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Wytyczne bezp./ normy i przepisy
W tym opisie uĪywane są symbole i wskazówki.Te
waĪne wskazówki dotyczą bezpieczeĔstwa obsáugi
i prawidáowej pracy kotáa.

„Wytyczne bezpieczeĔstwa“ oznaczają wskazówki, których dokáadne przestrzeganie
prowadzi do zmniejszenia zagroĪenia personelu i do wyeliminowania uszkodzenia
urządzeĔ.

Rys: Skrzynka elektr, zagroĪenie poraĪeniem prądem

ZagroĪenie poraĪenia prądem na elementach elektrycznych!
Uwaga: Przed zdjĊciem obudowy wyáączyü
kocioá.
Nie wolno dotykaü elementów elektrycznuch przy zaáaczonym kotle! Zachodzi
zagroĪenie porazenia prądem.
Na klemach przyáączeniowych jest napiĊcie
równieĪ przy wyáączonym wyáączniku
kotáa.

Uwaga

„Wskazówka“ Oznacza wytyczne techniczne, których przestrzeganie zapewni
bezawaryjną pracĊ urządzenia.

Rys: Tranf. zapá., elektr. zapá., komora palnika
ZagroĪenie poraĪenia prądem, zagroĪenie poparzenie
gorącymi elementami.

Kotáy pracujące zaleĪnie od powietrza z
pomieszczenia wolno instalowaü tylko
przy zapewnieniu wáaĞciwej wentylacj. W
przeciwnym wypadku zachodzi zagroĪenie
zatrucia lub zaduszenia. Przed montaĪem
kotáa zapoznaü siĊ z instrukcją montaĪu
i konserwacji! Przestrzegaü wytycznych
planowania.

Rys: Zawór gazowy,
ZagroĪenie poraĪenia prądem.
ZagroĪenie zatrucia lub eksplozji przy nieszczelnoĞci.
Rys: przyáacze gazu: ZagroĪenie zatrucia lub eksplozji
przy nieszczelnoĞci.
3062329_xx08
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Wytyczne bezp./ normy i przepisy
Prosimy o dokáadne przestrzeganie wytycznych bezpieczeĔstwa, Īeby
wyeliminowaü zagroĪenie dla ludzi i uszkodzenia urządzeĔ.

Przepisy bezpieczeĔstwa

- NaleĪy przestrzegaü krajowych wytycznych bezpieczeĔsdtwa i przepisów
dotyczących instalacji.
- MontaĪ, pierwsze uruchomienie, przeglądy , konserwacja i naprawy mogą
byü wykonywane tylko przez odpowiednio wyszkolonych serwisantów.
- Podczas prac na instalacji lub kotle muszą one byü odáączone od sieci
elektrycznej (np: na oddzielnym bezpieczniku lub na wyáączniku gáównym) i
zabezpieczone przed przypadkowym zaáączeniem.
- Odáączenie musi byü wykonane przez urządzenie odcinające, które odcina
wszystkie nieuziemione przewody od sieci poprzez styki o odlegáoĞci min. 3
mm.
- Naprawy elementów z funkcją zabezpieczającą są niedopuszczalne.
- Przy wymianie naleĪy stosowaü wyáącznie elementy oryginalne lub zalecane
przez producenta.

NaleĪy stosowaü wyáącznie propan zgodny z lokalnymi wymaganiami. W innym przypadku zachodzi zagroĪenie wystąpienia
usterek przy starcie i pracy kotáa, co moĪe zagraĪaü uszkodzeniem kotáa i zagroĪeniem dla obsáugi.
Przy niedokáadnie odpowietrzonym zbiorniku gazu moĪe dojĞü do
problemów z zapáonem palnika. NaleĪy zwróciü siĊ do dostawcy
gazu.

Przy wprowadzeniu zmian w regulacji lub w elementach regulacyjnych, nie ponosimy Īadnej odpowiedzialnoĞci za szkody,
które mogą z tego powodu powstaü.
Przy zastosowaniu niedopuszczalnych zmian moĪe dojĞü do
zagroĪenia dla obsáugi lub do uszkodzenia kotáa.

Wskazówka: InstrukcjĊ tą naleĪy starannie przeczytaü przed instalacją
kotáa i starannie ją przechowywaü!
NaleĪy przestrzegaü wytycznych planowania !
Przed instalacją gazowego kotáa wiszącego Wolf naleĪy bezwzglĊdnie
uzyskaü wymagane przez odpowiednie wáadze zgody.

Pierwsze uruchomienie

- Pierwsze uruchomienie powinien wykonaü wykonawca instalacji lub wskazany przez niego fachowiec; naleĪy przy tym wypeániü protokóá pierwszego
uruchmienia i starannie go przechowywaü.

Przeszkolenie uĪytkownika

- Wykonawca instalacji powinien przeszkoliü uĪytkownika w zakresie
obsáugi.
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Wytyczne bezp./ normy i przepisy
Normy i przepisy
Kocioá speánia nastĊpujące wymagania:
Wytyczne EG
- 2006/ 95/EG Wytyczne niskich napiĊü
- 2004/108/EG WytyczneEMV
- 90/396/EMV-Urządzenia zurzywające gaz
- 92/42/EWG Wytyczne sprawnoĞci
NormyDIN / EN
-EN 297; EN298; EN 483; EN 625;
EN 55014-2; EN 60335-1; EN 60335-2-102;
EN 60529; EN 61000-3-2; EN 61000-4-3

Kategora:
Klasa Nox:
SprawnoĞü:

Systemy spalin:

Tryb pracy:
przyáączalny do:

II2ELL3P<DE>i II2H3P<AT>
5
(3 gwiazdki wedáug 92/42/
EWG) dla pracy niezaleĪnej
od pomieszczenia
CGG-2:
C12x, C32x, C42x, C52, B32
CGU-2:
B11BS
niezal. od pom /
zaleĪny od pom.
kominn /komin
pow/spal /
przewód pow/spal

Normy DIN / EN
- EN 437 Sprawdzenie gazu, ciĞnienie próbne, kategorie gazu
- DIN EN 1283 Wytyczne do pbliczenia
normowego obciąĪenia cieplnego
- DIN EN 12828 Systemy grzewcze w budynkach
- DIN EN 1717 Ochrona wody pitnej
przed zanieczyszczeniem
w instalacjach cwu
- DIN EN 50156-1 (VDE 0116 czĊĞü1)
WyposaĪenie elektryczne
urządzeĔ grzewczych
- Lokalne wymagania budowlane (zwykle reprezentowane przez kominiarza)
- Lokalne przepisy GVU (przepisy dostawcy gazu)

Przy instalacji naleĪy przestrzegaü nastĊpujących
przepisów, reguá i wytycznych:
- Przed instalacja naleĪy uzyskaü zgodĊ dostawcy gazu i
lokalnego kominiarza.

- Kotáy pracujące zaleĪnie od pomieszczenia mogą
byü instalowane tylko przy speánieniu wymagaĔ
dotyczących wentylacji.
- Wytyczne dla kotáowni lub lokalne wymagania

budowlane„Wytyczne budowy i wyposaĪenia centralnych kotáowni i skáadowisk paliwa“
- Reguáy techniczne dla instalacji gazu i wody pitnej
DVGW-TRGI 1996 und TRF 1996
(w ajtualnym brzmieniu)

3062329_xx08
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Wymiary
(CGG-2)
(CGU-2)

380 CGU-2(K) 24

190
226

344

1 2

120
176

3 4

39

49

694

855

258 CGG-2(K) 18/24
366 CGU-2(K) 18

393

5

73

170

2
3
5

1
4

134

Min.400

440

Min.400

>25
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1
2
3
4
5

Kocioá 2-funkcyjny
Zasilanie co
Ciepáa woda
Zimna woda
Powrót co
Przyáącze gazu

Kocioá 2-funkcyjny
Zasilanie co
Zasilanie zasobnika
Powrót zasobnika
Powrót co
Przyáącze gazu

Zabudowa w szaﬁe
Przy zabudowie kotáa wiszącego w szafie
naleĪy przestrzegaü;
Nie montowaü kotáa na tylnej Ğcianie szafy,
gdyĪ ma ona zwykle zbyt maáą wytrzymaáoĞü.
Zachodzi zagroĪenie wypáywu wody lub gazu
i zagroĪenie zalaniem lub wybuchem.
- Usunąü tylną ĞcianĊ
OdlegáoĞü kotáa od Ğcian szafy min. 25 mm.

W górnej czĊĞci szafy konieczny jest
otwór 410 x 550 mm . W innym przypadku
wystĊpuje zagroĪenie zatruciem.
Przy kotle zaleĪnym od pomieszczenia w
Ğcianie szafy musi byü wykonany otwór o
przekroju minimum 600 cm2.
W innym wypadku zachodzi zagroĪenie
zatrucia lub uduszenia.
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Schemat budowy CGU-2(K) 18/24

Nadzór temp.
spalin

Bezp przepáywu

Ogranicznik
temp.
Czujnik zasil. 2

Wymiennik
ciepáa
Komora
palnika

Czujnik zasil 1
Elektr zapá.

Elektroda
nadzorująca

Palnik

Naczynie wzbiorcze

Zawór bezp.

Odpowierznik

Filtr co
Zawór
3- drog.

Zawór gazowy

Pompa kotáowa

Odpow wewn
(opcja)
nie <DE><AT>

Zaw. opróĪ.

Sensor przepáywu
i temp. cwu
Filtr wody zimnej
z ogr. przepáywu
Bypas
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HZ - VL
zasil co

HZ - RL
powr co
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Schemat budowy CGG-2(K) 18/24
Przyáącze LAF

Nadzór róĪnicy
ciĞnienia
Went spalin
z reg obrotów

Komora spalin

Ogranicznik
temperatury
Czujnik zasil 2

Wymoiennik ciepáa

Komora palnika

Czujnik zasil 1

Elektr

Palnik
Elektr nadzoru
Nacz wzb
.

Zawór bezp.
Odpowietrznik
Filtr co
Zawór
3-drog.

Zawór gazowy

Pompa co

Wewn uzupeánianie
(opcja)
nie <3/'(>

Zaw. opróĪn.

Sensor przepáywu
i temperatury cwu

Bypas

8

Filtr wody zimnej z
ogr. przepáywu
HZ - VL
zasil co

HZ - RL
powr co
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Schemat bud./oznaczenie kotáów
Oznaczenie kotáów:
CGU-2 - 18/24

Kocioá wiszący 1-funkc. zaleĪny od pomieszcz ze zintegrowanym przyáączem zasobnika

CGU-2K - 18/24

Kocioá wiszący 2-funkcyjny, zaleĪny od pomieszczenia

CGG-2 - 18/24

Kocioá wiszący 1-funkc. niezaleĪny od pomieszczenia ze zintegrowanym przyáączem
zasobnika

CGG-2K - 18/24

Kocioá wiszący- 2-funkcyjny, niezaleĪny od pomieszczenia

Wolf Low-NOx - Unit z Hydro Tec - System (technika wtyczkowa Rast do szybkiego
montaĪu) dla niskich emisji, kompaktowa budowa i wysokie wykorzystanie energii.

Nadzór
temp. spalin
Ogr. temperatury
zasilanie

Wymiennik
cwu

Czujn. zasil. 2
Naczynie wzb.
Palnik

Czujn. zasil. 1

Zaw. gazowy

Odpow.
Pompa co

Zawór
3-drog.
Wymiennik
ciepáa
Zaw. bezp.l
Sensor przepáywu
i temp. cwu
(tylko 2-funkc.)
Zawór bypas
Zaw. nadm.

Filtr co
Zaw. opróĪniający
Filtr wody zimnej
z ogr. przepáywu

Hydro Tec -System
(elementy zintegrowane)

Wymiennik cwu i sensor przepáywu i temperatury cwu
tylko w kotáach 2-funkcyjnych
3062329_xx08
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Wytyczne ustawienia/wymiary montaĪowe
Ogólne

przeczytaü InstrukcjĊ montaĪu i obsugi!
Zwracaü uwagĊ równieĪ na wytyczne planowania

- Ustaliü pozycje kotáa, uwaĪaü na wymagane
odlegáoĞci (patrz wymiary).
- Doáączony szablon montaĪowy zamocowaü na
Ğcianie
- PrzenieĞü na ĞcianĊ z szablonu otwory mocujące i
przyáącza .
- Zdjąü szablon montaĪowy.
- Wykonaü otwoty Ø 12 mm do zawieszenia kątownika
mocującego i zamontowaü kątownik. (Sprawdziü
uprzednio prawidáowoĞü wykonania otworów!)
- Zdjąc pokrywĊ kotáa. W tym celu odchyliü pokrywĊ
regulacji, odblokowaü lewy i prawy rygiel, pokrywe
kotáa poluzowaü na dole i wyjąü do góry.
- Zawiesiü kocioá tylną Ğcianą na kątowniku
mocującym.

Ochrona przed haáasem:
Przy krytycznych warunkach montaĪowych
(np: montaĪ na Ğcianie nie murowanej)
mogą byü konieczne dodatkowe zabezpieczenia przed haáasem.W takim przypadku
naleĪy uĪywaü specjalnych dybli i ewentualnie zderzaków gumowych.

(CGU-2-18) Ø110

25
Lewy rygiel

(CGU-2-24) Ø130

(CGG-2)
min.200

(CGU-2) min.400

500

(CGG-2-18)
Ø100

Prawy rygiel

25

Rys: poluzowaü rygle

12

Kocioá montowaü tylko w pomieszczeniu ogrzewanym.

344
1478

Przy montaĪu kotáa zwracaü uwagĊ na
odpowiednią wytrzymaáoĞü elementów
mocujących. Zwracaü uwagĊ na stabilnoĞü
Ğciany, gdyĪ moĪe dojĞü do wypáywu wody lub
gazu . MoĪe wystąpiü nadmierna gáoĞnoĞü.

12

Przy montaĪu uwaĪaü , aby do kotáa nie
dostaáy siĊ Īadne zanieczyszczenia (np: z
wiercenia) , gdyĪ moĪe to doprowadziü do
Uwaga uszkodzenia kotáa

Kotáy zaleĪne od pow. z pomieszczenia
wolno montowaü tylko w pomieszczeniach
speániających wymagania wentylacji. W
innym przypadku moĪe dojĞü do zatrucia
lub zaduszenia. Przed montaĪem naleĪy

10

min.200

Powietrze doprowadzane do kotáa musi byc
wolne od zanieczyszczeĔ np: ﬂuor, chlor lub
siarka.Tego typu materiaáy znajduja siĊ w
Ğrodkach czyszczących i sprajach.
W niekorzystnych wypadkach mogą one prowadziü
do korozji takĪe w instalacjach spalinowych.

3062329_xx08

Wytyczne ustawienia/wymiary montaĪowe
Wytyczne montaĪowe dla kotáa z zasobnikiem stojącym SW-120 / CSW-120
Instalacja podtynkowa

=

=

810

790

1754-1904
270-420

694

Wytyczne montaĪowe dla kotáa z zasobnikiem stojącym SW-120 / CSW-120
Instalacja natynkowa

5

100

3062329_xx08
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Instalacja natynkowa-podtynkowa
Instalcja natynkowa (osprzĊt)

Instalcja podtynkowa (osprzĊt)

Zasilanie co Rp ¾

Zasilanie coR ¾

Ciepáa woda Rp ¾ (przy 2-funkc.)

Ciepáa woda Rp ¾ (przy 2-funkc.)

