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Przyjazne Technologie



Kocioł żeliwny olejowy/gazowy
typ MK-2

 Żeliwny kocioł grzewczy z paleniskiem nadciśnieniowym według normy EN 303 i Dy-
rektywy UE 90/396/EWG (urządzenia gazowe), 73/23/EWG (Dyrektywa dla urządzeń 
niskiego napięcia, 89/336/EWG (Dyrektywa EMV), 92/42/EWG (sprawności kotłów 
wodnych), 93/68/EWG, do instalacji centralnego ogrzewania pompowego przy tempe-
raturze zasilenia do 110 °C i dopuszczalnym ciśnieniu roboczym do 4 bar wg normy 
DIN 4751 i maksymalnym nadciśnieniu 10 bar wg 4753.

Wartości graniczne NOx, podane w wytycznych 1. BlmSchV (2), są zachowane. 

Nadają się dla instalacji ogrzewczych wg DIN 4751 cz. 1 i 2 przy maksymalnej tempe-
raturze zasilenia do 120°C.



Dane techniczne MK-2

TYP MK-2 320 380 440 500 560 670 780 900 1020
Moc MK-2 kW 320 378 436 494 552 669 785 901 1017
wysokość/wysokość bez ob.                                A mm   1300/1150 1300/1150 1300/1150  1300/1150 1300/1150  1300/1150 1300/1150 1300/1150 1300/1150

szerokość/szerokość bez obudowy               B mm 1130/930 1130/930 1130/930 1130/930 1130/930 1130/930 1130/930 1130/930 1130/930

długość C mm 1409 1537 1665 1784 1921 2305 2561 2817 3076
wysokość całkowita z regulatorem D mm 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470
napełnianie opróżnianie E mm 90 90 90 90 90 90 90 90 90
powrót do kotła F mm 145 145 145 145 145 145 145 145 145
przyłącze rury spalinowej G mm 585 585 585 585 585 585 585 585 585
zasilenie z kotła H mm 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045
średnica rury spalinowej mm 350* 350* 350* 350* 350 350 350 350 350
zalecane wymiary fundamentu mm 1130x1412** 1130x1540** 1130x1665** 1130x1785** 1130x1925** 1130x2310** 1130x2565** 1130x2820** 1130x3080**

napełnianie, opróżnianie, powrót zaw. bezp. Rp 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“
powrót do kotła, powrót zaw. bezp. kołnierz DN 100 100 100 100 100 100 100 100 100
zasilenie z kotła kołnierz DN 100 100 100 100 100 100 100 100 100
pojemność wodna kotła l 219 247 275 302 330 386 441 496 552
objętość gazu w kotle Ltr. 504 564 624 684 744 864 984 1104 1224
powierzchnia grzejna m˛ 17,5 19,8 22,1 24,4 26,7 31,3 35,9 40,5 45,1
opór od strony gazu 1) mbar 1,85 2,3 2,7 3,1 3,5 4,4 5,4 5,7 6,0
opór od strony cz. grzew. (przy Dt = 20K) 1) mbar 15 21 29 39 52 77 77 108 145
maks. dopuszczalne nadciśnienie w kotle bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6
maks. dopuszczalna temperatura zasilenia 2) °C 120 120 120 120 120 120 120 120 120
względna strata gotowości do pracy % 0,11 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08
temperatura spalin 1) °C 190 190 190 180 180 180 180 180 180
tempartura spalin 1. stopień °C 140 140 140 140 140 140 140 140 140
strumień masowy spalin1)(olej opał. CO2 = 13%) kg/h 537 634 732 829 926 1123 1317 1512 1707
strumień masowy spalin1)(gaz GZ-50 CO2 = 9,5%) kg/h 564 666 768 871 973 1179 1384 1588 1792
strumień masowy spalin1)(gaz GZ-41,5 CO2 = 9,0%) kg/h 592 699 806 914 1021 1238 1452 1667 1881
strumień masowy spalin1)(gaz płynny CO2 = 11%) kg/h 545 644 743 842 940 1139 1337 1535 1732
ciężar  kg 1551 1710 1868 2049 2206 2533 2857 3172 3489
numer identyfikacyjny CE      CE-0645BO0118
przyłącze elektr.      230 V/50 Hz/10 A

1) Wartość min./maks. mocy kotła odniesiona do zawarości CO2 równej 13% (olej opałowy) i średniej tempartury wody w kotle 60°C.
2) STB nastawialny: 120°C/110°C/100°C.

Wymiary komina należy obliczać wg DIN 4705. Przy temperaturze spalin poniżej 160°C kotły należy podłączać do kominów dobrze 
zaizolowanych termicznie (grupa oporów cieplnych T1 wg DIN 18160) lub stosować odpowiednie układy spalinowe odporne na wilgoć, 
dopuszczone przez nadzór budowlany

* Redukcja z śr. 350mm na śr. 250mm w programie dostaw.          ** Fundament kotła na budowie. 



Poniższa instrukcja montażowa dotyczy wyłącznie żeliwnych kotłów olejowych i 
gazowych firmy WOLF.
Niniejszą instrukcję powinien przeczytać uprawniony serwis przed rozpoczęciem montażu, 
rozruchem i obsługą oraz przed każdorazowymi pracami naprawczymi.
Zalecenia podane w niniejszej instrukcji powinny byc przestrzegane.
W razie nieprzestrzegania instrukcji montażowej wygasają zobowiazania gwarancyjne 
firmy WOLF.

W instrukcji zastosowano następujące symbole i oznaczenia: 
Nieprzestrzeganie zaznaczonych wskazań może prowadzić do zagrożeń dla ludzi.
Nieprzestrzeganie zaznaczonych wskazań może także prowadzić do uszkodzeń kotłów 
olejowych lub gazowych.
Do instrukcji montażowej dołączono dodatkowo instrukcję obsługową i eksploatacyjną 
oraz nalepki informacyjne.
Powinny one być również przestrzegane
Dołączone wskazówki powinny być bezwarunkowo przestrzegane przez firmęmontujacą
instalację c.o.!

Przy montażu, rozruchu i obsłudze kotła powinien być zatrudniony personel wykwali-
fikowany.

Prace przy podzespołach elektrycznych (np. regulator) powinny być prowadzone 
wyłącznie przez elektryków, zgodnie z wytycznymi VDE 0105 część 1. 

