć na   
      fundamencie blachę lub jej paski.
     

      Człon tylni postawić na fundament.
      Posmarować dokładnie pędzlem po stronie zewnętrznej nyple 
        środek  poślizgowy - " Rostschutzprimer ".
      Nyple wbić lekko młotkiem gumowym w gniazda członu tylnego.
      Aby uniknąć nieszczelności należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nyple  
      montowane były równo!        
      Uszczelnić od strony spalin kocioł załączonym sznurem.
      W tym celu ułożyć sznur w rowku i docisnąć za pomocą ściągaczy montazowych  
      człon środkowy do tylniego. 
      Sciągacze zdjąć i dopasować na nową długość.
      Zabezpieczyć człony przed przewróceniem przy zdjętych ściągaczach.
      Złożyć pozostałe człony w/g w/w wskazówek.
      Po montażu członu przedniego zdjąć ściągacze montażowe dopiero po   
      zamontowaniu ściągaczy mocujących korpus kotła.
      MK-440/MK-530:
      Międzykołnierz z uszczelkami zamontować na zasileniu c.o. na tylnym   
      członie.
      Zamontować rurę powrotu c.o. wraz uszczelnieniami i króćcem spawanym.  
\
      Uwaga:
      Przed nałożeniem  obudowy wykonawca  musi poddać blok żeliwny próbie  
      ciśnieniowej o ciśnieniu minimum 6,0 bar, nie większym jednak niż 8,0 bar, a  
      następnie potwierdzić wykonanie tej próby w protokole.   
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Minimalne temperatury powrotu

W celu uniknięcia zjawiska kondensacji należy przestrzegać minimalnych temperatur na powrocie z instalacji c.o. do kotła.

tKmin = minimalna temperatura kotła
tRmin = minimalna temperatura na powrocie

  Paliwo   Olej Gaz             
Instalacja 
  Regulator  R31,R32 R31/R32      
   R33, R33/4 R33, R33/4 

Ogrzewanie grzejnikowe  tKmin  °C 38 50  
zład poniżej 20 ltr./kW; tRmin  °C 30 40 
Dobór dla  Podwyższenie
80/60 temperatury w/g
 przykładu  1-3 2/3

   
Ogrzewanie tKmin  °C 38 38 
niskotemperaturowe z tRmin  °C 30 30 
zład poniżej 20 ltr./kW; 
Dobór dla  Podwyższenie    
55/45 i wyżej temperatury  
 w/g przykładu  1-3 2/3
   
Instalacje ze zładem ponad tKmin  °C  38 38 
20 ltr./kW ogrzewanie tRmin  °C  30 30 
podłogowe,
niskotemperaturowe
Dobór  Podwyższenie    
poniżej 55/45 temperatury    
 w/g przykładu  2/3 2/3

Minimalne temperatury powrotu

Temperatura na powrocie z instalacji grzewczej nie powinna być niższa niż podna w poniższej tabeli. 

Wskazówka: regulacje sterowane pogodowo są wyposażone w funkcję odciążenia kotła 
przy rozruchu, która eliminuje powstawanie kondensatu w chwili rozruchu kotła. 
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Podwyższanie temperatury 
na powrocie do kotła

Wymiarowanie pompy podmieszania
powrotu    Strumień objętościowy oblicza się ze wzoru:     
                
                
            

      V = Qn x 3600/cp x ∆t x ρW, [ m3/h ]
               
                
                
                
                
                       V           =            strumień objętościowy  w m3/h

     QN = moc kotła w kW

     cp = ciepło właściwe 4,2 kWs/kgK

     ρW = gęstość wody 1000 kg/m3

     ∆t = różnica temperatur między wartością temp.na zasileniu i    
       temperaturą na „bypassie“ 
       (zalecana różnica temperatur - 30K).

    Wysokość podnoszenia jest obliczana na podstawie oporów instalacji     
    obsługiwanej przez pompę podwyższenia powrotu.

Przykłady podwyższenia temp.
powrotu

     

     Czujnik temperatury T na  powrocie  załącza pompę  przy obniżeniu się temperatury  
     do wartości mniejszej niż zadana.