Zimna woda Rp ¾ (przy 2-funkc)

Zimna woda Rp ¾ (przy 2-funkc)
Powrót co R ¾
Przyáącze gazu R ¾

Odpáyw dla zaw. bezp. R 1

Odpáyw dla zaw. bezp. R 1

120

107
190

55

94

84

64

7

Powrót co Rp ¾
Przyáącze gazu Rp ½

120

176

200
164

164

Rys; Widok z przodu zest. przyáączeniowego dla inst. podtynk.

73

55

134

Rys; Widok z przodu zest. przyáączeniowego dla inst. natynk.

Rys; Widok z doáu zest. przyáączeniowego dla inst. natynk

Rys; Widok z doáu zest. przyáączeniowego dla inst. podtynk.

Przy kotáach bez wykorzystania cwu zamknąü szczelnie przyáącza wody zimnej i ciepáej
zaĞlepkami G ¾ (osprzĊt). !
Przy nieprzestrzeganiu moĪe dojĞü do wycieku wody i zalania pomieszczenia!

12
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Instalacja kotáa 2-funkcyjnego
Zalecamy wykonanie przyáącza wody zimnej i ciepáej
wedáug nastepującego wzoru.

Dopáyw wody zimnej

Zaw. odcinajacy

Filtr wody

Przy kotle zaleĪnym od pomieszczenia w
Ğcianie szafy musi byü wykonany otwór o
przekroju minimum 600 cm2.
W innym wypadku zachodzi zagroĪenie
zatrucia lub uduszenia.

Zawór bezp.

OpróĪnianie

W górnej czĊĞci szafy konieczny jest
otwór 410 x 550 mm . W innym przypadku
wystĊpuje zagroĪenie zatruciem.

Zawór redukcyjny

JeĪeli ciĞnienie na przyáączu wody zimnej
jest wiĊksze niĪ 10 bar,to musi byü zabudowany reduktor ciĞnienia, gdyĪ mogáoby
dojĞü do wycieku wody i zalania pomieszczenia.

OpróĪnianie

Przy zabudowie kotáa wiszącego w szafie
naleĪy przestrzegaü;
Nie montowaü kotáa na tylnej Ğcianie szafy,
gdyĪ ma ona zwykle zbyt maáą wytrzymaáoĞü.
Zachodzi zagroĪenie wypáywu wody lub gazu
i zagroĪenie zalaniem lub wybuchem.
- Usunąü tylną ĞcianĊ
OdlegáoĞü kotáa od Ğcian szafy min. 25 mm.

Przyáącze wodyzimnej i ciepáej

Zawór odcinający
Przyáącze manometru

Zabudowa w szaﬁe

Przyáącze gazu
Rys: Przyáącze wody zimnej

UáoĪenie instalacji gazowej jak równieĪ
przyáączenie gazu moĪe wykonaü tylko pracownik z odpowiednimi waĪnymi Ğwiadectwami
kwaliﬁkacyjnymi. Przy próbie ciĞnienia przewodów gazowych zawór gazowy na kotle musi
byü zamkniĊty.
NaleĪy starannie wyczyĞciü przewody wodne
i gazowe, szczególnie przy starszych instalacjach.
Przed uruchomieniem sprawdziü szczelnoĞü
poáączeĔ gazowych.
Przy niewáaĞciwym montaĪu lub uĪyciu
niewáaĞciwych materiaáów moĪe dojĞü do
wypáywu gazu i zagroĪenia wybuchem lub
zatruciem.
Na zawór gazowy moĪe dziaáaü ciĞnienie
max 150 mbar. Przy wyĪszym ciĞnieniu
próbnym moĪe dojĞü do uszkodzenia
zaworu i zagroĪenia wybuchem lub zatruciem.Przy próbie ciĞnienia instalacji
gazowej zawór gazowy na kotle musi byü
zamkniĊty

Wskazówka: Naprzyáączu zimnej wody jest seryjnie
zamontowany ﬁltr z regulatorem przepáywu
(patrz rys.)

Rys; Regulator przepáywu z ﬁltrem

Przyáącza hydrauliczne

- Dla instalacji hydraulicznej dostĊpne są (osprzĊt)
zestawy pod - i natynkowe. Rury przyáączeniowe są
Cu 18x1.
3062329_xx08

NaleĪy zapewniü odpowiedni dostĊp do
demontaĪu ﬁltra w celu jego umycia.

Uwaga

W przeciwnym wypadku moĪe wystąpiü
usterka w kotle.
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Przyáącze elektryczne CGU-2(K) / CGG-2(K)
Wytyczne ogólne
InstalacjĊ elektryczn moĪe wykonaü tylko
wyspecjalizowana ﬁrma. NaleĪy przestrzegac lokalnych przepisów jak równie
wymagaĔ dostawcy energii.

Na zaciskach przyáączeniowych jest
napiĊcie takĪe przy wyáączonym wyáączniku
kotáa.

Skrzynka przyáączeniowa
WyposaĪenie regulacyjne, sterownicze i zabezpieczajace jest kompletnie okablowane i sprawdzone.
NaleĪy tylko przyáączyü sieü i osprzĊt zewnĊtrzny.
Przyáącze sieciowe
Przyáącze sieci elektrycznej moĪna wykonaü jako
sztywne lub alternatywnie kablem z wtyczką (wtyczka
nie moĪe byü w streﬁe 1 lub 2 - w pobliĪu wanny lub
prysznica).
Przy poáączeniu sztywnym( musi byü zastosowane
urządzenie odcinające (np: bezpiecznik lub wyáacznik
awaryjny) z odlegáoĞcią pomiĊdzy stykami minimum 3
mm.
Kabel przyáączeniowy elestyczny, 3x1,0mm² lub sztywny
max. 3 x 1,5 mm².
Przy przyáączu wtyczką Schuko musi byü dostĊp. Kabel
przyáączeniowy elestyczny 3x1,0mm².
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Skrzynka
przyáączeniowa
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Przyáącze elektryczne CGU-2(K)
230V

Wytyczne montaĪu przyáącza elektrycznego
-

Przed otwarciem kotáa wyáączyü prąd.
Odchyliü regulacjĊ.
Otworzyü elektryczną skrzynkĊ przyáączeniową.
WkrĊciü przepusty kablowe .
Odizolowaü kabel przyáączeniowy na ok.70 mm.
PrzeáoĪyü kabel przez przepust i dokrĊcic przepust.
Wyjąü wtyczkĊ Rast5.
Przyáączyü odpowiednie Īyáy do wtyczki Rast5.
WáoĪyü ponownie elementy do obudowy skrzynki
przyáączeniowej.
- Wstawiü wtyczkĊ Rast5 ponownie w odpowiednie
miejsce.

A
A
C
G
D
E
F

C

< 24V

G

D

E

F

Przyáącze sieci 230VAC/50Hz
Programowalne wyjĞcie A1
Przyáącze klapy spalin
Programowalne wejĞcie E1 bezpotencjaáowe
2-przewodowy eBus
Przyáącze cyfrowego osprzĊtu Wolf
Czujnik zewnĊtrzny

Wymiana bezpiecznika

Przed wymianą bezpiecznika kocioá musi
byü odáączony od sieci. Wyáącznik kotáa
zaá/wyá nie odáącza kotáa od sieci!
ZagroĪenie poraĪeniem na elementach
elektrycznych. Nie wolno dotykaü elementów elektrycznych i kontaktów przed
wyáączeniem kotáa z sieci ZagroĪenie
poraĪeniem !

230V

< 24V

Bezpiecznik

Rys; odchyliü regulacjĊ do przodu,
otworzyü pokrywĊ skrzynki przyáączeniowej

Przyáącze klapy spalin (230V; max.200VA)
WkrĊciü przejĞcie kablowe do skrzynki
przyáączeniowej. Przeciągnąü kabel przez przejĞcie
i zamocowaü. Przyáączyü kabel do klem L1, N,
i
.

͘

.

Rys: Przyáącze klapy spalin
Przyáącze wyjĞcia A1 (230VAC; max.200VA)
WkrĊciü przejĞcie kablowe do skrzynki przyáączeniowej.
Przeciągnąü kabel przez przejĞcie i zamocowaü.
Przyáączyü kabel do klem L1, N
i
.

Rys: Przyáącze wyjĞcia A1
3062329_xx08
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Przyáącze elektryczne CGG-2(K)
Wytyczne montaĪu przyáącza elektrycznego
-

Przed otwarciem kotáa wyáączyü prąd.
Odchyliü regulacjĊ.
Otworzyü elektryczną skrzynkĊ przyáączeniową.
WkrĊciü przepusty kablowe .
Odizolowaü kabel przyáączeniowy na ok.70 mm.
PrzeáoĪyü kabel przez przepust i dokrĊcic przepust.
Wyjąü wtyczkĊ Rast5.
Przyáączyü odpowiednie Īyáy do wtyczki Rast5.
WáoĪyü ponownie elementy do obudowy skrzynki
przyáączeniowej.
- Wstawiü wtyczkĊ Rast5 ponownie w odpowiednie
miejsce.

230V

A
A
B
C
D
E
F

< 24V

B

C

D

E

F

Netzanschluss 230VAC/50Hz
Netzversorgung ext. Zubehör
230VAC/50Hz/max. 200VA
Programmierbarer Ausgang A1
programmierbarer Eingang E1 potentialfrei
2-Draht eBus
Anschluss digitales Wolf-Regelungszubehör
Außenfühler

Wymiana bezpiecznika
Przed wymianą bezpiecznika kocioá musi
byü odáączony od sieci. Wyáącznik kotáa
zaá/wyá nie odáącza kotáa od sieci!
ZagroĪenie poraĪeniem na elementach
elektrycznych. Nie wolno dotykaü elementów elektrycznych i kontaktów przed
wyáączeniem kotáa z sieci ZagroĪenie
poraĪeniem !

230V

< 24V

Bezpiecznik

Rys: Odchyliü regulacjĊ do przodu,
otworzyü pokrywĊ skrzynki przyáączeniowej

WkrĊciü przejĞcie kablowe do skrzynki przyáączeniowej.
Przeciągnąü kabel przez przejĞcie i zamocowaü.

Netz
Z
A1
N L1 N L1
L1

N

Zasilanie dla osprzĊtu zewnĊtrznego (230VAC;
max. 200VA)

L1 N

Przyáączyü kabel do klem L1, N

L1 N

N

L1

i
3

Rys: przyáacze pompy cyrkulacyjnej / osprzĊt zewn.
Przyáącze wyjĞcia A1 (230VAC; max. 200VA)

Netz

N

WkrĊciü przejĞcie kablowe do skrzynki przyáączeniowej.
Przeciągnąü kabel przez przejĞcie i zamocowaü.
Przyáączyü kabel do klem L1, N
i

N

L1 N

N

L1

Z

L1 N
L1 N

A1

L1
L1

.

3

Rys: Przyáącze wyjĞcia A1
16
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Przyáącze elektryczne CGU-2(K) CGG-2(K)
Przyáącze czujnika zasobnika
- JeĪeli jest przyáaczony zasobnik, niebieska wtyczka
czujnika zasobnika musi byü poáączona z niebieskim
gniazdkiem regulacji.
- Przestrzegaü instrukcji montaĪu zasobnika.

Niebieska
wtyczka

Rys: Niebieska wtyczka do przyáącza czujnika zasob.

Przyáącze parametryzowanego wejĞcia E1 (<24V)

Kabel przyáączeniowy wejĞcia E 1 poáączyü na klemach
E1 zgodnie ze schematem, Uprzednio zdjąü mostek
pomiĊdzy a i b na odpowiednich klemach.
Funkcje wejĞcia E1 mogą byü odczytane i nastawiane
przy pomocy osprzĊtu Wolf ze záączem eBus.

Przyáącze cyfrowego osprzĊtu regulacyjnego Wolf
(np. BM, MM, SM1, SM2, KM)
MoĪna przyáączyü tylko osprzĊt oferowany przez Wolf.
Schematy poáączenia znajdują siĊ przy osprzĊcie.
Jako poáączenie pomiĊdzy regulacją i kotáem uĪywaü
dwuĪyáowego kabla (przekrój > 0,5mm²) .
Przyáączenie analogowego czujnika
zewnĊtrznego

Rys: Przyáącze parametryzowanego wejĞcia E 1

Uwaga
UwaĪaü na
+,polaryzacjĊ!

Rys: Przyáączenie cyfrowego osprzĊtu Wolf (záącze eBus)

Analogowy czujnik zewnĊtrzny moĪna przyáączyü do
osprzĊtu cyfrowego (np. BM) do zacisków AF, lub na
klemie BM.

Rys: Przyáączenie analogowego czujnika zewnĊtrznego

3062329_xx08
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Napeánianie/opróĪnianie
Dla prawidáowej pracy kotáa waĪne jest wáaĞciwe napeánianie i
caákowite odpowietrzenie.

Ukáad napeániania
Automatyczny
zawór odpow.

W innym wypadku zachodzi zagroĪenie usterki.
Uwaga

Do wody grzewczej nie wolno dodawaü Īadnych inhibitorów
lub Ğrodków przeciwzamroĪeniowych. Zachodzi zagroĪenie
nieszczelnoĞci.
- Zamknąü kulowy zawór gazu.
- Przed przyáączeniem kotáa instalacjĊ grzewcza naleĪy starannie
wypáukaü, Īeby usunąü wszystkie zanieczyszczenia.
Zawór
opróĪQ.

Napeánianie
wewnĊtrzne
nie dla<3/'(>

- Napeániü kocioá wodą, aĪ do wypáywu wody ze záącza.
- Do napeániania instalacji grzewczej uĪywaü przyáącza KFE. PokrywkĊ na
zaworze odpowietrzającym pompy odkrĊciü o ok. 2 obroty, pokrywki nie
zdejmowaü.
- Otworzyü wszystkie zawory na grzejnikach i zawory po stronie co na kotle.
- Napeániü system grzewczy poprzez záącze KFE (osprzĊt Wolf) do
ciĞnienia 0,5 - 1 bar i odpowietrzyü instalacjĊ grzewczą.
- Zamknąü powrót co na kotle.

PostĊpowanie przy
- ZaáoĪyü przewód elestyczny na zawór odpowietrzający
napeánianiu wewn. QLHGOD3/'(
(alternatywnie, jeĪeli jest przyáacze KFE).
- Kocioá przepáukaü poprzez jednoczesne otwarcie zaworu KFE i/lub
zaworu odpowietrzajacego na bloku hydraulicznym (zwracaü uwagĊ ,
Īeby w wymienniku ciepáa nie pozostaáo powietrze).
- Usunąü przewód elastyczny (jeĪeli byá zaáoĪony) i otworzyü zawory kotáa po
stronie grzewczej.
Záącze KFE

- Po odpowietrzeniu uzupeániü ciĞnienie w instalacji do 2.5 bar.
- Wáączyü kocioá, pokrĊtáo temperatury co ustawiü na „2“
(pompa pracuje,pierĞcieĔ Ğwieci ciągáym zielonym).

OdciĊcie gazu
Zasilanie co
(ze záączemKFE)
Powrót co
(ze záączem KFE)
Rys: Armatura odcinająca (osprzĊt)

- Odpowietrzyü pompĊ, do tego na krótko odkrĊciü i zakrĊciü ĞrubĊ
odpowietrzającą, najlepiej odpowietrzaü na stopniu pompy.
Przy duĪym spadku ciĞnienia uzupeániü wodĊ.
- Otworzyc zawór gazowy, nacisnąü przycisk reset.
- Podczas ciągáej pracy instalacja odpowietrzy siĊ samoczynnie, najlepiej na
stopniu pompy .
Po odpowietrzeniu nastawiü pompĊ na stopieĔ 1 lub 2 dla zmniejszenia
haáasu, lub nastawic wedáug Īyczenia uĪytkownika.
- Przy ciĞnieniu poniĪej 1 bar kocioá wchodzi Z usterkĊ, koniecznie
uzupeániü wodĊ w instalacji grzewczej.
- Napeániü instalacjĊ i kocioá do ciĞnienia 0,5 - 1 bar i odpowietrzyü system
grzewczy.