Przy pracach z instalacjami elektrycznymi miarodajne są ustalenia VDE/ÖVE oraz 
lokalnych dostawców energii elektrycznej.

Kocioł może pracować tylko w zakresach mocy podanych w instrukcjach technicznych 
firmy WOLF.

Zastosowanie kotła zgodne z przeznaczeniem oznacza jego zastosowanie wyłącznie 
w instalacjach wodnego ogrzewania centralnego zgodnie z DIN 4751.

Urządzenia zabezpieczające i kontrolne nie powinny być odłączane, mostkowane ani 
w inny sposób wyłączone z działania. 

Kocioł może pracować tylko w stanie bez zakłóceń technicznych. Zakłócenia i uszkodzenia, które 
zagrażają lub mogą zagrozić bezpieczeństwu, powinny być niezwłocznie usunięte. 

Elementy i części składowe uszkodzone mogą być zastępowane wyłącznie przez ory-
ginalne części zamienne WOLF

Kotły opisane w niniejszej instrukcji są, w rozumieniu wytycznych HeizAnIV, kotłami 
niskoparametrowymi, gdy są stosowane w połączeniu z regulatorami pogodowymi.

Załączona instrukcja obsługi powinna być umieszczona w widocznym miejscu w po-
mieszczeniu kotłowni. Inne dokumenty powinny być umieszczone w przezroczystej 
torebce i zatknięte w bocznej obudowie kotła.

Aby zapewnić niezawodne i ekonomiczne działanie instalacji c.o., należy przynajmniej 
raz do roku poddać kocioł i palnik kontroli i czyszczeniu.

Zaleca się zawarcie umowy na konserwację urządzeń. 

Kotły c.o. mogą być ustawiane i uruchamiane w pomieszczeniach wykonanych spec-
jalnie, zgodnie z przepisami krajowymi.

Uwagi ogólne

Symbole 
wskazań

Wskazania 
bezpieczeństwa

Normy, przepisy

Wskazówki bezpieczeństwa



Wskazówki do ustawienia

Sposób dostawy

Sposób dostawy / Ustawienie

MK-2-320 bis -1020  Odlewy rozdzielone na poszczególne człony.
 

Rozdzielone człony są do transportu zmontowane za pomocą taśm naciągowych 
w jeden blok. 
Obudowa, materiały montażowe oraz regulator są zapakowane w osobnych 
kartonach. 
Dla ułatwienia transportu odlewy kotła MK-2 są spakowane na kilku paletach 
i zabezpieczone przed zsunięciem. 

Do ustawienia kotła wymagane jest podłoże płaskie i przenoszące odpowiednie 
obciążenia.

Zaleca się ustawienie kotła na fundamencie lub podeście. Wymiary, patrz dane 
techniczne.

Montaż instalacji palnika powinien być dopuszczony przez lokalne władze 
budowlane.
Przy ustawianiu kotła powinny być spełnione wytyczne nadzoru budowlanego, 
pożarowe FeuVo, VDI 2050, zwłaszcza w odniesieniu do wielkości pomieszczenia 
kotłowni, wentylacji nawiewnej i wywiewnej oraz przyłączy kominowych.

Kocioł może być ustawiony tylko w pomieszczeniu chronionym przed mrozem, 
z zapewnioną wentylacją nawiewną i wywiewną.

W razie zagrożenia mrozem podczas przerwy w pracy, należy kocioł wraz z zasobnikiem 
i całą instalacją opróżnić z wody.

Kocioł powinien być ustawiony na płaszczyźnie poziomej lub być nieco odchylony do 
tyłu, aby zapewnić całkowite odpowietrzenie.

Kocioł nie może być ustawiany w pomieszczeniach, gdzie występują agresywne opary, 
silne zapylenie lub wysoka wilgotność powietrza (warsztaty, pralnie, pomieszczenia 
ćwiczeń gimn. itd.).

Powietrze do spalania powinno być pozbawione domieszek chlorowodorowych 
(np. zawartych w sprayach, środkach czyszczących i rozpuszczalnikach, 
farbach, klejach) oraz domieszek pyłowych. 

Odstępy od ścian lub materiałów palnych powinny być zgodne z zaleceniami 
miejscowej służby pożarniczej. 
Zalecane odległości podane są obok.

Przewód spalinowy możliwie krótki i do komina wprowadzany wznosząco.

Przewody spalinowe uszczelnić starannie! 

Łuki na przewodach spalinowych stosować z otworami wyczystnymi, aby 
umożliwić oczyszczanie przewodów.

Drzwiczki kotła mogą być montowane z lewej lub z prawej strony otworu, do 
wyboru.



Montaż bloku MK-2

Stan dostawy Blok odlewów jest dostarczany w zależności od wielkości w 2 do 5 segmentach 
(paletach): 

1 x segment tylny jednakowy dla wszystkich wielkości 
Części składowe:
wielkość człon przedni (szt.) człon środkowy (szt.) człon tylny (szt.) 
wszystkie 0 4 1 

1 x segment przedni 
części składowe:
wielkość człon przedni (szt.) człon środkowy (szt.) człon tylny (szt.) 
MK-2-320/-560/-780/-1020 1 2 0 
MK-2-380 1 3 0 
MK-2-440/-670/-900 1 4 0 
MK-2-500 1 5 0

człon(y) środkowy(e) 
części składowe:
wielkość szt. człon przedni (szt.) człon środkowy (szt.) człon tylny (szt.) 
MK-2-560 1 - 4 -
MK-2-670 1 - 4 - 
MK-2-780 2 - 4 - 
MK-2-900 2 - 4 -
MK-2-1020 3 - 4 -

górne pręty 
kotwowe

dolne 
pręty kotwowe



Montaż bloku MK-2

Montaż bloku - Człon tylny postawić na tylnej płycie dennej i zabezpieczyc przed upad-
kiem.

- Pierwszy z członów środkowych dostawić do członu tylnego stroną bez      
sznura uszczelniającego i złączki dociskowej i zgrać obydwa człony z 
dołu  i z góry.

Przygotować człony środkowe do 
połączenia

- Wyżłobienia dla sznura izolacyjnego wpierw oczyścić i założyć sznur oraz 
tuleję dociskową z jednej strony,

        (przebieg jak dla członu tylnego.)