     Czujnik temperatury T1 na powrocie  załącza pompę  przy obniżeniu się temperatury  
     do wartości mniejszej niż zadana. Jeżeli temperatura na powrocie  w dalszym ciągu  
     spada, to czujnik T2 posyła sygnał do regulatora R, który zamyka obieg mieszaczy  
     na instalację c.o..

     Czujnik temperatury T reguluje zaworem M w taki sposób, że przy obniżeniu się  
     temperatury poniżej wartości zadanej mieszacz  zamyka  obieg na instalację 
     c.o.. Wzrost temperatury na czujce T powoduje otwieranie sie zawóru M w kierunku  
     przepływu na instalację zasilenia c.o..
     Zawór M może zostać zainstalowany również na powrocie .
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Instalacja/Eksploatacja

Podłącza  MK-1 80 do 260        MK-350 do 530

Orurowanie kocioł instalacja c.o.  Zasilenie i powrót c.o. podłączyć do oznaczonych wyżej króćców.
     Montować zawór zwrotny za pompami obiegów grzewczych celem eliminacji   
     fałszywych przepływów czynnika grzewczego. 
     Konieczny montaż zaworu bepieczeństwa.
     Połączenie pomiędzy zaworem bezpieczeństwa a kotłem nie może być w   
     jakikolwiek sposób zamykane.
     Ogrzewania podłogowe podłączać poprzez zawory czterodrogowe.

Napełnianie instalacji   Napełnianie instalacji jest dopuszczone tylko w przypadku montażu zaworu   
     bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia maks. 3 bar - na króćcu "odpowietrzenie". 
     Celem napełniania instalacji zamontować zawór odcinający/spustowy w miejscu   
     krócca "napełnienie/spust"; podłączyć wąż elastyczny.     

      Przy napełnianiu instalacji kontrolować ciśnienie w instalacji.
      Sprawdzić prawidłowość działania zaworu bezpieczeństwa.
      Odpowietrzyć kocioł - odpowietrznik automatyczny.

Spust wody     Wyłączyć kocioł i poczekać do schłodenia instalacji.
      Otworzyć zawór spustowy.
      Otworzyć zawory odpowietrzające na poszczególnych grzejnikach.   
   

Uwaga

Odpowietrzenie, grupa bezpieczeństwa

Zasilanie

Podłączenie komina

Spust, napełnienie

Powrót
Podmieszanie 

Przepusty elektryczne
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Napełnienia kotła / 
podłączenie palnika 

Woda do napełnienia kotła Wskaźniki dla wody w instalacjach grzewczych według instrukcji VDI 2035 przy tem-
peraturach do 100°C.

 *  wyjątek - patrz VDI 2035 rozdział 7
(+) czasami niezbędne - patrz VDI 2035 
Wskaźniki dla wody w instalacjach grzewczych według wytycznych VdTÜV przy tem-
peraturach ponad 100°C:

Woda do napełnienia i 
uzupełniania Woda obiegowa

Twordość 
mval/kg

wartość ph hydrazyna
 

nadmiar w 

Na2SO3wartość p
mval/kg

<0,03 0,5-1,5 8,5-10,0 0,5-25 10-40

Grupa Moc kotła Q Woda do 
napełnienia i 
uzupełniania

Woda grzewcza

Ziemie alkaliczne 
- suma

w molach na m3

wartość ph hydrazyna Na2SO3

nadmiar w gramach na m3

0   Q ≤ 100 -*) - - -
1 100 < Q ≤ 350 1 - 3 8 - 9,5 - -
2 350 < Q ≤ 1000 1 - 2 8 - 9,5 2 do 5(+) 5 do 20(+)

MK-1  80 110 140 180 220 260
Zakres wydajności   kW 50-80 80-113 110-170 140-210 180-250 220-300

Minimalna moc kotła

na 1 stopniu palnika  kW 40 60 80 100 120 150

kW

Należy przestrzegać przepisów ( np. przyłącza gazu ) określonych w obowiązujących 
normach.

Podłącze  MK-1 80-260  podłącze w/g EN 226
palnika
  MK 350-530  płytę palnika dopasować do średnicy 
     płomienicy, nawiercić otwory na palnik

Dopasować izolację drzwi do średnicy płomienicy palnika.

Płomienica powinna wystawać w komorze spalania co najmniej 25 mm ponad izolację 
drzwi.