PostĊpowanie bez napeániania
wewnĊtrznego
dla <3/'(>

- Zamknąc zawory na kotle (zasilanie i powrót).
- Zamontowaü szlauch na zawór odwadniający bloku hydraulicznego.
- Wypáukaü wymiennik ciepáa przez jednoczesne otwarcie wewnĊtrznego
napeániania i zaworu opróĪniającego na bloku hydraulicznym
(dopilnowaü, Īeby nie pozostaáo powietrze w wymienniku ciepáa).
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Wytyczne do uruchomienia
Wytyczne
XUXFKRmienia

Pierwsze uruchomienie kotáa jak równieĪ przeszkolenie uĪytkownika
musi wykonac fachowiec z odpowiednimi kwaliﬁkacjami!
Uwaga

Krok 1

W przecLwnym wypadku moĪe dojĞü do usterek kotáa.

- Kocioá dokáadnie przepáukac i odpowietrzyü (uĪywaü zaworów odcinających
KFE z osprzĊtu Wolf), napeániü kocioá i instalacjĊ i sprawdziü szczelnoĞü .
CiĞnienie w stanie zimnym 1,5 bar. Usunąü wycieki wody.
- Sprawdziü poprawnoĞü zabudowy poszczególnych elementów.

Krok 2
Krok 3

- Sprawdziü ciĞnienie gazu na przyáączu.

Krok 4

- Sprawdziü szczelnoĞü wszystkich poáaczeĔ.

Krok 5

- JeĪeli nie jest zapewniona szczelnoĞü to mogą wystąpic usterki z powodu
zalania wodą!

Krok 6

- Sprawdziü montaĪ systemu spalin.

Krok 7

- Sprawdziü , czy poáączenia elektryczne na kotle i na moduáach
dodatkowych i obsáugowych wykonane są zgodnie z instrukcją.

Krok 8

- Otworzyc zawory zasilania i powrotu.

Krok 9

- Otworzyü przyáącze gazu.

Krok 10

- Zaáączyü wyáącznik gáówny i wyáącznik kotáa na regulacji

Krok 11

- Sprawdziü dopasowanie rur spalinowych, ewentualnie nastawiü wedáug
rozdziaáu “Dopasowanie dáugoĞci rur spalinowych“.

Krok 12

- Kontrolowaü zapáon i páomieĔ palnika.

Krok 13

- JeĪeli kocioá uruchomiá sie prawidáowo, pierĞcieĔ Ğwieci na Īóáto.

Krok 14

- Przeszkoliü uĪytkownika z obsáugi kotáa zgodnie z instrukcją.

Krok 15

- Wypeániü protokóá pierwszego uruchomienia i przekazaü uĪytkownikowi.

Oszczedzanie energii

3062329_xx08

- Poinformowaü uĪytkownika o moĪliwoĞciach oszczĊdzania energii
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Regelacja / funkcje / uruchomienie

Wyáącznik
ZAà/WYà

Reset

PokrĊtáo
temp. cwu

PierĞcieĔSRGĞZLHWODQ\

Wskazania
pierĞcienia

4

5

7

1

9

8

2

3
2

5

PokrĊtáo
temp. co

Manometr

Wskazanie

Znaczenie

Miga zielony

Stand-by (sieü zaáączona, palnik nie pracuje)

Ciągáy zielony

ĩądanie ciepáa: pompa pracuje, palnik wyáączony

Miga Īóáty

tryb kominiarza

Ciągáy Īóáty

Palnik zaáąF]RQ\, jest páomieĔ

Miga czerwony

Usterka

6

3

4

Termometr

6
7

8

Wybór temperatury cwu
Nastawa 1-9 odpowiada temperatur]H cwu 40-65°C w kotle 2 - funkcyjnym,
lub15-65°C przy kotle z zasobnikiem. W kombinacji z regulatorem temperatury
dla kotáa nastawa ta jest nieaktywna i nastĊpuje na regulatorze temperatury.

Wybór temperatury co
Nastawa 2-8 odpowiada temperaturze wody co40-80°C. W kombinacji z
regulatorem temperatury dla kotáa nastawa ta jest nieaktywna i nastĊpuje na
regulatorze temperatury.

Odblokowanie
Odblokowanie usterki i ponowne uruchomienie instalacji nastĊpuje poprzez naciĞniĊcie
przycisku reset. NaciĞniĊcie przycisku reset bez usuniĊcia usterki powoduje nowy start
instalacji.
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Regulacja / funkcje / uruchomienie
Nastawa

Tryb zimowy (nastawa 2 do 8)
W trybie zimowym kocioá podgrzewa wodĊ do do temperatury nastawionej na
regulatorze temperatury. Pompa obiegowa pracuje zgodnie a nastawą ciągle
(nastawa fabryczna) lub z palnikiem z uwzglĊdnieniem wybiegu.

Tryb letni
Poprzez nastawienie przeáącznika wyboru temperatury w poáoĪenie
bĊdzie wyáączony tryb zimowy tzn. kocioá pracuje w trybie letnim (ogrzwanie wyáączone) i podgrzewa tylko ciepáą wodĊ, jednak aktywna jest funkcja
przeciwzamroĪeniowa i zabezpieczenie postoju pomp.

Tryb kominiarza
Poprzez nastawĊ przeáącznika wyboru temp wody co w poá.
bĊdzie aktywny tryb kominiarza. PierĞcieĔ miga Īóáto. Po aktywacji trybu kominiarza kocioá grzeje wodĊ co z maksymalną nastawioną mocą. Taktowania są
wyáączone. Tryb kominiarza koĔczy siĊ po 15 minutach, lub po przekroczeniu
maksymalnej temperatury zasilania. Dla ponownej aktywacji trybu kominiarza
naleĪy pokrĊtáo wyboru temperatury wody co przekrĊciü w lewo a nastĊpnie
w poáoĪenie

Termomanometr
Na górnym zakresie jest pokazywana aktualna temperatura wody
grzewczej a w zakresie dolnym ciĞnienie wody w instalacji grzewczej.
Podczas prawidáowej pracy instalacji ciĞnienie wody powinno wynosiü
2,0-2,5 bar.

Ochrona postoju pomp

W trybie letnim pompa jest uruchamiana na ok. 30 sekund po postoju
dáuĪszym niĪ 24JRG]LQ\.

Wskazówka:

W poáączeniu z osprzĊtem regulacyjnym BM / AWT / ART nastawa temperatury
wody co i cwu jest nieaktywna.

3062329_xx08
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Odczyt i nastawa parametrów
z osprzĊtem regulacyjnym Wolf
Zmiana lub odczyt parametrów regulacyjnych moĪliwa jest tylko poprzez osprzĊt regulacyjny Wolf ze záączem eBus.
Instrukcje montaĪu i obsáugi znajdują siĊ przy osprzĊcie.
Moduá obsáXJRZ\ BM
Lewe pokrĊtáo
SUogramu

Uwaga

Ekran

Prawe pokrĊtáo
temperatury

Zmiany mogą byü wykonane tylko przez
odpowiedniego fachowca lub przez
serwiĞ Wolf.

Przy temperaturze poniĪej - 12 °C powinno byü wyáączone obniĪenie nocne, celem wyeliminowania ewentualnych usterek. Przy ]DáąF]RQ\PobniĪeniu na wylocie
VSDOLQmoĪe powstawaü warstwa lodu,
FRPRĪHstanowiü zagroĪenie dla otoczenia.

Przycisk
info

Przycisk „jednorazowe áad.
zasobnika“

Przycisk
„Grzanie“

Przycisk
„ObniĪenie“

Przegląd parametrów/protokóá nastaw
Nastawy kolumny 1 waĪne dla osprzĊtu regulacyjnego ART, AWT
Nastawy kolumny 2 waĪne dla systemu regulacyjnego Wolf z BM
(Nastawa i funkcje waĪnych parametrów na nastĊpnych stronach, dalsze opisy
patrz instrukcja montaĪu BM)
Parametr
Kolumna 1

Zakres nastaw

Nast. fabr.

Dopasowanie dáugoĞci rurSRZVSDO

1 do 5

4

Granica ochrony przeciw zamarzaniu

-20 do +10°C

+2°C

Nast. indyw.

Kolumna 2
HG00

GB05

A09

GB01

HG01

Histereza palnika JyUQD  do 25KK

HG020LQ moc palnikaNRWáD

1 do 100%

HG030D[ moc palnika WU\EXcZX do 100%00%
GB04

HG040D[ moc palnika WU\Eco1 do 100%00%

GB06

HG06

Tryb pracy pompy ]SDOQLNLHP

0 do 2

GB07

HG07

Wybieg pompy kotáowej

0 do 30min

0
1min

GB08

HG08

Min temp kotáa co0 do 90°C0°C

GB09

HG09

Taktowanie palnika

HG10

Adresy eBus (tylko odczyt)

HG11

Szybki start cwu

HG12
HG13

1 do 30min

7min

1 do 4

1

10 do 60°C

10°C

Rodzaj gazu, 1=ziemny 0=páynny

0 do 1

1

Parametryzowane wejĞcie E1

1 do 11

1

HG14

Parametryzowane wyjĞcie A1

0 do 15

6

HG15

Histereza zasobnika GROQD

1 do 30K

5K

HG20

Max czas áadowania zasobnika

0 do 5h

2h

HG21

Min temp kotáa TK-min >40°C*

20 do 60°C

40°C

HG23

Maksymalna temperatura cwu

60 do 80°C

65°C

HG25

NadwyĪka temp. kotáa przy áad. zasobn.

0 do 40K

20K

HG70

Czujnik zbiorczy (tylko odczyt)

HG80-89

Historia usterek

* Dla unikniĊcia uszkodzenia kotáa, musi byü: TK-min >40°C
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Odczyt i nastawa parametrów
z osprzĊtem regulacyjnym Wolf
Nacisnąü prawe pokrĊtáo , Īeby wejĞü w 2.poziom obsáugowy. Przez obrót
pokrĊtáa w kierunku ruchu wskazówek zegara wybrac poziom „Serwis“ i przez
ponowne naciĞniĊcie prawego pokrĊtáa potwierdziü wybór.
Na ekranie pojawi siĊ zapytanie o kod.

Poziom serwisu

Serwis

Zapytanie o kod

WáaĞciwy kod nastawia sie przez naciĞniĊcie (odczyt miga na ekranie) i
obracanie prawym pokrĊtáem z 0 na 1. Po zmianie kodu z 0 na 1 naleĪy
potwierdziü nastawĊ przez naciĞniĊcie pokrĊtáa i jesteĞmy w poziomie
serwisowym.

Kod-NR

---Nastawa fabr: 1

Granica p.zamar.
Parametr A09

JeĪeli temperatura zewnĊtrzna obniĪy siĊ poniĪej wartoĞci nastawionej, pompa
kotáowa bĊdzie pracowaü ciągle. JeĪeli temperatura wody w kotle spadnie
poniĪej +5°zaáączy siĊ palnik i podgrzeje wodą co najmniej do TK - min.

A09

2.0

Wskazówka:
NastawĊ fabryczną moĪna zmieniü tylko wtedy, kiedy jest pewnoĞü,Īe nie ma
zagroĪenia zamarzniĊcia wody w kotle lub w elementach instalacji.
Uwaga

Nastawa fabr: 2°C
Zakres nast: -20 do +10°C

Dop. dá.rur
Parametr HG00

HG00

4

NiewáaĞciwa obsáuga moĪe prowadziü do usterek.
Przy nastawie parametru A09 (temp. zewn p. zamarz.) naleĪy pamiĊtaü, Īe
poniĪej temperatury 0°C nie ma ochrony p.zamarz. MoĪe wtedy dojĞü do
usterki w instalacji grzewczej.
ZaleĪnie od obliczonej dáugoĞci
przewodów pow/spaliny naleĪy
nastawiü parametr wedáug tabeli.
Obliczoną wartoĞü zaokrągliü w dóá
lub w górĊ
(patrz równieĪ rozdziaá „Dopasowanie
dáugoĞci rur“)

Nastawa fabr: 4
Zakres nast: 1 do 5

Histereza palnika
Parametr HG01

HG00
Dopasowanie dáugoĞci
rur

Obliczona dáugoĞü
(m)

1

1,3 -1,5

2

1,5 - 2,5

3

2,5 - 3,5

4
(Nastawa fabr.)

3,5 - 4,0

5

4,0 - 5,0

Histereza palnika utrzymuje temperaturĊ kotáa w zadanym obszarze przez
zaáączanie i wyáączanie palnika.Im wiĊksza histereza, tym wiĊksze wachania
temperatury wobec wartoĞci zadanej.:W\PSU]\SDGNXMHVWWRJyUQDRGFK\áND

8
Nastawa fabr: 8K
Zakres nast: 5 do 25K

0LQ moc palnika co
Parametr HG02

Wewnątrz zakresu modulacji moĪna dopasowaü PLQ moc palnika w trybie co.
Nastawa odnosi siĊ do maksymalnej mocy w NW (patrz tabela „Ograniczenie
maksymalnej mocy grzewczej“)

1
Nastawa fab: 1
Zakres nast: 1 do 100
3062329_xx08
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Odczyt i nastawa parametrów
z osprzĊtem regulacyjnym Wolf
0D[ moc palnika cwu
Parametr HG03

HG03

Wewnątrz zakresu modulacji mioĪna dopasowaü górną moc palnkia w
trybie cwu. Nastawa odnosi siĊ do maksymalnej mocy w NW (patrz tabela
„Ograniczenie maksymalnej mocy grzewczej“)

100

Nastawa fabr: 100
Zakres nast: 1 do 100

0D[ moc palnika co
Parametr HG04

HG04

Wewnątrz zakresu modulacji moĪna dopasowaü PD[ moc palnkia w trybie co.
Nastawa odnosi siĊ do maksymalnej mocy w NW (patrz tabela „Ograniczenie
maksymalnej mocy grzewczej“)

100

Nastawa fabr: 100
Zakres nast: 1 do 100

Tryb pracy pompy 0:
Pompa grzewcza w instalacji bez kaskady i bez sprzĊgáa
hydraulicznego
Przy Īądaniu ciepáa pompa kotáowa pracuje ciągle. Po wyáączeniu Īądania
ciepáa przez termostat lub zdalne sterowanie pompa pracuje wedáug wybiegu
(wybieg pompy co, parametr HG07).

Tryb pracy pompy
Parametr HG06

HG06

0

Tryb pracy pompy 1:
Pompa zasilająca winstalacjach z kaskadą i/lub ze sprzĊgáem hydraulicznym lub buforem (konieczny czujnik zbiorczy)
Pompa kotáowa pracuje jako pompa zasilająca.
Czujnik zbiorczy dziaáa na tryb grzewczy i tryb cwu (uwaga: tylko z zasobnikiem
cwu). Pompa nie pracuje przy ogólnym Īądaniu ciepáa, a tylkoUD]HP]
palnikLHP, z wybiegiem wedáug parametru HG07.