Człon tylny przygotować do 
połączenia

- Montaż rozpoczać od członu tylnego.
- Wykręcić tulejkę z tylnego członu.
- Za pomocą szczotki stalowej oczyścić wszystkie wyżłobienia dla sznura 

izolującego w segmencie tylnym.
- Otwór tulejki dociskowej i tulejkę oczyscić rozpuszczalnikiem.
- Po stronie przedniej członu tylnego nanieść klej w wyżobieniach. 
 Nanieść punktowo klej w odległości ok. 10 cm.
- W wyżłobieniach ułożyć sznur uszczelniający o średnicy 12 mm.
- Wszystkie końce sznura uszczelniającego okleić aluminiową taśmą klejącą, 

aby uniknąć rozplecenia.
- Dołączony środek smarny nanieść na 2 tulejki dociskowe i wpasować je 

prosto do otworów w odlewie członu. 
- Tulejkę scentrować poprzez lekkie uderzenie młotkiem drewnianym.

Aby ułatwić prace montażowe, kocioł ma być montowany na blachach luźno 
leżących na podłodze. Wielkości MK-2-320 do -440 mają 4, wielkości MK-2-
500 do MK-2-670 mają 6, a wielkości MK-2-780 do MK-2-1020 mają 8 blach 
podłogowych.

- Blachy podłogowe ułożyć równolegle zgodnie z rys. obok.

Lokalizacja blach podłogowych



Montaż bloku MK-2
Montaż bloku - Obydwa człony od góry i od dołu skręcić równomiernie. Odległość między 

segmentami powinna wynosić po dociśnięciu ok. 4 - 5 mm.

odległość: 4-5mm

- Następne człony montować w ten sam sposób aż do osiagnięcia pełnej 
liczby członów danego segmentu. Liczba członów w segmencie patrz tabela. 
każdy człon dociskać indywidualnie!

- Spiąć blok segmentowy dwoma prętami u góry i u dołu za pomocą nakrętek 
M16 z podkładkami (moment dokręcania 48 - 54 Nm). 

 Wskazówka: Ściągi mogą mieć 2 różne długości. Właściwą długość przyjąć 
dla segmentówtów wg tabeli

- Do 1. bloku segmentowego dołączyć dalsze człony, aż do momentu, gdy 
obydwa bloki segmentowe (patrz tabela) zostaną dociśnięte na stałe.

 Gdy dojdzie do montażu członu przedniego, wziąć pod uwagę rozdział 
„Montaż członu przedniego“.

- Zamontować pozostałę pręty. Te pręty (długość patrz tabela) należy połączyć 
w szereg z dotychczas zamontowanymi (patrz rysunek). Wskazówka: długość 
prętów jest tak dobrana, aby wchodziły one do 1. bloku segmentowego.

- Przy wielkościach MK-2-440 do -1020 montaż dalszych bloków segmen-
towych przebiega w taki sam sposób.

Monaż bloków segmentowych

L = pręt kotwowy 610mm  K = pręt kotwowy 480mm

 Typ 1. blok segment. 1.+2. bloki segment.   1.+2.+3.bloki seg.   1.+2.+3.+4. bloki seg. 1.+2.+3.+4.+5. bloków
  (liczba członów/  (liczba członów/ (liczba członów/ (liczba członów/  (liczba członów/ 
  prętów kotłowych) prętów kotłowych) prętów kotłowych) prętów kotłowych) prętów kotłowych)
 MK-2-320 4 / K 8 / L - - -
 MK-2-380 5 / L 9 / L - - -
 MK-2-440 4 / K 8 / K 10 / K - -
 MK-2-500 4 / K 8 / L 11 / K - -
 MK-2-560 4 / K 8 / L 10 / L - -
 MK-2-670 4 / L 8 / K 12 / K 14 / K -
 MK-2-780 4 / K 8 / L 12 / L 16 / L -
 MK-2-900 4 / K 8 / L 12 / K 13 / L 18 / K
 MK-2-1020 4 / K 8 / L 13 / L 17 / L 20 / L

Przepisy montażowe
dla matryc 

ściąg

złączka dociskowa

górny pręt
kotwowy

człon przedni

człon środkowy człon tylny



- 4 śruby M16 o klasie wytrzymałości 5.6 lub 4.6 wkręcić w gwint 
wewnętrzny.

- Rurę wtryskową z uszczelnieniem wsunąć w przyłącze powrotne kotła.
- Dosunąć przy tym kołnierz z uszczelnieniem i skręcić 4 nakrętkami M16.
- Kołnierz na przyłączu zasilającym kotła zamontować bez rury wtryskowej.
- Zewnętrzna rura zasilenia jest przyłączana do członu przedniego i należy 

ją połączyć poprzez trójnik z zasileniem instalacji.

Montaż rury wtryskowej i 
kołnierza

Wkręcić ponownie tuleję w członie tylnym.Montaż tuleji zanurzeniowej

Montaż członu przedniego - Oczyścić rowki dla sznura uszczelniającego.
- Nanieść klej w rowkach.
- W rowkach ułożyć sznur z włókna szklanego16x16mm.
- Człon przedni połączyć z resztą bloku za pomocą ściąg. 

Montaż bloku MK-2

- Próbę ciśnieniową przeprowadzić na skręconym bloku przed włączeniem 
kotła do obiegu c.o. i przed montażem obudowy.

- Ciśnienie próbne powinno być 1,3 krotnie większe od ciśnienia roboczego. 
 Czas trwania próby wynosi 30 minut.
- Próbę ciśnieniową i czas jej trwania należy zaprotokołować pisemnie.

Próba ciśnieniowa

Montaż drzwi

- W zależności od kierunku otwierania drzwi wkręcić śruby zawiasów.

- Powiesić drzwi
- Wyregulować wysokość drzwi nakrętkami
- Wkręcać na przeciwnych zawiasach śruby regulacyjne
- Zamknąć drzwi
- Wyregulować wysokość drzwi za pomocą śrub regulacyjnych

- Kolano (wraz z izolacją) dla rury zasilającej przykręcić na górze członu 
przedniego.

- Zamontować pozostałe części rury zasilającej (wraz z izolacją).
- Połączyć zewnętrzną rurę zasilajacą z zasileniem instalacji.