Śruby mocujące kołnierz palnika nie powinny być wkręcone w drzwi kotła na głębokość 
większą niż 15 mm.

Otwór wziernika dopasować do podłącza palnika. 
Przy MK-350 do 530 instalacja wziernika jest przełożona na lewy lub prawy róg płyty 
palnika ( za przednią obudową ) 

Po zamontowaniu regulatora przyłączyć wtyczki palnika.
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby moc palnika była dopasowana do mocy 
kotła.
Stosować się do wytycznych producenta palnika!

W celu uniknięcia przekroczenia punktu rosy należy zachować następujące minimalne 
moce kotła ( przy palnikach 2-stopniowych na stopniu 1 ):

mg/kg

Podłączenie palnika   
     
 

Minimalna moc kotła

MK       350  440  530

Min. moc kotła na 1 stopniu palnika, kW  210  364  318
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Montaż obudowa MK-1

1 Blachy montażowe  przykręcić do końcówek mocowań ściągaczy załączonymi śrubami R12
2 Izolacja    owinąć wokół kotła i spiąć spinkami
3 Izolacja    przyłożyć luzem do tyłu kotła
4 Dystans    przykręcić po lewej i prawej stronie
 MK-1 80-140   założyć grubą ( grubość 2 mm ) podkładkę przy wszystkich dystansach
 MK-1 180-260   założyć grubą ( grubość 2 mm ) podkładkę tylko na dystansach z przodu
5 Obudowa tylnia   obydwie części skręcić srubami do blachy i przyłożyć do kotła
6a Obudowa boczna   prawą/lewą przednią i tylnią skręcić  srubami M6x10, kątownik wzmacniający 
MK-1 180-260    6c przykręcić śrubami M8x16 w środku obudów oraz całość wsunąć za obudowę   
     tylnią i przykręcić do dystansów śrubami M8x16 wraz z podkładkami.  
6b Obudowa boczna   po lewej i prawej stronie wsunąć na obudowę tylnią i przykręcić do dystansów
MK-1 80-140    ( śruby M8x16 wraz z podkładkami )
7a Obudowa górna   nałożyć na obudowę boczną    
 MK-1 80-140    
7a/7b Obudowa górna   obydwie części nałożyć na obudowę boczną     
 MK-1 180-260
 Blachy boczne wyrównać  i naciągnąć.
 Obudowy tylnią i boczne skręcić załączonymi śrubami.
 Obudowę kompletować dopiero po montażu regulacji.
 Dokręcić śruby na tylniej ścianie obudowy.
8 Listwa przednia   z przodu na dole skręcić śrubami do obudowy bocznej
9 Dystanse gumowe  wsunąć z tyłu do obudowy przedniej
10 Znak Wolf   wcisnąć w otwór na obudowie przedniej 
11 Obudowa przednia  wsunąć w szczeliny obudów bocznych 
12 Tabliczka znamionowa  przykleić do obudowy w widocznym miejscu 
 Dokumentacja   zamocować na obudowie  
      
   

Czujniki kotła

Przyłącza elektryczne 
regulacji

kostki palnikowe
1 stopień

2 stopień
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Montaż obudowy MK 350-530

1 Szyny montażowe  za pomocą dystansów ( z przodu 97 mm, z tyłu 85 mm ) przymocować do korpusu  
     żeliwnego ( dłuższe ramię u góry )
2 Izolacja    owinąć wokół kotła i spiąć spinkami
3 Izolacja    przyłożyć do tylniej ściany kotła
4 Izolacja    przyłożyć do przodu kotła
5 Izolacja    przyłozyć do przedniej obudowy kotła 
6 Szyny wzdłużne   załączonymi śrubami płaskimi przykręcić do szyn montażowych
7 Obudowa boczna przednia  zaczepić dolną częścią o szynę wzdłużną ( odstęp 30mm ) podnieść do góry i   
     powiesić na górnej szynie wzdłużnej; dodatkowo zamocować z przodu na górze   
                  śrubą sześciokątną, z przodu na dole dystansami ( średnica zew./wew. ); z boku na  
     dole zamocować za pomocą blachowkrętu
8  Obudowa boczna tylnia   zaczepić dolną częścią o szynę wzdłużną ( odstęp 30mm ) podnieść do góry i   
     powiesić na górnej szynie wzdłużnej; dodatkowo zamocować z tyłu na dole i górze 
     śruba sześciokątną; z boku na dole zamocować za pomocą blachowkrętu
9 Obudowa boczna środkowa zaczepić dolną częścią o szynę wzdłużną ( odstęp 30mm ) podnieść do góry i   
     powiesić na górnej szynie wzdłużnej
10 Panele    zawiesić na obudowie boicznej; przykręcić za pomocą śrub sześciokątnych do   
     dystansów
11 Przednia pokrywa obudowy położyć z zamontowaną obudową tak aby wcisnąć na krawędzie obudowy bocznej
     Obudowę kompletować po montażu regulacji.
12 Obudowa przednia  podłożyć pod górną obudowę tak aby wsunąć pod przedni panel
13 Tylnia górna pokrywa obudowy położyć na kocioł tak aby wcisnąć na krawędzie obudowy bocznej
14 Tabliczka znamionowa  przykleić do obudowy w widocznym miejscu 
 Dokumentacja   zamocować na obudowie  