Nastawa fabr: 0
Zakres nast: 0 / 1 / 2

SchemDW hydrDXOLF]Q\:
Kocioá
Czujnik zas 2
Czujnik zas 1

J

J

Pompa
kotáa

A1 jako pompa kotáowa
Czujnik zbLRUF]\ E1
J

Zawór
3-drog.

Kolektor

24

lub
A1 jako pompa
zasobnika

Zasobnik cwu
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Odczyt i nastawa parametrów
z osprzĊtem regulacyjnym Wolf
Tryb pracy pompy 2:
Pompa áadowania bufora
Pompa kotowa pracuje jako pompa áadowania bufora.
Czujnik zbiorczy (bufor) dziaáa tylko w trybie grzewczym. Przygotowaniem cwu
steruje wewnĊtrzny czujnik kotáa. Pompa kotáowa nie pracuje przy ogólnym
Īądaniu ciepáa , a tylko przy Īądaniu palnika , z wybiegiem wedáug parametru
dla wybiegu. Przy przygotowaniu cwu (zasobnik stojący, kocioá 2-funkcyjny,
zasobnik warstwowy) pompa kotáowa pracuje wedáug funkcji.
Tryb bez czujnika zbiorczego:
Pompa pracuje tylko z palnikiem; regulacja wedáug czujnika wewnĊtrznego.
Schemat hydrauliczny.:

Kocioá
Czujnik zas 2
Czujnik zas 1

J
J

Pompa
kotáa

Bufor

Czujnik
zbiorczy E1

A1 jako pompa
kotáowa
J

Zawór
3- drog

Zasobnik cwu
Czujnik
zasobnika

Wybieg pompy kotáowej
Parametr HG07

HG07

J

Przy braku Īądania ciepáa ze strony obiegu grzewczego, pompa kotáowa pracuje
jeszcze przez nastawiony czas, Īeby nie zadziaáaá wyáącznik bezpieczeĔstwa
z powodu podwyĪszonej temperatury.

1

Nastawa fabr: 1 min
Zakres nast: 0 do 30 min

Max. ograniczenie
obiegu kotáa TV - max.
Parametr HG08

Funkcja ta ogranicz maksymalną temperaturĊ kotáa w trybie grzewczym
Lwyáacza palnik. 3U]\áDGRZDQLX]DVREQLNDSDUDPHWUWHQQLHG]LDáDLZW\P
WU\ELHWHPSHUDWXUDNRWáDPRĪHE\üZ\ĪV]D. „Efekt wybiegu“ moĪe byü
SU]\F]\QąpodwyĪszenia temperatury.

80

Nastawa fabr: 80°C
Zakres nast: 40 do 90°C
3062329_xx08
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Odczyt i nastawa parametrów
z osprzĊtem regulacyjnym Wolf
Taktowanie palnika
Parametr HG09

PDOQLNSo kaĪdym wyáączeniu MHVWEORNRZD\QD czas taktowania.
Taktowanie moĪe byü wyáączone przez zaáączenie i wyáączenie kotáa
wyáącznikiem lub przez krótkie naciĞniĊcie przycisku reset.

7

Nastawa fabr: 7 min
Zakres nast: 1 do 30 minG11

Adresy eBus
Parametr HG10

Adresy eBus mogą byü tutaj tylko odczytane. Nastawa nastĊpuje wedáug
„Przestawienie adresów eBus w trybie kaskadowym“ i jest konieczna tylko przy
pracy kaskadowej kilku kotáów.

1
Nastawa fabr: 1
Zakres nast: 1 do 4

Szybki start cwu
Parametr HG11

10

3R]DF]DVDPLZ\áąF]HQLD FZX QDosprzĊcie regulacyjnym i w trybie letnim
PRĪHE\üQDVWDZLRQDi utrzymywana odpowiednia temperatura w wymienniku
Sá\WRZ\PFLHSáD
10°C = Szybki start cwu nieaktywny
40-60°C =Szybki start cwu aktywny

Nastawa fabr: 10 K
Zakres nast: 40 do 60 K

Rodzaj gazu
Parametr HG12

1

Nastawa rodzaju gazu nastĊpuje wedáug poniĪszej tabeli:
1 = gaz ziemny *=*OXE*=
0 = gaz páynny/3*
Odpowiednio do nastawy dostosowany jest prąd modulacji dla zaworu
gazowego.
Przestawienie rodzaju gazu moĪna równieĪ wykonaü na pokrĊtle wyboru temperatury co, (patrz „Nastawa regulacji po przestawieniu rodzaju gazu“)

Nastawa fabr: 1
Zakres nast: 0 do 1
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Odczyt i nastawa parametrów
z osprzĊtem regulacyjnym Wolf
Parametryzowane
wejĞcie E1
Parametr HG13

Funkcja wejĞcia E1 moĪe byü nastawiona tylko poprzez osprzĊt
regulacyjny Wolf ze záączem eBus.
WejĞcie E1 moĪe peániü nastĊpujące funkcje:

HG13

Elektryczne przyáączenie na wejĞcie E1 musi byü wykonane
kontaktem bezpotencjaáowym. W innym przypadku musi byü
zastosowany przeka]QLN odcinający potencjaá.

1
Nastawa fabr: 1
Zakres nast: 1 do 10

Znaczenie

1

Termostat pokojowy
ZamkniĊty kontakt jest warunkiem zwolnienia palnika w trybie grzewczym
Bez funkcji dla trybu cwu
Bez funkcji dla trybu kominiarza i zab. p. zamarzaniu, bez meldunku usterek
Otwarty kontakt zamyka grzanie i pompĊ grzewczą (wybieg pompy)
Termostat maksymalny / nadzór ciĞnienia w instalacji

2

5

ZamkniĊty kontakt jest warunkiem zwolnienia palnika w trybie co, cwu i kominiarza
Przy otwrciu kontaktu wyáącza siĊ palnik i zaczyna siĊ wybieg pompyt.
Meldunek usterek aktywny
Klapa dolotu
Nadzór klapy dolotu przez kontakt bezpotencjaáowy
ZamkniĊty kontakt jest warunkiem zwolnienia palnika w trybie co, cwu i kominiarza
WyjĞcie A1 musi byü parametrowane na funkcjĊ klapy dolotu 7

6

Przycisk cyrkulacji
Po przyciĞniĊciu przycisku wyjĞcie A 1 zaáącza sie na 5 minut , jeĪeli wyjĞcie A1 jest parametrowane jako pompa cyrkulacyjna (A1 = 13)

7

Czujnik zbiorczy
Na E1 jest przyáączony czujnik zbiorczy (5K-NTC) ; Regulacja temperatury zasilania w trybie co i cwu (tryb pracy pompy
1) lub tylko w trybie grzewczym (tryb pracy pompy 2) odnosi siĊ nie do czujnika zasilania lecz do czujnika zbiorczego.
Funkcje zabezpieczające i tryb kominiarza pozostają na czujniku zasilania. Przy uszkodzeniu lub zwarciu czujnika zbiorczego czujnik zasilania wraca do regulacjitemperatury. UwaĪaü na parametr HG 06.

8

Ograniczenie palnika (BOB)
Praca bez palnika
ZamkniĊty kontakt, palnik ograniczony
Pomy obiegów co i cwu pracuja normalnie
W trybie kominiarza i ochrony przeciwzamURĪHQLRZHM palnik zwolniony
Otwarty kontakt, palnik ponownie zwolniony

10

ZewnĊtrzne Īądanie palnika
Kontakt zamkniĊty, Tzasil. powinna byü nastawiona na TK max -histereza zasilania
ĩądanie funkcjonuje równieĪ w Standby; aktywne taktowanie
(Sterowanie wyjĞcia A1 przy parametrowaniu A1 = 14)
0, 3, 4, 9, 11 są bez funkcji

3062329_xx08
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Odczyt i nastawa parametrów
z osprzĊtem regulacyjnym Wolf
Parametryzowane
wyjĞcie A1
Parametr HG14

Funkcja wyjĞcia A1 moĪe byü nastawiona tylko poprzez osprzĊt regulacyjny
Wolf ze záączem eBus
WyjĞcie A1 moĪe peániü nastĊpujące funkcje:

6
Nastawa fabr: 6
Zakres nat: 0 do 15

Znaczenie
Bez funkcji
WyjĞcie A1 nie jest sterowane

1

Pompa cyrkulacyjna 100%
WyjĞcie A1 przy Īądaniu cyrkulacji jest sterowane przez osprzĊt reg. (BM) . Bez osprzĊtu wyjĞcie A1 jest sterowane
ciągle.

2

Pompa cyrkulacyjna 50%
WyjĞcie A1 przy Īądaniu cyrkulacji jest sterowane przez osprzĊt reg. (BM) taktowo. 5 min zaá i 5 min wyá. Bez
osprzĊtu wyjĞcie A 1 jest sterowane ciągle w taktach 5 minutowych.

3

Pompa cyrkulacyjna 20%
WyjĞcie A1 przy Īądaniu cyrkulacji jest sterowane przez osprzĊt reg. (BM) taktowo. 2 min zaá i 8 min wyá. Bez
osprzĊtu wyjĞcie A 1 jest sterowane ciągle taktowo

4

WyjĞcie alarmowe
WyjĞcie A1 jest sterowane 4 min po wystąpieniu usterki.

5

Meldunek páomienia
WyjĞcie A1jest eterowane poo rozpoznaniu páomienia.

6

Pompa áadowania zasobnika
WyjĞcie A1 zamyka razem z pompą kotáową zawsze w trybie cwu. Zarówno przy zaworze 3-drogowym, ochronie
postoju jak i przy pompie.

7

Klapa QDZLHZX powietrza
Przed startem palnika najpierw jest sterowane wyjĞcie A1. Start palnika nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zamknie siĊ
wejĞcie E1.
WaĪne: WejĞcie E1 musi byü parametrowane jako klapa QDZLHZX!
Uwaga

Inaczej wystąpi zagroĪenie usterki.

230VAC < 24V

0

Meldunek powrotny na wejĞciu E1 musi byü realizowany kontaktem bezpotencjaáowym. W innym przypadku naleĪy
zamontowaü przekaĪnik do odciĊcia potencjaáów.

28

8

Wentylacja obca WyjĞcie A1 jest sterowane odwrotnie do palnika. Wyáączenie obcej wentylacji (np: wyciąg
oparów) jest konieczne tylko przy pracy zaleĪnej od pomieszczenia.

9

ZewnĊtrzny zawór gazu páynnego
WyjĞcie A1 sterowane analogowo do zaworu gazowego

10

Pompa bezpoĞredniego obiegu grzewczego
Podczas Īądania ciepáa pompa zaáącza bezpoĞredni obieg grzewczy

11

Pompa zewnĊtrzna
WyjĞcie A1 poáączone synchronicznie z pompą obiegu grzewczego (HKP). UĪywane np: przy odciĊciu systemowym.

12

Zawór przeáączający
E1 jako parametrowane ograniczenie palnika (wybór 8) i zamkniĊte, áączy A1 ZAà. E1 paramertowane nie jako
ograniczenie palnika, pozostaje A1 zawsze WYà.

13

Pompa cyrkulacyjna
Pompa cyrkulacyjna 5 min ZAà, jeĪeli wejĞcie E1 parametrowane jako przycisk cyrkulacji i przycisk wejĞcia E1 jest
zamkniĊty

14

Pompa przy zewnĊtrznym Īądaniu palnika
Synchroniczne sterowanie z wejĞciem E1 (E1 = 10, zewnĊtrzne Īądanie palnika)

15

Ciągáe napiĊcie dla osprzĊtu
A1 jest zawsze zamkniĊte (napiĊcie 230 VAC)
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Odczyt i nastawa parametrów
z osprzĊtem regulacyjnym Wolf
Histereza palnika reguluje punkt zaáączenia áadowania zasobnika. Im wiĊksza
histereza tym niĪszy punkt zaáączenia áadowania.
Przykáad: Zadana temp. zasobn. 60°C
Histereza zasobnika 5K

Histereza zasobnika
Parametr HG15

HG15

5

3rzy 55°C zaczyna siĊ áadowanie zasobnika i przy 60°C zakoĔczy VLĊ
.
Nastawa fabr: 5K
Zakres nast: 1 do 30 K

JeĪeli czujnik zasobnika Īąda ciepáa, zaczyna siĊ áadowanie zasobnika. Przy
zbyt maáym kotle, zakamienionym zasobniku lub ciągáym poborze cwu pompa
obiegu grzewczego bĊdzie ciągle wyáączona. Mieszkanie wycháodzi siĊ. Dla
ograniczenia tego zjawiska jest moĪliwoĞü okreĞlenia maksymalnego czasu
áadowania zasobnika. Po przekroczeniu tego czasu, regulacja przeáączy na tryb
grzewczy i taktuje w nastawionym czasie pomiĊdzy ogzrewaniem i áadowaniem
zasobnika, niezaleĪnie od tego, czy zasobnik osiągnąá zadaną temperaturĊ.
W instalacjach z duĪym poborem cwu, np: hotele, obiekty spotrowe itp.parametr
ten powinien byü nastawiony na 0.

Max. czas áad. zasobn.
Parametr HG20

HG20

2

Nastawa fabr: 2 godz.
Zakres nast: 0 do 5 godz.

Minimalna temp. kotáa
TK - min.
Parametr HG21

Regulacja kotáowa jest wyposaĪona w regulator temperatury, który jest nastawiony na minimalną temperature kotáa. JeĪeli przy Īądaniu ciepáa zostanie
ona przekroczona w dóá, to palnik zaáączy siĊ, z uwzglĊdnieniem taktowania.
Bez Īądania ciepáa temperatura TK-min moĪe byü niĪsza.

HG21

40
Nastawa fabr: 40°C
Zakres nast: 20 do 60°C

Max temp. cwu
Parametr HG23

HG23

Nastawa fabryczna zwu wynosi 65°C. JeĪeli z jakichĞ powodów powinna byü
wyĪsza, to moĪna ja nasWawiü do 80°C.
Przy aktywnej funkcji antylegionelli (BM) przy pierwszym áadowaniu w danym dniu cwu jest podgrzewana do 65°C , nawet jeĪeli parametr HG23 jest
nastawiony na inną temperaturĊ. NaleĪy zastosowaü Ğrodki wykluczające
poparzenie.

65
Uwaga

Nastawa fabr: 65 °C
Zakres nast: 60 do 80°C

3062329_xx08
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Odczyt i nastawa parametrów
z osprzĊtem regulacyjnym Wolf
NadwyĪka temp. kotáa
przy áad. zasobnika
Parametr HG25

HG25

Przy pomocy parametru HG25 nastawia siĊ UóĪnicĊ temperatur pomiĊdzy kotáem
i zasobnkiem przy podgrzewaniu zasobnika. W ten sposób zapewnia siĊ krótki
czas áadowana zasobnika oraz uzyskuje siĊ równieĪ wyĪszą temperaturĊ kotáa
niĪ zasobnika w okresach przejĞciowych wiosna / jesieĔ.

20

Nastawa fabr: 20 K
Zakres nast: 0 do 40 K

Parametr HG70 pokazuje wejĞcie analogowe E1 kiedy jest podáączony czujnik
zbiorczy (tylko odczyt).

HG70

54
Tylko odczyt:

Historia usterek
Parametr HG80

HG80

04

Parametr
HG 80
HG 81
HG 82
HG 83
HG 84
HG 85
HG 86
HG 87
HG 88
HG 89

Usterka 1
Usterka 2
Usterka 3
Usterka 4
Usterka 5
Usterka 6
Usterka 7
Usterka 8
Usterka 9
Usterka 10

Tylko odczyt:

30
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Warianty przyáączenia cwu / reset
regulacji
W kotle CGU-2 / CGG-2 są 3 warianty przyáączeĔ.
Legenda

Kocioá 1-funkc.