Montaż zewnętrznej rury zasilenia 
(tylko MK-2-560 do 1020)
Zewnętrzna rura 
zasilenia

Śruba regulacyjna

Mutter

Rura wtryskowa na 
powrocie 

- Otwory dla ściąg u góry i u dołu członu przedniego szczelnie zatkać zaślepką 
2".(W zestawie czworokatny pręt stalowy)

- Przy wielkościach MK-2-320 do -500 otwór u góry członu przedniego szc-
zelnie zatkać śrubą 1".

 Dla wielkości MK-2-560 do -1020 należy zamontować kolano i zewnetrzną 
rurę zasilającą. Sposób montażu kolana i rury patrz montaż obudowy.

Zatkać otwory w członie przednim

Otwory dla urządzenia 
dociskowego

Otwór w górnej części członu przedniego 
z kolanem i rurą zasilającą od wielkości 
MK-2-560



Montaż turbulatorów
Montaż obudowy MK-2-320 do -500

- 4 turbulatory dla 2. ciągu spalinowego wsunąć w wewnętrzne ciągi 
 spalinowe.

Zamontować turbulatory

Widok ogólny z założonymi 
turbulatorami

Turbulatory dla 2. ciągu spalinowego

- 4 Turbulatory dla 3. ciągu spalinowego wsunąć otwartym końcem do 
narożnych ciągów spalinowych przedniego członu.   

Turbulatory dla 3. ciągu spalinowego

- Wszystkie turbulatory zdecydowanie wsunąć do kotła w pobliżu przedniej 
krawędzi przedniego członu kotła.

Montaż obudowy MK-2-320 do MK-2-500



Montaż obudowy MK-2-320 do -500
 Montaż jest możliwy tylko przy dokręconych zawiasach drzwiowych
- Zawiasy (po 2 z lewej i prawej strony) odkręcić.
- Przyłożyć element do przykrecania do segmentu kotłowego i na tym po-

nownie przykręcić zawiasy.

Zamontować przedni element 
do przykręcania

- Dokręcić lewą i prawą dolne blachy obudowy do przedniego elementu 
montażowego i do tylnego kątownika. 

         (Z przodu śruba z okrągłym płaskim łbem M8x20, z tyłu śruba sześciokątna 
M8x10)

 Wskazówka: Nawiercenie powinno być na krawędzi wzdłużnej u góry. 
Otwory podłużne umożliwiają wyregulowanie położenia blachy obudowy. 

Zamontować blachy obudowy 
z boku od dołu

- Tylne kątowniki do zawieszenia drzwi będą umocowane na trzpieniach 
kolektora spalin, przykręconego do tylnego segmentu kotła

- Odkręcić dwie nakrętki mocujące po lewej i prawej stronie kolektora spa-
lin.

- Prawy i lewy kątownik zatknąć na bolcach mocujących i ponowmie skręcić 
wraz z podkładkami.

Zamontować tylny kątownik 
do przykręcania drzwi

- Płaszcz izolacyjny nałożyć na segment kotła stroną tekstylną na 
zewnątrz.

 Od wielkości MK-2-440 płaszcz izolacyjny jest dwuczęściowy.
- Za pomocą 4 sprężyn napinających napiąć płaszcz izolacyjny na dolnych 

prętach kotwowych.

Nałożyć płaszcz izolujący



Montaż obudowy MK-2-320 do -500

- Wpierw odkręcić dwie pokrywy wyczystne od tylnego segmentu kotła. 
- Nałożyć fragmenty izolacji na tylny segment kotła, stroną tekstylną na 

zewnątrz.

Nałożyć izolację tylnej ściany

- Na dolnej krawędzi górnej blachy bocznej obudowy założyć centralnie po 
1 szt. śrubki M4 w przewidziane w tym celu otwory i dokręcić nakrętkami 
wraz z podkladkami zębatymi.

- Dokręcić lewą i prawą blachę obudowy od góry na przednim elemencie 
montażowym i na tylnym kątowniku.

 (Z przodu śruba z okrągłym łbem płaskim  M8x20, z tyłu śruba sześciokątna 
M8x10)

 Wskazówka: Górna i dolna blacha obudowy są ze sobą połączone za pomocą 
śrubek.

Zamontować blachy obudowy 
z boku od góry

Otwór dla kabla palnika

- Nałożyć prawą i lewą tylną blachę obudowy na izolację i dokręcić je 2 
śrubami z okrągłym płaskim łbem M8x20 do specjalnych występów na 
tylnym segmencie kotła.

- Dwie blachy skręcić ze sobą za pomocą 3 blachowkrętów. 
- Zamontować ponownie pokrywę otworu wyczystnego.

Zamontować tylne blachy 
obudowy

Pokrywa otworu 
wyczystnego

Skręcenie ze sobą blach 
obudowy

Dokręcanie tylnej blachy obu-
dowy na tylnym członie kotła

- Wpierw wkręcić w bocznych blachach obudowy po 2 śrubki M4.
- Wetknąć końcówki śrub w przewidziane otwory w górnych otworach i dokręcić 

wraz z podkładkami zębatymi. 
- Górne pokrywy obudowy założyć na bocznych blachach obudowy. Śrubki 

są przy tym wprowadzone w otwory obudowy bocznej. 

Zamontować górną blachę 
obudowy



Widok ogólny

Montaż obudowy MK-2-560 do -1020

 Montaż jest możliwy tylko przy odkręconych zawiasach. 
- Odkręcić zawiasy drzwiowe (po 2 z lewej i prawej strony).
- Przyłożyć element montażowy do segmentu kotła i ponownie przykręcić 

zawiasy.

Zamontować przedni element 
montażowy



Montaż obudowy MK-2-560 do -1020

- Tylne kątowniki montażowe będą umocowane na specjalnych trzpieniach 
na kolektorze spalinowym przykręconym do tylnego segmentu kotła.

- Odkrecić dwie nakrętki mocujace po lewej i prawej stronie kolektora           
spalin.

- Nasadzić lewy i prawy kątownik montażowy na trzpienie i dokręcić wraz     
z podkładkami.

Zamontować tylne kątowniki 
montażowe

- Nałożyć płaszcz izolacyjny na blok kotła stroną tekstylną na zewnątrz.
 Płaszcz izolacyjny składa się z kilku części.

Nałożyć płaszcz izolacyjny

Rama fundamentowa składa się z 3 części po każdej stronie kotła. 