kostki palnikowe
1 stopień

Czujniki kotła

Przyłącza elektryczne 
regulacji

2 stopień
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Podczas montażu regulatora należy zwrócić uwagę na to, czy kapilary czujników są 
całkowicie włożone  do tulei zanurzeniowych oraz na to, 
by ich nie łamać lub skręcać ! 

Przewodów do czujników temp. zewnętrznej i czujników na zasilaniu nie prowadzić 
razem z przewodami napięciowymi. 

Połączenia elektryczne wykonać według schematu. 

Wszystkie kable dokładnie izolować!

Przy regulacjach R32, R33 i R33/4 stosować się do załączonych do nich instrukcji 
montazu i obsługi. 

Regulator
Regulator zamocować załączonymi blachowkrętami na pokrywie obudowy.

Wtyczki palnika
Przełożyć przez szczelinę w obudowie z przodu kotła.

Czujniki kotła
Włożyć w dowolnej kolejności do tulei zanurzeniowych kotła.

Zasilenie z sieci oraz pompy c.o.
Przełożyć przez szczeliny w obudowie z tyłu kotła.

Zasilenie pompy c.w.u., kabel do zbiornika c.w.u.
Przełożyć przez szczeliny w obudowie z tyłu kotła.

Zabezpieczający ogranicznik temperatury (STB) ustawiony jest fabrycznie na 120C. 
Należy przestawić STB na 100C. (Powrót do poprzedniego ustawienia nie jest wtedy 
już możliwy!).

odłączyć napięcie od regulatora.

za pomocą śrubokręta zdjąć pokrywę regulatora

wykręcić osłonę z tworzywa sztucznego i nakrętkę zabezpieczającą

wyjąć STB

śrubę regulującą ustawić na żądaną wartość

złożyć w odwrotnej kolejności.

Przestawienie regulatora temperatury kotła

W przypadku przestawienia STB na 100C, nie można przestawiać regulatora              

temperatury kotła powyżej 80C! 

Wyposażenie dodatkowe                         

Montaż wyposażenia dodatkowego w/g załączonych do niego schematów. 

Uwaga                                                            

W przypadku montażu innych regulacji niż firmy Wolf lub dokonywania zmian

technicznych na przedmiotowych regulacja, firma Wolf nie udziela gwaranacji na                     

szkody powstałe w wyniku tych zmian.

REGULATOR R31 STAV

1 stopień

2 stopień

Czujniki kotła

Zasilenie 220V

Zasilenie pompy c.o.,220V

Zasilenie pompy c.w.u.,220V

Kabel do zbiornika c.w.u.

Wtyczki palnika

Uwaga

Przestawienie zabezpieczającego 
ogranicznika temperatury (STB) przy 
R31 - STAV

Montaż regulatora
STB



14

Podłączenie sieci 230V  50Hz 10A

do regulatora

Wyłącznik główny

Podłączenie pomp(y) c.o./ pompy podmieszania

do regulatora

do regulatora do regulatora

 usunąć wtyczki z kabli regulatora, połączyć czarny przewód z  
brązowym, biały przewód podłączyć do fazy palnika

Podłączenie zabezpieczeń  

ge - żółty, gn - zielony, br - brązowy, bl - niebieski, sw - czarny, ws - biały, gr - szary,
rt - czerwony

przyłączenie palnika

Palnik 2-stopniowy bez podziału na wtyczki    Palnik z wtyczkami

Pompę obiegu grzewczego, podmieszającą, do zbiornika c.w.u. należy połączyć oddzielnie poprzez styczniki gdy:
- pompy zasilane są napięciem 380V,
- pobór prądu przez palnik i pompy jest wyższy niż 2A,
-    przekroczony jest całkowity dopuszczalny pobór prądu przez regulację.