A

Czujnik zasil. 2

B

Czujnik zasil. 1

C

Pompa kotáowa

D

Zawór 3-drogowy

E

Sensor przepáywu

F

czujnik zasobnika

Obieg cwu jest zmostkowany i nie jest
uĪywany.

A
B
C
D

Kocioá 2-funkc.

Przy poborze cwu sensor przepáywu rozpoznaje
zapotrzebowanie ciepáa. Palnik uruchamia siĊ i
temperatura cwu jest regulowana na nastawioną
wartoĞü (nastawa na pokrĊtle lub na osprzĊcie
regulacyjnym).

A
B
C
D
E

Przez pobór cwu obniĪa sie temperatura w
zasobniku poniĪej wielkoĞci zadanej.Palnik
uruchamia siĊ i temperatura zasilania jest
regulowana na wartoĞü zadaną + nadwyĪka
temperatury kotáa przy áadowaniu zasobnika.

Kocioá z zasobnikiem
A
B
C
D

F

Reset

Dla przeprowadzenia resetu naleĪy wykonaü nastĊpujące czynnoĞci:

Odblokowanie
Wyáącznik kotáa

- Wyáącznik kotáa musi byü w poáoĪeniu O (WYà).
- Nacisnąü przycisk reset na regulacji i trzymaü przyciĞniĊty.
- Przestawiü wyáącznik kotáa w poáoĪenie I (ZAà).
- Po 5 sekundach zacznie Ğwieciü pierĞcieĔ
po 1sekundzie Īóáty/zielony i czerwony.
- Zwolniü przycisk reset.
Uwaga
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Przy resecie wszystkie parametry (nastawy indywidualne) wracają
do nastaw fabrycznych, poza rodzajem gazu i dáugoĞcią rur.
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Przestawienie adresów eBus w trybie
kaskadowym
Przy pracy kilku kotáów (max.4 regulacje) w poáączeniu z regulatorem kaskadowym KM, adresy eBus
kotáów muszą byü nastawione wedáug tabeli.

Wyáącznik
ZAà/WYà

Reset

Termometr

Wybór temperatury cwu

PierĞcieĔSRGĞZLHWODQ\

Wybór temperaWXU\
co

Manometr

- Kocioá wyáączyü i ponownie zaáączyü. Nie moĪe byü Īadnych usterek.
- Po zaáączeniu sieci w czasie pomiĊdzy 30 i 60 sekund nacisnąü przycisk reset i trzymaü naciĞniĊry podczas
dalszych kroków.
Tylko w tym czasie jest moĪliwa zmiana adresów.
- Po 10 sekundach pierĞcien pokaĪe aktualny adres (patrz tabela:Adresy eBus).
- PokrĊtáo temperatury cwu obracaü w kierunku Īądanego adresu i sprawdziü nastawĊ wedáug koloru na
pierĞcieniu.
- Nastawa aktywuje siĊ po zwolnieniu przycisku reset.
- Skuteczne nastawienie adresu eBus jest sygnalizowane na pierĞcieniu 3-krotnym zóátym migniĊciem
(0,4s zaá/1s wyá).
Kocioá w trybie
kaskadowym

Adres eBus

Nastawa
pokrĊtáa temperatury cwu

Wskazania
pierĞcienia


 Iabr\F]QLH)

1

1

miga czerwony

2

2

2

miga Īóáty

3

3

3

miga Īóáto/czerwony

4

4

4

miga Īóáto/zielony

Tabela: Adresy eBus
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Uruchomienie przyáącza gazu
- ZaáoĪyü szlauch aparatu pomiarowego na nypel
pomiarowyl
i zmierzyü ciĞnienie w stosunku do
atmosfery.

Pierwsze uruchomienie jak równieĪ przeszkolenie uĪytkownika musi wykonaü odpowiednio wyszkolony fachowiec, Īeby
uniknąü zagroĪenia dla obsáugi lub
uszkodzenia kotáa.

Rodzaj gazu

Uruchomienie ĞcieĪki gazu:

CiĞnienie nominalne, dopuszczalny
zakres

Gaz ziemny *=

20 mbaU8 - 25 mbar

Gaz páynny /3*

50 mbar

43 - 57 mbar

Gaz páynny /3*

37 mbar

25 - 45 mbar

Gaz ]LHPQ\*= mbaU -  mbar

Przd uruchomieniem sprawdziü, czy kocioá jest nastawiony na RGSRZLHGQLURG]DM gazX.

JeĪeli pomierzone ciĞnienie leĪy poza obszarem jak w
tabeli, nie wolno uruchamiaü kotáa.
o Powiadomiü dostawcĊ gazu!

Rodzaj gazu/LF]ED Wobbe Ws
kWh/m³
MJ/m³
Gaz ziemny (// 1,4 -15,2

40,9 - 54,7

Gaz páynny /3*

72,9 - 76,8

20,3 - 21,3

- Odczytaü pomierzoną wartoĞü i wstawiü do protokóáu
uruchomienia.
- Zdjąü szlauch i dokrĊciü szczelnie nypel pomiarowy.

- Kocioá i instalacja muszą byü odpowietrzone i szczelne.
- JeĪeli ciĞnienie w instalacji spadnie poniĪej 1,5 bar, to
naleĪy uzupeániü wodĊ na 1,5 do max. 2,5 bar.

- Uruchomiü kocioá.
- Kontrolowaü zapáon i stabilnoĞü páomienia palnika.

- Sprawdziü prawidáowoĞü montaĪu osprzĊtu gazowego.
- Kocioá musi byü wyáączony. Otworzyü dopáyw gazu.
- Zdjąü osáonĊ kotáa.
- Poluzowaü Ğruby na nyplu pomiarowym
przewód gazowy.
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i odpowietrzyü

Sprawdziü szczelnoĞü gazu na nyplu pomiarowym, gdyĪ przy wypáywie gazu zachodzi zagroĪenie wybuchem Llub zatruciem
LOXEuduszeniem.
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Przezbrojenie na inny rodzaj gazu
CGU-2(K) / CGG-2(K)
Przezbrojenie na inny rodzaj gazu nastĊpuje w 4 krokach :
1. Wymiana dysz
2. Nastawienie regulacji po zmianie rodzaju gazu
3. Sprawdzenie i nastawa ciĞnienia dysz
4. Oznakowanie
Uwaga

NaleĪy przestrzegaü kolejnoĞci czynnoĞci, Īreby nie
spowodowaü usterki kotáa.

1. Wymiana dysz:
- Wyáączyü kocioá wyáącznikiem i odáączyü zasilanie
- Zdjąü pokrywĊ kotáa. W tym celu odchyliü pokrywĊ
regulacji, odryglowaü lewy i prawy rygiel, poluzowaü
pokrywĊ na dole i wyjąü do góry
- Zamknąü zawór gazowy, uwaĪaü na bezpieczeĔstwo
pracy, odkrĊciü Ğrubunek z belki gazowej
- OdkrĊciü Ğruby mocujące
- Wyciągnąü belkĊ gazową
- WykrĊciü wszystkie dysze palnika z belki (klucz 7)
- WkrĊciü nowe dysze palnika z nowymi uszczelkami
- Zmontowaü kocioá w odwrotnej kolejnoĞci

ĝruby mocujące
Przyáącze gazu
Belka rozdzielcza gazu

Kocioá

IloĞü dysz

Gaz ziemny (//

Gaz p\QQ\/3*

Oznaczenie dysz

Ø dyszy
mm

Oznacze
nie dyszl

Ø dyszy
mm

CGU-2(K)

18

090

0,90

060

0,60

CGU-2(K)

24

090

0,90

060

0,60

CGG-2(K)

18

087

0,87

057

0,57

CGG-2(K)

24

087

0,87

057

0,57

Tabela: IloĞü i wielkoĞci dysz

- Przestawiü regulacjĊ na nowy rodzaj gazu
- Nastawiü ciĞnienie dysz
- Oznakowanie
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Przestawienie regulacji po
zmianie rodzaju gazu
2. Nastawienie regulacji:

Wyáacznik
ZAà/WYà

Reset

Termometr

Wybór temp.
cwu

PierĞcieĔ

Wybór temp.
co

Manometr

- Kocioá wyáaczyü i ponownie zaáączyü. Nie moĪe byü Īadnej usterki.
- W ciągu 30 sekund po zaáączeniu kotáa nacisnąü przycisk reset i trzymaü podczas nastepnych czynnoĞci.
- Przy (CGU) po 5 sekundach pierĞcieĔ pokaĪe aktualny rodzaj gazu,(patrz tabela: Nastawa rodzaju gazu).
przy (CGG) po 5 sekundach pierĞcieĔ pokaĪe aktualną nastawĊ dáugoĞci rur spalonowych.
- PokrĊtáo temperatury co obrócic w kierunku Īądanego rodzaju gazu i sprawdziü nastawe weáug koloru na
pierscieniu (patrz tabela: Nastawa rodzaju gazu).
- Po zwolnieniu przycisku reset nastawa bĊdzie aktywna.
- Skuteczne nastawienie adresu eBus jest sygnalizowane na pierĞcieniu 3-krotnym zóátym migniĊciem
(0,4s zaá/1s wyá).
Rodzaj gazu
Wskazxania pierĞcienia
Naztawa temperatury co

Gaz ziemny

Gaz páynny

szybko miga Īóáty

szybko miga czerwony

w lewo

w prawo

Tabela: Nastawienie rodzaju gazu

Uwaga

Wskazówka:
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Po przestawieniu rodzaju gazu musi byü sprawdzone ciĞnienie dysz, gdyĪ
mogáoby dojĞü do usterek i ewentualnie uszkodzenia kotáa.

NastawĊ rodzaju gazu moĪna równieĪ wykonaü regulatorem dodatkowym BM
(parametr serwisowy HG12, opis patrz rozdziaá
„Parametry regulacji odczyt / zmiana z osprzĊtem regulacyjnym Wolf“).
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Sprawdzenie ciĞnienia dysz
3. SprDZG]HQLH i nastawa ciĞnienia dysz:
- Kocioá musi byü wyáączony.

[2]

- Otworzyü przyáącze gazu.
- Zdjąü pokrywĊ kotáa i wysunąü regulacjĊ do przodu
- Poluzowaü Ğruby na nyplu pomiarowym [2].
- (+) przyáącze aparatu pomiarowego ze szlauchem
przyáączyü do nypla pomiarowego [2] .
- (-) przyáącze aparatu pomiarowego ze szlauchem
przyáączyü do nypla pomiarowego [3] komory palnika
(tylko przy CGG-2(K) ).
- Uruchomiü kocioá przez obrócenie pokrĊtáa wyboru
temperatury co w pozycjĊ 8.
- CiĞnienie dysz Pmin (przy minimalnej mocy kotáa)
odczytaü w ciągu 180 sekund od zapáonu (miĊkki start
= minimalna moc).
[3]

- Obróciü pokrĊtáo wyboru temperatury co w pozycjĊ
kominiarza
- CiĞnienie dysz Pmax (przy maksymalnej mocy kotáa)
odczytaü w ciągu fazy testowei15 minut.
- Porównaü wartoĞci z tabelą.
- ZakrĊciü ponownie Ğruby

CiĞnienie dysz do nastawy iloĞci gazu wedáug metody ciĞnienia dysz
CiĞnienie dysz w mbar (1013 ±0,5 mbar; 15°C)
Kocioá 1-funkc\MQ\
(Kocioá 2-funkc\MQ\)

0RFcieplnD
P w kW

CGU-2(K)-18

CGU-2(K)-24

CGG-2(K)-18

CGG-2(K)-24

18,0
15,3
13,0
10,9
8,0
24,0
20,4
16,0
13,0
10,9
18,0
15,3
13,0
10,9
8,0
24,0
20,4
16,0
13,0
10,9

ObcLąĪ. cieplne
Q w kW
20,2
17,3
14,8
12,5
8,8
26,5
22,5
18,1
14,9
12,0
19,7
16,7
14,2
12,0
8,5
26,5
22,5
17,7
14,0
11,7

Gaz ziemny *= *
W1= 45,7 MJ/m³
= 12,7 kWh/m³
12,7
9,5
7,1
5,2
3,2
12,9
9,4
6,3
4,4
3,1
15,9
11,4
8,8
6,3
3,3
16,8
12,2
7,5
4,8
3,4

Gaz páynny /3*
W1=70,7 MJ/m³
= 19,6 kWh/m³
26,7
20,0
14,8
10,7
5,8
25,4
18,7
12,3
8,5
6,0
36,0
25,9
19,3
14,1
7,5
35,8
26,1
15,9
10,0
7,3

Tabale: Tabela ciĞnienia dysz
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Sprawdzenie ciĞnienia dysz
tabela przepáywu do nastawy iloĞci gazu wedáug metody iloĞci przepáywu
0Rc
Kocioá
1-funkc. cieplnD
(2- funkcyj- kW
ny)

CGU-2(K)-18

CGU-2(K)-24

CGG-2(K)-18

CGG-2(K)-24

Obc.
cieplne
kW
25,9(7,2) 27,4(7,6) 28,8(8,0)

18,0
15,3
13,0
10,9
8,0
24,0
20,4
16,0
13,0
10,9
18,0
15,3
13,0

20,2
17,2
14,8
12,5
8,8
26,5
22,5
18,1
14,9
12,0
19,7
16,7
14,2

10,9
8,0
24,0
20,4
16,0
13,0
10,9

12,0
8,5
26,5
22,5
17,7
14,0
11,7

28,8(8,0) 30,2(8,4) 31,7(8,8)
47,0
44,5
42,3
40,0
37,9
36,0
34,3
32,5
30,8
28,9
27,4
26,0
21,3
20,2
19,2
61,3
58,1
55,2
52,8
40,0
47,5
41,9
39,7
37,7
34,5
32,7
31,0
28,9
27,4
26,0
45,6
43,5
41,0
38,6
36,6
34,8
32,8
31,1
29,6
27,8
19,6
61,3
52,1
41,0
32,4
27,0

26,3
18,6
58,2
49,3
38,8
30,7
25,6

25,0
17,7
55,2
46,9
36,9
29,2
24,4

WielkoĞü przepáywu w l/min (1013 mbar; 15°C)
Gaz ziemny (//
przy wartoĞci opaáowej Hi w MJ/m³ (kWh/m³)
30,2(8,4) 31,7(8,8) 33,1(9,2) 34,6(9,6) 36,0(10,0) 37,4(10,4) 38,9(10,8) 40,3(11,2)
odpowiada wartoĞci opaáowej HSw MJ/m³ (kWh/m³)
33,8(9,4) 35,3(9,8) 36,7(10,2) 38,1(10,6) 40,0(11,1) 41,8(11,6) 43,2(12,0) 4,6(12,4)
40,3
38,4
36,8
35,2
33,8
32,5
31,3
30,2
34,3
32,8
31,3
30,0
28,8
27,7
26,7
25,7
29,4
28,0
26,8
25,8
24,7
23,7
22,8
22,1
24,8
23,7
22,6
21,6
20,9
20,0
19,3
18,6
18,3
17,4
16,7
16,0
15,4
14,7
14,2
13,7
52,6
50,2
48,0
46,1
44,3
42,4
40,8
39,5
45,2
43,2
41,3
39,7
38,0
36,5
35,1
34,0
35,9
34,3
32,8
31,5
30,2
29,0
27,9
27,0
29,6
28,2
27,0
25,9
24,8
23,9
23,0
22,2
24,8
23,7
22,6
21,8
20,9
20,0
19,3
18,6
39,9
37,3
35,7
34,1
32,8
31,5
30,4
29,3
33,1
31,7
30,2
29,0
27,8
26,7
25,8
24,8
28,2
26,9
25,8
24,8
23,7
22,8
21,9
21,2
23,8
16,8
52,6
44,6
35,1
27,7
23,2

22,7
16,1
50,2
42,6
33,5
26,5
22,1

21,8
15,4
48,0
40,8
32,1
25,4
21,2

20,6
14,8
49,0
39,1
30,8
24,3
20,3

20,0
14,2
44,2
37,5
29,5
23,3
19,5

19,3
13,6
42,5
36,6
28,4
22,4
18,8

18,5
13,1
40,9
34,8
27,4
21,6
18,1

17,9
12,7
39,4
33,5
26,3
20,9
17,4

Kontrola nastawy iloĞci gazu
JeĪeli jest znana wartoĞü opaáowa, moĪna iloĞü gazu kontrolowaü przy pomocy stopera i licznika wedáug
nastĊpujacej formuáy.