Skręcić luźno środkową część ramy z cześcią przednią i tylną, zwracając uwagę 
na oznakowanie przodu. 

Obluzować nakrętki prętów kotwowych na członie przednim i tylnym od dołu i 
nasunąć ramę fundamentową na prętach kotwowych przez wycięcie.
Nie dokręcać jeszcze nakrętek. Dokładne położenie uzyska się dopiero po 
zmontowaniu elementów obudowy bocznej. 

Śrubki M4 wkręcić w przednią i tylną ramę fundamentową.

Zamontować ramę dolną

Zamontować blachy bocznej 
obudowy od dołu z przodu

Po obydwu stronach przykręcić dolne części przednich blach obudowy bocznej 
do elementów montażowych na członie przednim. Uważać przy tym, aby śrubki 
w ramie fundamentowej weszły w otwory blachy obudowy bocznej. 
Dokręcić tylny koniec blachy obudowy do ramy fundamentowej za pomocą 
nakrętek motylkowych.



Montaż obudowy MK-2-560 do -1020

Montaż wkrętu.

Po obydwu stronach zawiesić na specjalnych wkrętach ramy obudowy w 
środku kotła i zamontować do tylnych kątowników montażowych na członie 
tylnym. Uważać na to, aby wkręty na ramie fundamentowej weszły w otwory 
w bocznej blasze obudowy.

Zamontować boczne blachy 
obudowy z tyłu od dołu

Zaopatrzyć szyny pionowe ramy obudowy w 8 specjalnych 
wkrętów.
Zawiesić szyny z lewej i prawej strony w otworach dolnych przed-
nich blach obudowy. Uważać przy tym, aby wieszaki znalazły 
się za ramą fundamentową.
Górne szyny poprzeczne ramy obudowy nałożyć wycięciami 
na pręty kotwowe bloku kotła i skręcić z obydwoma szynami 
bocznymi (M8x20).

Zmontować ramę obudowy

Przed zamontowaniem górnych bocznych blach obudowy wetnąć w dolne bla-
chy obudowy po jednym wkręcie M4 z podkładką zębatą i nakrętką z przodu 
od góry.

Górne boczne blachy obudowy zawiesić na specjalnych wkrętach ramy 
obudowy w środku kotła i dokręcić do tylnego wzgl. przedniego elemenu 
montażowego.
Uważać na to, aby wkręty dolnych blach obudowy zostały wprowadzone,
a otwory górnych blach obudowy.

Ramę fundamentową i wszystkie elementy obudowy dopasować do siebie 
i dociagnąć wszystkie połączenia śrubowe. 

Zamontować boczne blachy 
obudowy z 
przodu i z tyłu od góry



Montaż obudowy MK-2-560 do -1020

- Wpierw odkręcić dwie pokrywy wyczystne na segmencie tylnym.
- Elementy izolujące nałożyć na tylny segment kotła stroną tekstylną na 

zewnątrz

Nałożyć izolację tylnej ściany 
kotła

- Przyłożyć prawą i lewą tylne blachy obudowy do izolacji i dokręcić je za 
pomocą dwóch śrub z płaskim łbem okrągłym M8x20 do występów na tylnym 
członie kotła.

- Skrecić dwie blachy ze sobą za pomocą 3 blachowkrętów.
- Zamontować ponownie obydwie pokrywy wyczystne. 

Zamontować tylne blachy 
obudowy

Pokrywa wyczystnaSkręcanie blach obudowy 
ze sobą 

Dokręcanie tylnych blach obu-
dowy do członu tylnego 

- Wpierw wkręcić w górnych bocznych blachach obudowy po 1 śrubce M4.
- Wetknąć końcówki śrub w przewidziane otwory w przednich górnych blachach 

obudowy i dokręcić wraz z podkładkami zębatymi. 
- Górne pokrywy obudowy założyć na bocznych blachach obudowy. Śrubki 

są przy tym wprowadzone w otwory obudowy bocznej. 

Zamontować górną blachę 
obudowy



Montaż regulatora
STB

Przy montażu regulatora należy pamiętać o tym, aby kapilary czujników nie były załamane 
ani skręcone i powinny być wyciągnięte z obudowy kotła nie więcej niż potrzeba!
Nie układać przewodów od czujników temperatury zewnętrznej i zasilenia razem z 
przewodami sieci elektr.
Okablowanie zgodnie z załączonym schematem.
Przewody niepotrzebne należy zabezpieczyć przed możliwością dotknięcia!

Regulator R31-STAV

Wyposażenie regulatora

Wskazówka

Montaż i okablowanie zgodnie ze schematami dołączonymi do wyposażenia regula-
tora.
 
Jeżeli kotły Wolf będą wyposażone w regulatory inne niż Wolf lub gdy na regulatorach 
Wolf zostaną podjęte zmiany techniczne, firma Wolf nie przyjmuje odpowiedzialności
za uszkodzenia, które mogą w wyniku tego powstać.

Ogranicznik temperatury (STB) jast fabrycznie nastawiony na 120°C.
W razie potrzeby przestwić STB. 
Przestawianie powrotne nie jest możliwe! 
Odłączyć napięcie od regulatora.

Zdjąć pokrywę regulatora przy pomocy śrubokręta.

Odkrecić kapturek z tworzywa sztucznego i przeciwnakretkę.

Zdjąć ogranicznik temperatury.

Nastawić śrubę nastawczą według skali.

Ponowny montaż w odwrotnej kolejności.

Przestawianie ogranicznika tempera-
tury (STB)
przy R31-STAV

Przy regulatorach R32, R33 i R33/4 pamiętać o odpowiednich 
instrukcjach montażu i obsługi!

Przestawianie 
kotłowego regulatora temperatury

W razie konieczności, można przestawić regulator temperatury z 80°C na 90°C. 
Przekręcić przy tym regulator w prawo do oporu na 80°C; wyciągnąć pokrętło na ok. 3 
mm i następnie przekręcić do oporu na 90°C.

Uwaga: Jeżeli ogranicznik temperatury jest przestwiony na 100 °C, nie należy regu-
latora temperatury nastawiać na 90°C. 

Regulator
przeprowadzić kableprzez otwór w pokrywie obudowy, dokrecić obudowę regulatora do 
pokrywy obudowy kotła za pomocą dołączonych blachowkrętów.