Instalacja elektryczna

do regulatora
do palnika

zaciski do czujnika
zaniku wody w kotle

zaciski do czujnika 
ciśnienia

puszka do 
podłączenia 
regulatora zaciski do dodatkowe-

go czujnika ciśnienia 

wtyczki palnika na 
regulatorze

wtyczki palnika na 
regulatorze

1 stopień 2 stopień

puszka łączeniowa 
palnikapuszka łączeniowa palnika

czujnik temperatury powrotu

pompa podmieszania
pompa c.o.
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Wyposażenie zabezpieczające

Wyposażenie zabezpieczające 
- wg normy DIN 4751 - część 1  
zakres obowiązywania: 
instalacje otwarte i zamknięte,  z 
temperaturą zasilania do 100°C.

Naczynia rozszerzalnościowe w zamkniętych instalacjach grzewczych wyposażane 
są "rurkę wyrzutową"  lub zawór bezpieczeństwa.

Każdy kocioł grzewczy należy wyposażyć w naczynie rozszerzalnościowe montowa-
ne  poziomo nad instalacją grzewczą.

Na zasileniu należy montować w tuleji zanurzeniowej termometr.  

Każdy kocioł grzewczy należy wyposażyć w widoczny dobrze z pozycji osoby 
obsługujacej instalację wskaźnik poziomu wody , dzięki któremu można określić aktu-
alne ciśnienie statyczne w instalacji grzewczej. Najniższy możliwy poziom wody musi 
być zaznaczony na wskaźniku.

Połączenie między kotłem grzewczym, naczyniem rozszerzalnościowym i zaworem 
bezpieczeństwa musi być pozbawione możliwości zamknięcia ! Uniemożliwieniem 
zamknięcia jest przy tym również zastosowanie zaworu zabezpieczonego przed 
nieumyślnym zamknięciem, na przykład zaworu klapowego.

Powyższy szkic instalacji oddaje jedynie wymagania techniczne , nie jest zaś zalece-
niem dla określonych typów układów sieci grzewczych.

Na/odpowie-
trzenie

termometr

zawór klapowy

zawór bezpieczeństwa

naczynie rozszerzalnościowe

rura sustowa

odbiornik ciepła

zawór odcinający

zawór do napełniania 
/ spust

Zawór bezpieczeństwa

Naczynia rozszerzalnościowe

Wskaźnik poziomu wody

Uwaga:

Termometr 
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Wyposażenie zabezpieczające wg 
normy DIN - część 2
Zakres obowiązywania: 
zamknięte, zabezpieczone termosta-
tycznie instalacje grzewcze z tempe-
raturami na zasileniu do 120°C

termometr
pompa obiegu grzewczego

zawór bezpieczeństwa
otwarty zbiornik rozprężny

czujnik zaniku wody 
w kotle

ogranicznik maksymalnego 
ciśnienia

manometr

odbiornik ciepła

czujnik ciśnienia

odpowietrzenie

zawór klapowy

naczynie 
rozszerzalnościowe

zawór spustowy
ogranicznik minimalne-
go ciśnienia

zawór do napełniania 
/ spust

Każdy kocioł grzewczy musi być zabezpieczony za pomocą zaworu bezpieczenstwa 
przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia roboczego w instalacji . Zawory 
bezpieczeństwa muszą odpowiadać normie.  Każdy kocioł może być wyposażonym w  
najwyżej 3 zawory bezpieczeństwa. W przypadku kotłów grzewczych o mocy cieplnej 
wyższej niż 350 kW, w bezpośrednim sąsiedztwie zaworu bezpieczeństwa należy 
umieścić zbiornik rozprężny.

Wielkości i średnice znamionowe membranowych zaworów bezpieczeństwa, 
podłącza.