Przepáyw gazu [l/min] =

nomREFLąĪHQLHFLHSOQH [kW] x 1000
WartoĞü opaáowa Hi [kWh/m³] x 60

Dopuszczenia kotáów
Kocioá

Typ

Kategoria

Tryb pracy
zaleĪny od
pom.

1)

CGU-2(K)

B11BS

II2H3P

CGG-2(K)

B32,C12x,
C32x, C42x

II2H3P

Przyáączony do

niezaleĪny
od pom.

X
X

Komin

Komin
pow/spal

Przewód
pow/spal

X

X

X
1)

X

X

1)

Konieczny przewód pow/spal B 32

Kocioá odpowiada rodzajowi ochrony IP X4D i moĪe byü montowany w áazienkach w streﬁe ochrony 1 i wiĊkszej
wedáug VDE 0100 Teil 701.
Uwaga

JeĪeli wartoĞci zmierzone leĪą poza tymi granicami, to musi byü nastawiony zawór gazowy (patrz
„Nastawa zaworu gazowego“), gdyĪ moĪe dojĞü do zakáóceĔ funkcjonowania kotáa.
PostĊpowaü wedáug punktu „Ponownie usunąü przyrząd pomiarowy“ .
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Nastawa zaworu gazowego
Sprawdzenie/nastawa ciĞnienia dysz
Nastawa zawory gazowego:
Nastawa ciĞnienia dysz musi byü przeprowadzona w
nastĊpującej
kolejnoĞci:

- Zdjąü pokrywkĊ z tw. sztucznego [4] na zaworze

[4]

gazowym.
- Uruchomiü kocioá w trybie kominiarza (Pmax) .
VVV
- Nastawa maksymalnego ciĞnienia na Ğrubie [5](klucz
10).- WkrĊcanie zwiĊksza ciĞnienie.

[6]
[5]

- WykrĊcanie zmniejsza ciĞnienie
VVVVVVV
- Zdjąü kabel z zaworu gazowego, kocioá wejdzie na moc
minimalną (Pmin).
- Nastawa minimalnego ciĞnienia na Ğrubie [6] wedáug tabeli
ciĞnieĔ (wkrĊtak 6x1); przy czym zablokowaü ĞrubĊ [5]
przeciw obracaniu.

- Obrót w prawo zwiĊksza cisnienie.
- Obrót w lewo zmniejsza ciĞnienie.
- ZaáoĪyc ponownie pokrywkĊ [4] .
- Wstawic ponownie kabel.

Ponownie usunąü przyrząd pomiarowy:
[2]
- Wyáączyü kocioá. Zamknąü dopáyw gazu.
- Zdjąü szlauch, zakrĊciü szczelnie nypel [2] i otwór
pomiarowy [3] . Otworzyü dopáyw gazu.
Sprawdziü szczelnoĞü nypla pomiarowego,
zachodzi zagroĪenie wypáywu gazu.

4. Oznaczenie:
Oznaczenie przezbrojenia gazu wykonaü wedáug
instrukcji przezbrojenia.
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Dopasowanie dáugoĞci rur spal. CGG-2(K)

Wyáącznik
ZAà/WYà

Reset

Termometr

Wybór temp.
cwu

PierĞcieĔ

Manometr

Wybór temp.
co

- Kocioá wyáączyü i ponownie wáączyü. Nie moĪe byü Īadnych usterek.
- Nacisnąü przycisk reset w ciągu 30 sekund po zaáączeniu i trzymaü wciĞniĊty podczas nastĊpnych czynnoĞci.
- Po 5 sekundach pierĞcieĔ pokaĪe aktualną nastawioną dáugoĞü rur spalinowych
(patrz tabela: Nastawa dáugoĞci rur).
- Obróciü pokrĊtáo wyboru temperatury cwu w Īądanym kierunku dáugoĞci rur i kontrolowaü nastawĊ wedáug
Ğwiecenia pierĞcienia.
- Nastawa jest aktywna po zwolnieniu przycisku reset.
- Prawidáowa nastawa jest potwierdzona 3-krotnym zielonym migniĊciem (0,4s zaá / 1,0s wyá)
pierĞcienia.
DáugoĞü rur
spalin>P@
CGG-2(K)

Nastawa
pokrĊtáa temperatury cwu

Wskazania pierscienia
(zielony)

Obliczona dáugoĞü
>m@

1

1

1x0,4s ZAà/WYà
1x1,5s pauza

1,3 -1,5

2

2

2x0,4s ZAà/WYà
1x1,5s =pauza

1,5 - 2,5

3

3

3x0,4s ZAà/WYàs
1x1,5s pauza

2,5 - 3,5

4*
(Nastawa fabr.)

4

4x0,4s ZAà/WYà
1x1,5s pauza

3,5 - 4,0

5*

5

5 x0,4s ZAà/WYà
1x1,5s pauza

4,0 - 5,0

Tabela:Nastawa dáugoĞci rur.
* Praca tylko z odprowadzaniem kondensatu w przewodach pow/spal (patrz osprzĊt)
Wskazówka:
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NastawĊ dopasowania dáugoĞci rur spalinowych moĪna takĪe wykonaü poprzez osprzĊt regula
cyjny BM
(Parametr serwisowy HG00, opis w rozdziale
„Odczyt i zmiana parametrów regulacyjnych z osprzĊtem regulacyjnym Wolf “).
39

Pomiar spalin CGU-2(K) / CGG-2(K)
Pomiar spalin musi byü wykonany przy zamkniĊtym
kotle.
Pomiar zasysanego powietrza CGG-2
- OdkrĊciü ĞrubĊ z otworu pomiarowego powietrza.
- Wstawiü sondĊ do oporu.
- Uruchomiü kocioá i nastawiü tryb kominiarza. (pierĞcieĔ
miga na Īóáto.)
- Pomierzyü temperature i zawartoĞü CO2 lub. O2.
Przy zawatroĞci CO2 t 0,3 % lub 20,5% O2 przy koncentrycznych przewodach pow/spal w rurze spalinowej
jest nieszczelnoĞü, którą trzeba usunąü.
- Po zakoĔczeniu pomiaru wyáączyü kocioá, wyjąü sondĊ
i zamknąü otwór pomiarowy.
UwaĪaü na szczelnoĞü Ğrub !

Záączka pionowa

Pomiar temperatury spalin przy CGG-2
Przy otwartym otworze pomiarowym do
pomieszczenia mogą wypáywaü spaliny.
ZagroĪenie zatruciem.
- WykrĊcic ĞrubĊ z otworu pomiarowego spalin.
- Wstawiü sondĊ do Ğrodka rury.
- Uruchomiü kocioá i nastawiü na kominiarza. (pierĞcieĔ
Ğwieci na Īóáto.)
Záączka pozioma

- Zmierzyü temperaturĊ spalin i zawartoĞü CO2.
ZawatroĞü CO2 mierzyü przy maksymalnej mocy.
Wyniki porównaü z tabelą obok.
- Po zakoĔczeniu pomiaru wyáaczyc kocioá, wyjąü sondĊ
pomiarową i zamknąc otwór pomiarowy.
UwaĪaü na szczelnoĞü Ğrub!

Rodzaj gazu
CO2 - wart.w %

Ziemny H

Páynny P

8,0

9,3

WartoĞü CO2nie moĪe siĊ róĪniü wiĊcej niĪ± 1%.

Pomiar parametrów spalin przy CGU-2
- Wstawiü sondĊ do rury spalinowej i znaleĪü Ğrodek
strumienia spalin.
- Pomierzyü wartoĞci spalin.
- Wyjąü sonde i zamknąü otwór pomiarowy.

Rys: Pomiar spalin CGU-2(K)
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Ograniczenie mocy maksymalnej
NastawĊ mocy moĪna zmieniü poprzez osprzĊt regulacyjny Wolf ze záączem eBus przez parametr HG 02, 03, 04.
Moc jest okreĞlona przez prąd modulacyjny na cewce magnet\cznej. Przez zmianĊ prądu modulacji wedáug tabeli
dopasowuje siĊ moc maksymalną przy 80/60°C dla gazu ziemnego i páynnego.

Nastawa mocy 18 KW
8

10

12

14

16

18

IMod [%]

0-27

39

52

65

77

100

Moc [kW]

Moc [kW]

Prąd modulacji [%]

Nastawa mocy 24 KW
10,9

12

15

18

21

24

IMod [%]

0-27

33

46

60

75

100

Moc [kW]

Moc [kW]

Prąd modulacji [%]
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Wybór stopnia pracy pompy / bypas
Kocioá jest wyposaĪony w 3 stopniową pompĊ, która w
stanie dostawy jest nastawiona na stopieĔ 2.VWXIH VWRSLHĔ

Rys: Stopnie pompy grzewczej

Minimalny przepáyw jest zapewniony przez poáączenie
pomiĊdzy zasilaniem powrotem. W przewodzie
áączącym jest zamontowany automatyczny zawór
nadmiarowy i rĊcznie nastawiany zawór bypasu.Zawór bypasu jest w stanie dostawy caákowicie otwarty
„MAX“.
Przez zamkniĊcie zaworu wzrasta wysokoĞü podnoszenia (patrz „Wybór stopnia pompy/bypas“).

Zawór bypasu

42
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Wybór stopnia pracy pompy / bypas

Wys. podn. [mbar]

Zawór bypas CGU-2(K)-18 / CGG-2(K)-18 caákowicie otwarty (przy dostawie)

Stopnie pompy

Przepáyw [l/h]

Zawór bypas CGU-2(K)-18 / CGG-2(K)-18 zamkniĊty

Wys. podn. [mbar]

Stopnie pompy

Przepáyw [l/h]

Wys. podn.]

Zawór bypas CGU-2(K)-24 / CGG-2(K)-24 caákowicie otwarty (przy dostawie))

Stopnie pompy

Przepáyw [l/h]

Wys. podn. [mbar]

Zawór bypasl CGU-2(K)-24 / CGG-2(K)-24 zamkniĊty

Stopnie pompy

Przepáyw [l/h]
3062329_xx08
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Sprawdzenie nadzoru spalin CGU-2(K)
Sprawdzenie nadzoru spalin przy CGU-2(K)

Elektroniczny nadzór spalin wyáączy kocioá przy CGU2(K) przy wypáywie spalin z bezpiecznika przepáywu. Po
ok. 15 min. kocioá uruchomi sie samoczynnie.
NaleĪy przeprowadzaü PLQUD]QDURN kontrolĊ
dziaáania nadzoru spalin. Przy nieprawidáowym
dziaáaniu nadzoru spalin nie wolno uruchamiaü
kotáa, gdyĪ moĪe dojĞü do niekontrolowanego
wypáywu spalin, co zagraĪa zatruciem.
NaleĪy postĊpowaü nastĊpująco:
• Wyáaczyü kocioá.
• Zdjąü rurĊ spalin ewentualnie kolano przyáączeniowe i
zamknąü blachą przyáącze bezpiecznika przepáywu.

Zamkn. rury spalin

Przykrywka

Rys: przykrycie wylotu spalin

• Uruchomiü kocioá.
• Aktywowaü tryb kominiarza.
PierĞcieĔ miga na Īóáto.
Przy prawidáowym funkcjonowaniu nadzoru spalin kocioá
wyáączy siĊ najpóĪniej po 2 minutach.
• Usunąü blachĊ. Zmontowaü ponownie rurĊ spalin.
Po ok. 15 min. kocioá uruchomi siĊ automatycznie.
Zamontowaü wszystkie elementy. Sprawdziü funkcjonowanie!
Przestrzegaü wytycznych bezpieczeĔstwa przy konserwacji !
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Sprawdzenie nadzoru spalin CGU-2(K)
Podane w tabeli w punkcie „Dopasowanie dáugoĞci
rur spalin“ dáugoĞci maksymalne nie mogą byü
przekroczone, gdyz grozi to niepeánym spalaniem
i uszkodzeniem kotáa z powodu duĪego zawilgocenia instalacji.

Przy zawartoĞci CO w spalinach wiĊkszej niĪ
300 ppm naleĪy znaleĪü przyczynĊ i ją usunąü. w
innym wypadku kocioá nie moĪe dalej pracowaü,
gdyĪ przy wydostawaniu siĊ spalin wystąpi
zagroĪenie zatrucia Llub zaduszenia.
Urządzenia Wolf są certyﬁkowane wraz z oryginalnymi systemami powietrzno/spalinowymi
Wolf. Zalecamy stosowanie tylko oryginalnych
systemów pow/spalinowych. Przy uĪyciu innego
osprzĊtu pow/spal. mogą wystąpiü zakáycenia
funkcjonowania kotáa. Nie są równieĪ w tym
wypadku wykluczone zagroĪenia dla personelu
lub zgroĪenia uszkodzenia urządzeĔ.

Obliczenie dáugoĞci rur 60/100 mm

DáugoĞü obliczeniowa =dá. odcinka prostego+ 1,0 m na 90°kolano + 0,5 m na 45°kolano
Wytyczne ogólne:
Przy dugoĞci obliczeniowej ponad 2,5 m zalecamy zamontowanie odpáywu kondensatu

Typ C12x

Typ C42x

A+B<2m

Przyá. zewnĊtrzne (niezal. od pom.)
koncentryczny system poziomy 60/100 mm
dá. obliczeniowa min / max = 0,3 / 5,0 m

Przyá.do kom. pow/spal (LAS)
(niezal. od pom.)
system koncentryczny 60/100 mm

Typ C32x

Typ B32

A+B<2m

PrzejĞcie przez dach (niezal. od pom.))
koncentryczny system pionowy 60/100 mm
dá. obliczeniowa min / max = 0,3 / 5,0 m

3062329_xx08

Przyá. do komina spalinowego;
Wlot pow. bezp. nad kotáem lub przewodem koncentrycznym
(zal. od pom.)
system koncentryczny 60/100 mm
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Wytyczne planowania przew. pow/spal.
Przewód pow/spal. LAF CGG-2(K)
Dla kotów dwufunkcyjnych z przejĞciem przew.
pow/spal przez dach, pod którym znajduje siĊ
jedynie konstrukcja dachowa,obowiązuje:

OdlegáoĞü przewodów pow/spal. od materiaáów lub elementów palnych nie jest wymagana, gdy przy mocy nominalnej nie wystĊpuja temperatury wyĪsze niĪ 85°C.