Przewody do palnika 
przeprowadzić  przez otwór w przedniej krawędzi bocznej obudowy kotła.

Czujniki kotła
wetknąć w dowolnej kolejności w tuleję kotła.

Przewód sieciowy, kabel pompy obiegowej
przeprowadzić przez wycięcia w tylnej ścianie kotła. 

Kabel pompy ładującej (przy wyposażeniu w przyłącze zasobnika)
przeprowadzić przez wycięcia w tylnej ścianie kotła.

Kabel zasobnika (przy wyposażeniu w przyłącze zasobnika)
przeprowadzić przez wycięcia w tylnej ścianie kotła.

1. stopień
przewód do palnika

2. stopień

czujniki kotłowe

przyłącze sieciowe

kabel pompy obiegowej

kabel pompy łądowania

kabel zasobnika



Montaż / Obsługa
Przyłącza

Dołączyć zasilenie i powrót do odpowiednich przyłączy na kotle. Przyłącza patrz 
wyżej.

Aby uniknąć niewłaściwych obiegów, należy zamontować zawór zwrotny za pompą(ami) 
obiegową(ymi).

Zamontować grupę bezpieczeństwa.

Przewód łączący kocioł z zaworem bezpieczeństwa nie może być nigdy odcięty! 

Dołączyć instalacje ogrzewania podłogowego przez zawór mieszający czterodro-
gowy. 

Kocioł i instalację można napełniać tylko wówczas, gdy na przyłączu "odpowietrzenie" 
zostanie zamontowany przepisowy zawór bezpieczeństwa (ciśnienie otwarcia maks. 
3 bar).

Do napełniania instalacji grzewczej zamontować na przyłączu "opróżnianie, napełnianie" 
odpowiednie zawory i dołączyć wąż elastyczny. 

Przy napełnianiu instalacji sprawdzać wskazanie ciśnienia grupie bezpieczeństwa.

Sprawdzić działanie zaworu bezpieczeństwa.

Odpowietrzyć kocioł (automatyczny zawór odpowietrzający).

Odłączyć i ostudzić instalację.

Otworzyć zawór spustowy/opróżniający na kotle.

Otworzyć zawory odpowietrzające na grzejnikach.

Przewody rurowe
kocioł - ogrzewanie

Napełnianie instalacji c.o.

Opróżnianie instalacji c.o.

odpowietrzenie, grupa 
bezpieczeństwa

powrót,
powrót-zabezpiecz.

opróżnianie, napełnianie

przyłącze przewodu 
spalinowego

zasilenie 

Prowadzenie kabla



Minimalne temperatury 
powrotu

Aby uniknąć spadku temperatury poniżej punktu rosy, niezbędne jest podnie-
sienie temperatury powrotu, tRmin!

Minimalne temperatury powrotu

Instalacja  paliwo  olej gaz
  
  Regulator  R31, R32 R31, R32   
    R33, R33/4 R33, R33/4 

Ogrzewanie grzejnikowe tKmin  °C 38 50 
mniej niż 20l/kW tRmin  °C 30 40
param. obl. 80/60 podniesienie temp. powr. 1-3 2/3
 wg instalacji przykł.  

Ogrzewanie niskotemp. tKmin °C 38 50
mniej niż 20 l/kW; tRmin  °C 30 40
param. obl. podniesienie temp. powr. 1-3 2/3
55/45 i wyżej wg instalacji przykł.

Instalacje o przeplywie tKmin  °C  38 50
więkkszym niż 20l/kW ogrz. tRmin  °C  30 40
podłogowe/niskotemp.
param. obl. podniesienie temp. powr. 2/3 2/3
poniżej 55/45 wg instalacji przykł.

tKmin = minimalna temp. w kotle
tRmin = minimalna temp. powrotu

Uwaga:  Regulator pogodowy jest wyposażony w urządzenie odciażające przy rozruchu, utrudniające tworzenie 
kondensatu podczas fazy rozruchowej.



Podniesienie temperatury powrotu
Wymiarowanie
pompy mieszającej

Wydajność pompy mieszającej V oblicza się według następującego wzoru: 

 QN x 3600
V =                     in m3/h
 cp x ∆t x ρW

 V = wydajność pompy mieszającej, mł/h 
 QN = nominalna moc kotła, kW
 cp = ciepło właściwe wody 4,2 kJ/kgK 
 rW = gęstość wody 1000 kg/mł
 Dt = Różnica temperatur między zasileniem a obejściem
   (zalecana wartość obliczeniowa 30 K) 

Wysokość podnoszenia pompy mieszającej otrzymuje się na podstawie strat 
ciśnienia w kotle dla danego strumienia objętości, oporów przepływu w ruro-
ciagach oraz wszystkich oporów miejscowych w obiegu kotła.

Czujnik temperatury powrotu T w razie niedotrzymania dopuszczalnej wartości 
tej temperatury włącza pompę mieszającą.

Czujnik temperatury powrotu T tak steruje zaworem rozdzielajacym M, aby w 
razie niedotrzymania dopuszczalnej wartości temperatury powrotu zasilenie 
zostało zamknięte częściowo lub całkowicie.
Po nagrzaniu kotła zawór rozdzielający M otwiera się na tyle, na ile jest wyma-
gane ze względu na dopuszczalną temperaturę powrotu.
Zawór rozdzielający M może być także zainstalowany na powrocie, jako zawór 
mieszający. 

Przykłady instalacji



Napełnienie / Podłączenie palnika
Napełnienie wodą Wskaźniki dla wody w instalacjach c.o. według VDI 2035 przy temperaturach 

roboczych do 100°C: 

*)  wyjątki patrz VDI 2035 
(+)  ewentualnie konieczne, patrz VDI 2035 

Wskaźniki dla wody w instalacjach c.o. zgodnie z wytycznymi VdTÜV przy 
temperaturach roboczych powyżej 100°C: 

Woda napełniająca 
i uzupełniająca Woda obiegowa

Twardość szczątkowa
mval/kg wartość pH Hydrazyna Na2SO3

wartość p
mval/kg

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

Przyłącze palnika dla 
MK-2

Grupa
Suma nomi-

nalnych mocy 
kotłów Q

Woda napełniająca 
i uzupełniająca Woda grzejna

wartość pH   Hydrazyna Na2SO3

nadmiar, mg/kg

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

kW

Przestrzegać wytycznych TRD 411 (palniki olejowe) i TRD 412 (palniki gazo-
we). 
Instalację gazową należy wykonać i eksploatować zgodnie z ustaleniami DVGW  i 
technicznymi warunkami podłączeń (TAB) podanymi przez dostawców gazu.

nadmiar, mg/kg

Izolację drzwi dopasować do średnicy rury płomieniowej palnika . 
Rura płomieniowa powinna wystawać min. 25 mm poza izolację drzwi do wew.. 
Do kołnierza palnika  zastosować śruby mocujące, które nie mogą być wkręcone w 
drzwi kotła głębiej niż 15 mm.