Zawór bezpieczeństwa

Membra-
nowy zawór 
bezpieczeństwa

Moc w kW 50 100 200 350 600 
Wielkość, średnica nominalna, DN 15 20 25 32 40
Gwint do podłączenia instalacji  G ½" G ¾" G 1" G 1¼" G 1½"

Spust z zaworu  G ¾" G 1" G 1¼" G 1½" G 2"
 

Komory: wodna i gazowa naczynia rozszerzalnościowego muszą być dobrane według 
normy. Jeśli dopuszczalne ciśnienie robocze jest niższe niż najwyższe ciśnienie  pracy 
przed zaworem to  należy  zabezpieczyć naczynie rozszerzalnościowe przed wzrostem 
ciśnienia indywidualnym zaworem bezpieczeństwa. Otwarte naczynia należy wymiarować 
na ciśnienie minimum 2 bar.
 
Wszystkie naczynia muszą mieć możliwość odcięcia od instalacji.
Przedmiotowe zawory odcinające muszą zostać odpowiednio zabezpieczone przed 
niezamierzonym uruchomieniem (np. zawory klapowe z plombą).

Każdy kocioł o mocy wyższej niż 70 kW musi być wyposażony w czujnik zaniku wody 
w kotle.

Naczynia rozszerzalnościowe

Czujnik zaniku wody

Wyposażenie zabezpieczające
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Na zasileniu należy instalować termometr wraz  z zaznaczoną maksymalną 
dopuszczalną temperaturą na wyjściu z kotła.

Każdy kocioł grzewczy musi mieć manometr z bezpośrednim połączeniem z kotłem
lub w bezpośrednim sąsiedztwie na zasilaniu instalacji c.o. oraz podłącze dla 
urządzenia kontrolnego pomiaru ciśnienia.  Ciśnienie zadziałania zaworu bezpieczeństwa 
kotła grzewczego oraz minimalne ciśnienie instalacji grzewczej muszą być trwale oz-
naczone na skali wskaźnika.

W w celu wyeliminowania nieprawidłowej cyrkulacji wody  za każdą pompą obiegu 
grzewczego należy instalować zawór zwrotny.

Połączenie między kotłem grzewczym, zaworem bezpieczeństwa i czujnikiem zaniku 
wody musi być wykonane w sposób uniemożliwiający (przypadkowe) zamknięcie!

Termometr

Manometr

Uwaga:

      Powyższy szkic instalacji oddaje jedynie wymagania techniczne , nie jest  
      zaś zaleceniem dla określonych typów układów sieci grzewczych.

Wyposażenie zabezpieczające



18

Przekroje okrągłe
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Przekroje kwadratowe

Wskazówka:     Dokładny dobór komina proponujemy przeprowadzić za pomocą wykonania  
     obliczeń i projektu w/w.  

Planowanie przekrojów kominowych 

wymagana średnica 
komina w cm

wymagana średnica 
komina w cm x cm
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Usunięcie

skontrolować bezpiecznik, połączenia 
elektryczne, ustawienie włącznika 
głównego i przełącznika wyłącz/załącz na 
regulacji

napełnić zbiornik, otworzyć dopływ gazu

nacisnąć lampkę sygnalizacyjną blokady 
palnika (patrz instrukcja montażu palnika)

odblokować na regulatorze

oczyścić filtr

sprawdzić i ew. wymienić na nowy

wymienić lub odblokować śrubokrętem 

skontrolować położenie przełącznika 
zima/lato

 
wymienić lub odblokować śrubokrętem

Usterka

Palnik nie startuje lub wchodzi na 

blokadę

Pompa ładująca zbiornik na c.w.u.
nie pracuje

Pompa obiegu grzewczego nie pracuje

Ogrzewanie działa, lecz temperatura 
jest zbyt niska

Przyczyna

Brak napięcia

Pusty zbiornik z olejem opałowym / 
zamknięty dopływ gazu

Palnik zablokowany

Załączył STB 

Zatkany filtr oleju

uszkodzony reg. c.w.u.

Pompa uszkodzona/zablokowana

Instalacja ustawiona w tryb letni 

Pompa uszkodzona/zablokowana

Zbyt nisko ustawiony regulator tempera-
tury kotła

Podwyższyć na regulatorze maksymalną
temp. kotła

Usterka - przyczyna - usunięcie