JeĪeli dla dachu wymagana jest okreĞlona
odpornoĞü ogniowa, to przewody powietrzne
i spalinowe w przestrzeni pod dachem muszą
byü prowadzone w osáonie z materiaáów niepalnych, która ma taką dsamą odpornoĞü
ogniową. Przy nieprzestrzeganiu tego warunku
zachodzi zagroĪenie rozprzestrzeniania siĊ
poĪaru.

Przewód pow/spal. nie moĪe byc prowadzony
bez szachtu przez inna kotáowniĊ, gdyĪ istnieje
zagroĪenie wystąpienia poĪaru oraz nie jest
zapewniona ochrona mechaniczna.

JeĪeli przewody pow/spal. przechodzą przez
kondygnacjĊ, to poza kotáownia muszą byü
prowadzone w szachcie o odpornoĞci ogniowej
min 90 minut, a przy niskich budynkach mieszkalnych min. 30 minut. Przewody spalinowe
z tworzywa sztucznego nie są dopuszczone.
Nieprzestrzeganie tego wymagania moĪe
prowadziü do rozprzestrzeniania siĊ poĪaru
JeĪeli kocioá dwufunkcyjny ma wyprowadzenie przewodów pow/spal. za ĞcianĊ, to moc
nominalna w trybie grzewczym musi byü
ograniczona do 1 kW GODEXGMHGQRURG]

JeĪeli dach nie posiada okreslonej odpornoĞci
ogniowej, to przewody powietrzne i spalinowe
pod dachem musza byü prowadzone w osáonie
z materiaáów niepalnych i odpornych na
odksztaácenia lub w metalowej rurze ochronnej
(ochrona mechaniczna). Przy nieprzestrzeganiu tego warunku zachodzi zagroĪenie
rozprzestrzeniania siĊ poĪaru.

Przy przewodach pow/spal.dáuĪszych niĪ
2,5 m i maáym zapotrzebowaniu ciepáa
do ogrzewania zaleca siĊ odprowadzanie kondensatu, Īeby nie dopuĞciü do
uszkodzeĔ kotáa z powodu zawilgocenia
(patrz osprzĊt Wolf).

Przewód pow/spal (LAF) poziomy CGG-2(K)
przez ĞcianĊ zewnĊtrzną

17

11

12

7
5

3b

9

125-170mm

4

Uwaga

17
11

5

12

3b

2b

9

2
125-170mm

Uwaga

1
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1

Przy zamontowaniu poziomego lub pionowego odpáywu kondensatu naleĪy systematycznie
kontrolowaü szczelnoĞü poáączeĔ na ewentualny
wypáyw spalin. Przy nieprawidáowej szczelnoĞci
poáączeĔ kocioá nie moĪe byü uruchomiony, gdyĪ
wypáyw gazu zagraĪa zatruciem.
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Wytyczne planowania przew. pow/spal.
Przewody pow/spal. (LAF) pionowe CGG-2(K)
16
8

8

5

5

8

15
14
13
17

5

6
4

4
6

3

4

1

Kocioá

2

Przyáącze kotáa proste

2

2

2b

1

1

1

7

2b Przyáącze 90°,do poáączenia na kotle 2 funkcyjnym
3

Mufa przesuwna

3b Odpáyw kondensatu pionowy lub poziomy
4

Przewód pow/spal z otworem rewizyjnym 250 mm

5

Przewody pow/spal. są dostarczane o dáugoĞciach: 500 mm, 1000 mm

6

Kolano 45°, do poáączenia 2 przewodów pow/spal.

7

Kolano 90°, do poáączenia 2 przewodów pow/spal.

8

Przewód pow/spal pionowy, (przejĞcie dachowe potrójne) dla dachów páaskich lub skoĞnych

9

Przewód pow/spal poziomy, z osáona wiatrową

10 Przyáącze do komina spalinowego B32 dá. rury pow. 65 mm z otworem powietrznym
11 Rozeta wewnĊtrzna
12 Rozeta zewnĊtrzna
13 Koánierz dachowy páaski
14 Wanna uniwersalna lub páyta dachowa lub adapter „Klöber“ do dacu páaskiego czĊĞü 1
15 Wanna uniwersalna lub páyta dachowa lub adapter „Klöber“ do dacu páaskiego czĊĞü 2
16 Uchwyt mocujący do przejĞcia dachowego
17 Uchwyt regulacyjny
19 Przewód pow/spal do przyáączenia do komina -LAS dá.: 300 mm
20 Przyáącze do komina powietrzno-spalinowego, dáugoĞü 962 mm
3062159_1108
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Wytyczne planowania przew. pow/spal.
Przyáącze do LAS i komina spalinowego

19/20

19/20

np. system Plewa

np. system Schiedel

17

Przyáącze do komina spalinowego B32
Przyáącze do komina spalinowego (17)
musi byü zamontowane bezpoĞrednio
na kominie zgodnie z rysunkiem (nie
moĪe byü Īadnego przedáuĪenia
pomiĊdzy kominem i przyáączem).

2b

10

4

Otwory powietrzne

Otwory powietrza muszą byü caákowicie
wolne.

1

Przed instalacją komin musi byü
sprawdzony przez kominiarza.

Wytyczne montaĪowe :
17

Dach páaski: otwór na przejĞcie dachowe ok. Ø 120 mm
13 wkleiü w pokrycie 16
dachu.
Dach skoĞny: Przy 15 uwaĪaü na wytyczne zabudowy osáony
do dachu skoĞnego.
15

PrzejĞcie dachowe 8 przeáoĪyc
od góry przez dach i przy pomocy
16zamocowaü pionowo do muru lub 14
do belki.
PrzejĞcie dachowe moĪe byü zamon- 13
towane tylko w stanie oryginalnym.
Zmiany są niedopuszczalne.

Montowaü z pochyleniem 1-3% na zewnątrz !
Elementy centrujące montowaü na koĔcach rur.

8

JeĪeli jest wymagany otwór rewizyjny, to naleĪy zamontowaü
przewód pow/spal z otworem rewizyjnym (4) . Przy LAF
dáugoĞci ponad 2m, przejĞciu przez obszar nieogrzewany i/
lub zapotrzebowaniu ciepáa poniĪej 15 kW naleĪy montowaü
przejĞcie dachowe potrójne (izolowane).

48

eĪeli jest wymagany otwór rewizyjny, to
naleĪy zamontowaü przewód pow/spal
z otworem rewizyjnym (4)

11

12

9
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Wytyczne planowania przew. pow/spal.
Wytyczne montaĪowe:
Wytyczne:
Do mocowania urządzeĔ uĪywaü dostarczonych z
kotáem Ğrub.

6
6

A

17

O
dl

eg

áo

Ğü

6
4

17
PrzesuniĊcie

4
Przy instalacji do komina pow/spal proste
odcinki rur pow/spal. nie mogą byü dáuĪsze
niĪ 2 m. Poza kolanem przy kotle moĪna
dodatkowo zamontowaü maksymalnie
Uwaga
dwa kolana 90°. Przy nieprzestrzeganiu
tego mogą wystąpiü zakáócenia w pracy
urządzeĔ.

6
7

7

OdlegáoĞü A

Kolano PrzesuniĊcie
90°
45°

min.140 mm
min.105 mm

Ustaliü odlegáoĞü A. Dá. rury spal.( wewn.) = A-25 mm

Klapa spalin do CGU-2(K)
Zabudowa klapy spalin jest dopuszczalna tylko wtedy,
kiedy jest wymagana przez zakáad kominiarski. Jako
klapy termiczne mogą byc stosowane tylko klapy Diermayer typu GWR-T z programu dostawy Wolf, poniewaĪ
tylko te odpowiadają dopuszczeniom i są sprawdzone
na prawidáowe funkcjonowanie. Zastosowanie innych
klap powoduje uniewaĪnienie dopuszczeĔ kotáa gazowego.
Zalecamy zastosowanie klap spalin sterowanych silnikiem. Muszą one mieü dopuszczenia CE i muszą byü
podáączone do regulacji.

Wytczne do záomowania:
ZuĪyte urządzenia Wolf przyjmiemy bezpáatnie do
naszego magazynu ﬁrmowego.

3062159_1108
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Protokóá uruchomienia
CzynnoĞci przy uruchomieniu
CGU-2(K) / CGG-2(K)
1)

Rodzaj gazu

WartoĞci lub potwierdzenie

Gaz ziemny *=
gaz páynny/3*
Indeks Wobbe____________________kWh/m³
WartoĞü opaáowa_________________kWh/m³

2)

Obliczeniowa dáugoĞü rury spalin

_______________________________________ m
Nr.____________________ /_______________ mm

3)

Sprawdzone ciĞnienie przyáacza gazu?

4)

Sprawdzone ciĞnienie dysz?

______________________________________ mbar

(tylko przy zmianie rodzaju gazu):
5)

Przeprowadzona kontrola szczelnoĞci gazu?

6)

System pow/spal, szczelnoĞü odpáywu kondensatu
(opcja),sprawdzona ?

7)

SprawdzRQR szczelnoĞü instalacji wodnej?

8)

Kocioá i istalacja odpowietrzone?

9)

CiĞnienie w instalacji jest 1,5 - 2,5 bar?

10)

Przeprowadzona sprawnoĞü funkcjonowania?

11)

Obudowa zaáoĪona?

12)

UĪytkownik przeszkolony, dokumentacja przekazana?

13)

50

Uruchomienie potwierdzone?
Firma / Nazwisko

________________________________________

Data / podpis

______________ / _________________________
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CzynnoĞci kontroli i konserwacji /
protokóá konserwacji
Uwaga

Dla zapewnienia prawidáowego funkcjinowania instalacji jak równieĪ wyeliminowania usterek lub
zagroĪeĔ dla obsaáugi, uĪytkownik musi zleciü coroczne wykonanie czyszczenia i sprawdzenia instalacji przez odpowiedniego fachowca.

Protokóá kontroli i konserwacji

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CzynnoĞci

Wykonywane
zawsze wg potrzeby
Wyáączyü kocioá, wyáaczyü zasilanie,odciąü gaz
x
Zamknąü zawory odcinające co i cwu[
Wymontowaü palnik i sprawdzic czystoĞü
x
OczyĞciü palnik i dysze
x
Sprawdziü czystoĞü wymiennika co
x
OczyĞciü wymiennik co
x
Zamontowaü ponownie palnik
x
OczyĞciü wymiennik cwu i ponownie zamontowaü
x
OczyĞciü i ponownie zamontowaü ﬁltr zimnej wody
x
Sprawdziü pewnoĞü poáaczeĔ elektrycznych
x
SprDZG]Lü stan elektrody zapáonowej i jonizacyjnej
x
W razie potrzeby wymieniü elektrody
x
Ponownie otworzyü zawory odcinające co i cwu
x
Sprawdziü szczelnoĞü elementów hydraulicznych
x
Otworzyü zawór gazowy i uruchomiü kocioá
x
Sprawdziü zachowanie siĊ zapáonu i palnika
x

Sprawdziü szczelnoĞü elementów gazowych
Sprawdziü nadzór gazu przy CGU-2(K)
Sprawdziü szczelnoĞü odpáywu kondensatu (jeĪeli jest)
przy CGG-2(K) w przewodach pow/spal
Potwierdzenie sprawdzenia lub wykonania czynnoĞci

Konserwacja 1

x
x
x
Stempel

Firma _______________________________
Nazwisko _______________________________
Data _______________________________
Podpis ___________________________
Zalecamy zawarcie staáej umowy koserwacyjnej !
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CzynnoĞci kontroli i konserwacji /
protokóá konserwacji do kopiowania

Protokóá kontroli i konserwacji

Nr.

Wykonywane
KonserwacMD
zawsze wg potrzeby
2

1

x

2
3
4
5
6
7
8

x
x

9

x

10
11
12
13

x
x

14
15
16

x
x
x

17
18
19
20

x
x
x

KonserwacMD
3

KonserwacMD
4

KonserwacMD
5

KonserwacMD
6

x
x
x
x
x

x
x

Zalecamy zawarcie staáej umowy koserwacyjnej !
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Konserwacja
Czyszczenie palnika:
- Wyáączyü kocioá, wyáączyü napiĊcie, zamknąü
dopáyw gazu
- Zdjąc pokrywĊ kotáa. W tym celu odchyliü
pokrywĊ regulacji, odryglowaü lewy i prawy rygiel,
poluzowaü pokrywĊ u doáu i wyciągnąü do góry
- Przesunąü do góry ew. w dóá klamry mocujące dekiel przedni i zdjąc dekiel (tylko przy CGG-2(K))
- WypuĞciü wodĊ do pojemnika
- Zdjąü kabel z elektrody jonizacyjnej [1]i wtyczkĊ
elektrody zapáonowej [1] na zaworze gazowym
- Usunąü Ğruby mocujące palnika [2]
- Poluzowaü Ğrubunki zasilania i powrotu [3]

ĝrubunek doprowadzenia gazu [4]
Rys: Czyszczenie palnika

- Poluzowaü Ğrubunki przewodu gazowego [4]
- Palnik moĪna wyciągnü przez lekkie naciĞniĊcie
na zewnątrz kątownika mocującego

Elektr.jonizacyjna [1]

Elektr. zapáonowa [1]

- Po wyjĊciu moĪna , w razie potrzeby , wymontowaü
elektrody jak równieĪ rozkrĊciü rozdzielacz gazu
[5]
- Ewentualne pozostaáoĞci po spalaniu moĪna
usunąü szczotką (nie stalową)
- Dysze i inĪektory oczyĞciü miĊkkim pĊdzlem i
przedmuchaü sprĊĪonym powietrzem
- Przy silnym zabrudzeniu palnik umyü mydáem i
wypáukaü czystą wodą
- ZabudowĊ palnika wykonaü w odwrotnej kolejnoĞci,
jednak po uprzednim oczyszczeniu wymiennika
ciepáa co

ĝruby mocujące zespoáu palnika [2]
ĝrubunek palnika [3]
Rys: Czyszczenie palnika

ĝruby 6-kątne rozdzielacza gazu [5]

Rys: DemontaĪ zespoáu palnika
ĝruby mocujące zespoáu palnika [2]

Uwaga: przeprowadziü równolegle z druga stroną
Rys: Czyszczenie palnika
3062329_xx08
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Konserwacja
Czyszczenie wymiennika ciepáa co:
- Wyciągnąü kabel z wentylatora (tylko CGG-2(K))
- ĝruby mocujące wentylatora [6]poluzowaü i
wymontowaü wentylator (tylko CGG-2(K))
- Wyjąü przednią ĞcianĊ komory spalania po demontaĪu
Ğrub mocujących [7]
- Wyjąü kabel nadzoru temperatury spalin
CGU-2(K)) [8]

Nadzór
temp.
spalin [8]

(tylko

- Zdjąü rure ewentualnie kolano spalin i komorĊ spalin
/ lub bezpiecznik przepáywu wyciągnąü do przodu
/ lub wyjąü do góry
(Uwaga: przy ponownym montaĪu (CGU-2(K)
przesunąü tylny kant bezpiecznika przepáywu, pomiĊdzy
wymiennikiem ciepáa co i szyną prowadzącą)

Wymiennik ciepáa

Bezpiecznik przepáywu

5\V: CGU-2(K)

- Wymiennik ciepáa oczyĞciü szczotką od doáu i od góry
(nie stalową) i ewentualnie przedmuchaü sprĊĪonym ĝruby mocujące
wentylatora [6]
powietrzem
- Nie wygi,ąc przy tym lameli. Ewentualnie delikatnie
wyprostowaü páaskimi obcĊgami [9]
Przy duĪym zabrudzeniu wymontowaü wymiennik
ciepáa
- Przed demontaĪem wymiennika ciepáa w instalacji
wypuĞciü wodĊ,wyáączyü napiĊcie, zamknąü doprowadzenie gazu, przestrzegaü reguá bezpieczeĔstwa
- Zdemontowaü po 2 klipsy mocujące z zasilania i powrotu wymiennika ciepáa, wyciągnąc do przodu [10]

Komora spalin
ĝruby mocujące
ĞcianĊ przednią
komory palnika [7]

- Przez lekkie poruszanie odáączyü wymiennik ciepáa od rur
w górĊ
(uwaĪaü na O-ringi)
- Umyü wymiennik ciepáa mydáem
- Ponowny montaĪ komponentów w odwrotnej
kolejnoĞci

Rys: CGG-2(K)

Rys: Wymiennik ciepáa [9]
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Zdemontowaü klipsy [10]
Rys: DemontaĪ wymiennika ciepáa
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Konserwacja
Czyszczenie wymiennika ciepáa cwu
Odpowiednio iloĞci wykorzystywanej ciepáej wody zaleca siĊ okresowe odkamienianie wymiennika ciepáa.
Konieczny jest demontaĪ grupy hydraulicznej!