Przewód doprowadzający do palnika podłączyć do palnika po zamontowaniu regula-
tora.

Szczególnie należy pamiętać o tym, aby wydajność palnika była dostosowana do mocy 
kotła.
 
Przestrzegać danych producenta palników! 

                         
 Typ MK-2 320 380 440 500 560 670 780 900 1020
Moc  kW 320 378 436 494 552 669 785 901 1017

Min. moc kotła
1. stopień palnika  kW 190 230 265 300 330 400 470 540 610

Minimalna moc kotła Aby uniknąć spadku poniżej punktu rosy, wymagane są następujące minimalne wartości 
mocy kotła w pierwszym stopniu dla palnika 2-stopniowego:

suma wapniow-
ców, Mol/m³

      Wyciąć otwór w płycie na palnik i w zależności od średnicy płomienicy 
palnika        odpowiednio nawiercić otwory na kołnierz palnika.



Przyłącze elektryczne

Przyłącze sieciowe 230V 50 Hz 10 A
do regulatora

wyłącznik
awaryjny ogrz.
(na budowie)

Przyłącze pomp(y) obiegowych(ej) / pompy 
mieszającej na powrocie

pompa obiegowa do-
stawa na budowie

pompa miesz.
na powrocie

   

Palnik 2-stop. bez wtyczki wtyczka palnika
na regulatorzePalnik z wtyczką

Przyłącze urządzenia zabezp. dostarcz. zewnetrzni.

PE L1 N

brąz
L1

nieb.
N

żółty/
ziel.
PE

do regulatora

Pompa(y) obiegowa(e), pompa mieszająca na powrocie i pompa(y) ładowania zasobnika 
należy podłączyć na budowie poprzez stycznik, gdy:

- będą podłączone do zasilenia trójfazowego (400 V). 

- pobór prądu przez palnik i pompy jest większy niż każdorazowo po 2 A.

- zostanie przekroczony całkowity pobór prądu regulatora. 

Przyłącze elektryczne

żółty/ziel
PE

nieb.
N

brąz
L1

czujnik temp. powrotu

wtyczka palnika
na regulatorze

wtyczka palnika
na regulatorze

1. stopień 2. stopień

gniazdo palnika gniazdo palnikaprzyłącze palnika

Usunąć wtyczkę palnika, połączyć kabel czarny z brązowym, a 
biały kabel dołaczyć do fazy palnika

do regulatora

czarn. żółty/ziel nieb. brąz biały szary czerw. 2 3 4 1

do regulatora

do regulatotra do palnika

zaciski do czujnika 
zaniku wody w kotle

zaciski do ograni-
cznika cisnienia

zaciski do zew. 
czujnika ciśnienia

skrzynka przy. 
regulatora



Urządzenia zabezpieczające

Naczynia wzbiorcze w zamkniętych instalacjach ogrzewczych posiadają, 
jako urzadzemoe zabezpieczające rurę wyrzutową wg DIN 4750 lub zawór 
bezpieczeństwa wg TRD 721

Każdy kocioł ogrzewczy należy wyposażyć w najwyższym punkcie instalacji w 
naczynie wzbiorcze, możliwie w pionie nad kotłem, zgodnie z DIN 4807 T2.

Każdy kocioł na zasileniu jest zaopatrzony w termometr z tuleją 
zanurzeniową.

Każdy kocioł należy wyposażyć w widoczny wodowskaz, pozwalający na 
określenie w każdej chwili ciśnienia statycznego w instalacji.
Minimalny dopuszczalny poziom wody powinien być zaznaczony na wodowskazie.

Przewód łączący kocioł, naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa nie może 
być zamykany! 
Szkic instalacji przedstawia jedynie wymagania bezpieczeństwa, nie stanowi 
jednak zaleceń co do sposobu podłączenia sieci c.o..

napowietrza-
nie/
odpowietrzanie

zawór kla-
powy

zawór 
bezpieczeństwa

naczynie wzbiorcze

przewód 
sygnalizacyjny

odbiornik ciepła

zawór 
odcinający

zawór do 
napełniania 
i opróżniania kotła

Zawór 
bezpieczeństwa

Naczynie wzbiorcze

Termometr

Wskaźnik poziomu wody

Uwaga:

termometr

Urządzenia zabezpieczające
według DIN 4751 część 1 
Zakres obowiązywania: 
otwarte i zamknięte żródła ciepła, o tempera-
turze zasilenia do 100°C.



Urządzenia zabezpieczające
Urządzenia zabezpieczające 
według DIN 4751 część 2 
Zakres obowiązywania: 
Źródła ciepła zamknięte, zabezpieczone  
termostatycznie 
o temperaturze zasilenia do 120 °C. 

termometr
pompa obiegowa

zawór bezpieczeństwa

manometr

odbiornik ciepła

presostat

napowietrzenie/
odpowietrzenie

zawór klapowy

naczynie wzbiorcze

zawór opróżniania

ogranicznik minimalne-
go ciśnienia

Każdy kocioł powinien być zabezpieczony przed przekroczeniem dopusz-
czalnego ciśnienia roboczego za pomocą membranowych lub sprężynowych 
zaworów bezpieczeństwa. Każde źródło ciepła może mieć najwyżej 3 zawory 
bezpieczeństwa. Przy kotłach o mocy nominalnej powyżej 350 kW w bezpos-
redniej bliskości zaworu bezpieczeństwa powinno być zainstalowane naczynie 
rozprężne. Z naczyń rozpiężnych można zrezygnować, jeśli w każdym źródle 
ciepła będzie zainstalowany jeden lub więcej STB i jeden lub więcej preso-
statów.

Wielkości i średnice nominalne membranowych zaworów bezpieczeństwa, 
wymiary przewodu doprowadzającego i wydmuchowego

Zawór bezpieczeństwa

Membranowy
zawór
bezpieczeństwa

Moc wydmuchu, kW 50 100 200 350 600 
Wielkość , średnica nominalna, DN 15 20 25 32 40
Przyłącza gwintowe przewodu doprowadząjącego G ˝" G ľ" G 1" G 1Ľ" G 1˝"
Przyłącza gwintowe przewodu wydmuchowego G ¾" G 1" G 1¼" G 1½" G 2" 

Przestrzeń wodna i gazowa ćiśnieniowych naczyń wzbiorczych powinny być 
obliczane wg normy DIN 4807 cześć 2. Jeśli dopuszczalne ciśnienie robocze 
jest niższe niż najwyższa wartośc ciśnienia przed zaworem utrzymującym 
ciśnienie, naczynie wzbiorcze powinno być zabezpieczone przed niedopuszczal-
nym wzrostem ciśnienia za pomocą dopuszczonego zaworu bezpieczeństwa. 
Otwarte naczynia wzbiorcze powinny być wymiarowane na ciśnienie równe 
co najmniej 2 bar.

Wszystkie naczynia wzbiorcze powinny być umieszczone z możliwością odcięcia 
od instalacji ogrzewczej.
Urządzenia odcinające powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanym 
zamknięciem.

Każdy kocioł należy wyposażyć w zabezpieczenie przed zanikiem wody. 

Naczynia wzbiorcze

Zabezpieczenie przed zanikiem wody

otwarte naczynie 
rozprężne

ogranicznik maksymal-
nego ciśnienia

zawór do napełniania i opróżniania

czujnik zaniku wody



Na przewodzie zasilającym kazdego kotła należy zamontować urządzenie 
wskazujące temperaturę w ten sposób, aby możliwe było ujęcie rzeczywistej 
temperatury zasilenia. Dopuszczalna temperatura zasilenia powinna być na 
stałe zaznaczona na skali termometru.

Każdy kocioł powinien posiadać manometr z bezpośrednim połączeniem z 
przestrzenią wodną lub w bezpośredniej bliskości na zasileniu, a także odpo-
wiednie podłączenie dla urządzenia mierzacego ciśnienie. Ciśnienie otwarcia 
zaworu bezpieczeństwa na kotle i minimalne ciśnienie w instalacji ogrzewczej 
powinny być na stałe zaznaczone na skali miernika.

Każdy kocioł, który jest zabezpieczony na ciśnienie wyższe niż 3 bar lub 
mający moc większą niż 350 kW, należy wyposażyć w ogranicznik ciśnienia 
maksymalnego. 

Aby uniknąć wadliwego krążenia, za każdą pompą obiegową powinien być 
zainstalowany zawór zwrotny.

Przewód łączący kocioł, zawór bezpieczeństwa i zabezpieczenie przed zanikiem 
wody nie może być zamykany! 

Szkic instalacji przedstawia tylko wymagania w zakresie bezpieczeństwa, nie 
stanowi zaś zalecenia dla sposobów podłączenia sieci c.o.

Termometr

Manometr

Ogranicznik ciśnienia 
maksymalnego

Uwaga:

Urządzenia zabezpieczające



Wstępne obliczenie
przekroju komina
Obliczenia wstępne:
Przekroje okrągłe
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Rzeczywista wysokość komina, m

Rzeczywista wysokość komina, m
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Przekroje kwadratowe

Wymagana sr. komina, cm

Wymagane wymiary komina, cmxcm



Uszkodzenie - Przyczyna - Usuwanie

Uszkodzenie Przyczyna Usunięcie

Palnik nie pracuje Brak napięcia Sprawdzić bezpiecznik, połączenia elektryczne, 
lub pracuje wadliwie                                                                                  położenie włącznika regulatora i wyłącznik awaryj. 
   
 Zbiornik oleju pusty /  Napełnić zbiornik /
 Odcięty przewód gazowy Otworzyć przewód gazowy.

 Uszkodzenie palnika Nacisnąć przycisk elim. zakłóceń na aut. pal.

  (patrz instrukcja montażowa palnika)

 Ogranicznik temperatury Nacisnąć przycisk odblok. na regul.,odłączyć palnik

 Filtr olejowy zapchany Wymienić filtr.

Pompa obiegowa nie pracuje Instalacja w trybie letnim Sprawdzić przełącznik lato-zima.

 Pompa obiegowa zablokowana Przekręcić wał pompy śrubokrętem.

 Pompa obiegowa uszkodzona Wymienić pompę obiegową. 
 
Pompa ładowania zasobnika  Regulator temperatury zasobnika uszk. Sprawdzić regulator i ew. wym.
nie pracuje
 Pompa ładowania zasobnika zablok.       Przekręcić wał pompy śrubokrętem.

 Pompa ładowania zasobnika uszk.  Wymienić pompę ładowania.

Ogrzewanie działa, ale temperatura          Maksymalna temp. kotła   Nastawić wyższą wartość.
pomieszczenia zbyt niska                nastawiona zbyt niska
 



Deklaracja zgodności
z Dyrektywą dla urządzeń ciśnieniowych 97/23/EG

wg załącznika VII

Oznaczenie wyrobu:  Kocioł żeliwny
    Typ MK-1, MK-2, MU-1

Zastosowane   Moduł B + C1
postępowanie:

Nazwa i adres   TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb GmbH
wymienionego ośrodka:  Westendstraße 199
    80686 München

Numer rozpoznawczy  CE 0036
wymienionego ośrodka:

Zastosowane normy i  TRD 702
specyfikacje techniczne: EN 303

    

My, Firma Wolf GmbH, Industriestraße 1, 84048 Mainburg, niniejszym oświadczamy, że wyżej opisane kotły odpowiadają 
odnośnym wymaganiom Dyrektywy 97/23/EG, gdy zostanie nastawiona temperatura bezpieczeństwa > 110°C.

W razie nieuzgodnionych z nami zmian w wyrobie, niniejsza deklaracja traci swa ważność. Należy przestrzegać 
wskazówek bezbieczeństwa w dokumentacji, instrukcji eksploatacji i obsługi.

                                                                                             Dr. Hille