DemontaĪ grupy hydraulicznej wykonaü:
- WypuĞciü wodĊ z instalacji, do

pojemnika.
Wyáączyü napiĊcie i odciąü gaz,
przestrzegaü zasad bezpieczeĔstwa!
- Wyciągnąü na zewnątrz po ok. 2 cm wszystkie 4 klamry ryglujące (2) (patrz strzaáka - nie
demontowaü)
- Odryglowaü obydwie zawleczki zabezpieczające
(3) przez obrót Ğruby w lewo (patrz obydwa widioki
- SW 6)
- Wyciągnąü na prawo klamry (4) czujnika i termomanometru i wyciągnąü je.

10

- Otworzyü Ğrubunek (5) naczynia wzbiorczego
i obróciü do przodu (SW 24)
- Otworzyü Ğrubunek gazu (6) i obróciü na bok
(SW 24).
- Otworzyü Ğrubunek zaworu bezpieczeĔstwa,
alternatywnie zdemontowaü zawór (7) przez
poluzowanie klamer.
- Otworzyü ryglowanie zasilania i powrotu (8) przez
obrót o 90° w lewo, w koĔcu wycisnąü rurĊ w bok
(uwaĪaü na O-ringi)
- Wyjąü kabel przyáączeniowy (9) do zaworu
przeáączającego,sensora wody, pompy, itd
(wtyczek nie da siĊ wáoĪyü nieprawidáowo)
- Teraz kompletną grupĊ hydrauliczną przez lekkie
potrząsanie wyciągnąü do góry i w koĔcu wyjąü do
przodu.
- Na zdemontowanej grupie hydraulicznej
poluzowaü dwie Ğruby mocujące (10) kluczem
imbusowym 4mm.

3062329_xx08
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Konserwacja
- Wyjąü wymiennik ciepáa i odkamieniü dostĊpnymi w
handlu Ğrodkami.
Uwaga:
Przy ponownym montaĪu zwracaü uwagĊ na
wáaĞciwe uáoĪenie uszczelek gumowych i na
prawidáowe zabudowanie wymiennika ciepáa. Przy
montaĪu uwaĪaü na napis na wymienniku ciepáa,
musi byü skierowany do góry (patrz foto).
- Montowaü w odwrotnej kolejnoĞci, O ringi
posmarowaü smarem silikonowym
- Przy napeániamiu kotáa postĊpowaü wedáug odpowiedniego rozdziaáu Instrukcji, jednak po oczyszczeniu ﬁltra zimnej wody .

Przy montaĪu uwaĪaü:
Napis na wymienniku ciepáa musi wskazywac do
góry.
Rys: Widok wymontowanego wymiennika ciepáa

Sprawdzenie naczynia wzbiorczego
- Przyáącze do sprawdzania naczynia wzbiorczego znajduje siĊ u góry za bezpiecznikiem przepáywu.

Konsola [14]

ĝruby mocujące
górne [12]

Wymiana naczynia wzbiorczego
- PostĊpowaü jak przy palniku i wymienniku ciepáa.
- Poluzowaü Ğrubunki naczynia
wzbiorczego,przewodu gazowego i wymiennika
ciepáa [11]
- Zdjąü kabel elektrody jonizacyjnej [1] i wtyczkĊ
elektrody zapáonowej [1] na zaworze gazowym.
- Poluzowaü górne mocowanie konsoli (nie
demontowaü) [12]
- Zdemontowaü górne Ğruby mocujące [13]
- KonsolĊ kompletną wyciągnąü do góry i do przodu
[14]
- Wymieniü naczynie wzbiorcze
- Ponowny montaĪ w odwrotnej kolejnoĞci

ĝruby mocujące
dolne [13]
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ĝrubunki naczynia
wzbiorczego,
przewodu gazowego
[11]
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Konserwacja
Czyszczenie ﬁltra zimnej wody
- Zamknąü dopáyw zimnej dody

Wskazówka:ND przyáączu zimnej wody [15] kotáa jest
seryjnie zamontowany ﬁltr z ogranicznikiem
- Zdemontowaü dopáyw zimnej wody po stronie kotáa.
SU]HSá\ZX[16] (patrz rys.).
WodĊ zebraü do naczynia.
- Filtr wyjąü i oczyĞciü sprĊĪonym powietrzem lub
strumieniem wody.
- Montowaü w odwrotnej kolejnoĞci. UĪyü nowych
uszczelek.

[15]
[16]
Rys: Ogranicznik z ﬁltrem zimnej wody

Po wykonaniu konserwacji naleĪy postepowaü zgodnie z rozdzieáem „Wytyczne
uruchomienia“ !
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Dane techniczne
Typ
Nominalna moc cieplna3

kW

CGU-2(K) 18

CGU-2(K) 24

18

24

Nominalne obciąĪenieFLSOQH4

kW

20,2

26,5

NajniĪsza moc cieplna (modulowana)

kW

8,0

10,9

NajniĪsze obciąĪenie cieplne (modulowane)

kW

8,8

12,0

Wspóáczynnik sprawnoĞci przy 75/60°C (Hi/Hs)

%

93/85

94/85

Zasilanie co zewn. Ø*

¾“ô³

Powrót co zewn. Ø*

¾“ô“

Przyáącze cwu (lub zasobnika)

G

¾“

¾“

Przyáącze zimnej wody (lub zasobnika)

G

¾“

¾“

Przyáącze gazu

G

¾“

¾“

Przyáącze rur pow/spaliny

mm

110

130

WartoĞci gazu:
Ziemny (// (Hi = 9,5 kWh/m³=34,2MJ/m³)
Páynny /3* (Hi = 12,8 kWh/kg=46,1MJ/kg)

m3/h
kg/h

CiĞnienie przyáączeniowe gazu:
Ziemny( *= // *=
Páynny /3*

mbar
mbar

Temperatura zasilania (zakres nastawy)

°C

2,1
1,5

2,8
2,1

20
37

20
37

40-90

40-90

Zakres temp. co ( nastawa wstĊpna )&0-800-80
Max. ciĞnienie w instalacji coEar
PojemnoĞü wodna wymiennika ciepáa

2)

Wys. podn. pompy: stopnie pompy 1/2/3
430 l/h wydajnoĞü (10kW przy 't = 20K) mbar
770 l/h wydajnoĞü (18kW przy 't = 20K) mbar
1030 l/h wydajnoĞü (24kW przy 't = 20K) mbar
Przepáyw wody „D“ przy 't = 30 K
Przepáyw cwu

2)

(wykonanie IT, ES)

Min. ciĞnienie przepáywu / dla 95%Qmax 2)

Ltr.

3

3

0,5

0,5

250/250/250
180/250/250
-/-/-

250/250/250
160/250/250
- /210/250

mbar

l/min

8,7

l/min

2,7-6 (9)

2,7-8 (12)

bar

0,27 / 0,9

0,27 / 0,9

Max.dopuszczalne nadcisnienie

bar

10

10

Zakres temperatury cwu *

°C

40-60 (65)

40-60 (65)

Naczynie wzbiorcze
PojemnoĞü
CiĞnienie wstĊpne

l
bar

10
0,75

10
0,75

Przepáyw spalin 1)

g/s

12,8 / 13,9

15,0 / 19,0

Tewmperatura spalin 1)

°C

80 /123

80 /125

Konieczne ciĞnienie kotáa

Pa

1,5

1,5

Grupa spalin wedáug DVGW G 635

-

-

Klasa Nox

5

5

15

15

Czas oczekiwania po zadziaáaniu nadzoru spalin
Przyáącze elektryczne

min
V~/Hz

230/50

230/50

Wbudowany bezpiecznik przyáącza páyty

A

3,15 MT

3,15 MT

Pobór prądu / standby

W

Klasa ochrony
CiĊĪar (pusty)

kg

83 / 6

83 / 6

IPX 4D

IPX 4D

39

41

Numer identyﬁkacyjny CE
1)

11,7

QB_Min / QB_Nenn przy 80/60°C na przyáączu kotáa

CE-0085BS0516
2)

tylko w wykonaniu 2- funkcyjnym CGU-2K und CGG-2K

* UwaĪaü przy nastawie temperatury ponad 60 °C, zagroĪenie poparzeniem!
60
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Dane techniczne
Typ

CGG-2(K) 18

CGG-2(K) 24

kW

18

24

Nominalne obciąĪenie

kW

19,7

26,5

NajniĪsza moc cieplna (modulowana)

kW

8,0

10,9

NajniĪsze obciąĪenie cieplne (modulowane)

kW

8,5

11,7

Wspóáczynnik sprawnoĞci przy 75/60°C (Hi/Hs)

%

>94/85

>94/85

Zasilanie co zewn. Ø

G

¾“

¾“

Powrót co zewn. Ø

G

¾“

¾“

Przyáącze cwu (lub zasobnika)

G

¾“

¾“

Przyáącze zimnej wody (lub zasobnika)

G

¾“

¾“

Nominalna moc cieplna

Przyáącze gazu
Przyáącze rur pow/spaliny
WartoĞci gazu:
Ziemny ( (Hi = 9,5 kWh/m³=34,2MJ/m³)
Páynny /3* (Hi = 12,8 kWh/kg=46,1MJ/kg)

G

¾“

¾“

mm

60/100

60/100

m3/h
kg/h

CiĞnienie przyáączeniowe gazu:
Ziemny*=*=
Páynny /3*

mbar
mbar

Temperatura zasilania (zakres nastawy)
Zakres temp. co ( nastawa wstĊpna )
Max. ciĞnienie w instalacji co
PojemnoĞü wodna wymiennika ciepáa

2)

Wys. podn. pompy: stopnie pompy 1/2/3
430 l/h wydajnoĞü (10kW bei 't = 20K) mbar
770 l/h wydajnoĞü (18kW bei 't = 20K) mbar
1030 l/h wydajnoĞü (24kW bei 't = 20K) mbar

20


20


°C

40-90

40-90

°C

40-80

40-80

bar

3,0

3,0

Ltr.

0,5

0,5

250/250/250
180/250/250
-/-/-

250/250/250
160/250/250
- /210/250

(wykonanie IT, ES)

l/min

8,7

11,7

l/min

2,7 - 6 (9)

2,7 - 8 (12)

Min. ciĞnienie przepáywu / dla 95%Qmax 2)

bar

0,27 / 0,9

0,27 / 0,8

Max.dopuszczalne nadcisnienie

bar

10

10

Zakres temperatury cwu *

°C

65

65

Naczynie wzbiorcze
PojemnoĞü
CiĞnienie wstĊpne

l
bar

10
0,75

10
0,75

g/s

6,8 / 8,5

10 / 13,2

°C

100 / 160

100 / 170

Pa

0

0

G01

G01

Przepáyw cwu

Przepáyw spalin 1)
Tewmperatura spalin

1)

Konieczne ciĞnienie kotáa
Grupa spalin wedáug DVGW G 635
Czas oczekiwania po zadziaáaniu nadzoru spalin
Przyáącze elektryczne

min

-

-

V~/Hz

230/50

230/50

Wbudowany bezpiecznik przyáącza páyty

A

3,15 MT

3,15 MT

Pobór prądu / standby

W

120 / 6

120 / 6

IPX 4D

IPX 4D

Klasa ochrony
CiĊĪar (pusty)

kg

Numer identyﬁkacyjny CE
1)

2,8
2,1

mbar

Przepáyw wody „D“ przy 't = 30 K
2)

2,1
1,5

QB_Min / QB_Nennprzyi 80/60°Cna przyáączu kotáa

42

43,5
CE-0085BT0420

2)

Gilt nur bei Ausführung Kombitherme CGU-2K und CGG-2K

* UwaĪaü przy nastawie temperatury ponad 60 °C, zagroĪenie poparzeniem !
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Usterki/przyczyna /usuwanie
Przy pomocy osprzĊtu Wolf ze záączem eBus moĪna odczytaü kody usterek, i przy pomocy tabeli przyporządkowaü im przyczyny
i posób usuniĊcia. tabela poniĪsza uáatwi prace serwisantowi.

Kod

Usterka

Przyczyna

Usuwanie

1

Zadziaáanie ogranicznika temperaturyTBV

Temperatura zasilania przekroczyáa wartoĞü
zadziaáania TBV.

Sprawdzic cisnienie w inst, pompĊ, stopieĔ
pompy, odpowietrzyü instalacjĊ.nacisnąü
reset, odpowietrzyü instalacjĊ

4

Brak zapáonu

Brak zapáonu przy starcie palnika

Spr. przewód gazu, otworzyü zawór gazu.
Spr. elektrodĊ jonizacyjną i zapáonową.
Nacisnąc reset.

5

Zanik páomienia
podczas pracy

Zanik páomienia przy stabilizacji páomienia
lub przy starcie miĊkkim

Spr. wartoĞü CO2, elektrode jonizacyjną
i kabel

6

Przekroczenie temperatury TW

Temperatura zasil/pwrotu przekroczyáa
granicĊ wyáaczenia TW

Sprawdziü ciĞnienie, odpowietrzyc instalacjĊ.
Przestawiü pompĊ na stopieĔ 2 lub 3 .

7

Przekr. temp. TBA

Przekr. max. temp. spalin

OczyĞciü palnik, sprawdziü ciĞnienie gazu

8

Klapa spalin nie
zamyka siĊ

Uszk. klapa lub meldunek zwrotny

Sprawdziü kabel.
Wymieniü klapĊ.
Sprawdziü mostkowanie na przyáączu.

10

Uszk. czujnika zasilania 2

Uszk. czujnik 2 zasilania lub uszkodzony
kabel

Sprawdziü kabel.
Sprawdziü/wymieniü czujnik zasilania 2

11

Faászywy páomieĔ

Przed startem palnik ajest rozpoznany
páomieĔ

Sprawdziü jonizacjĊ.
Nacisnąc reset.

12

Uszk. czujnika zasilania 1

Uszk. czujnik 1 zasilania lub uszkodzony
kabel

Sprawdziü kabel.
Sprawdziü/wymieniü czujnik zasilania 1

14

Uszk. czujnik zasobnika

Uszkodzony czujnik cwu lub kabel

Sprawdziü kabel.
Sprawdziü/wymieniü czujnik zasobnika.

15

Uszk. czujnik
zewnĊtrzny

Uszk. czujnik temperatury zewnĊtrznej lub
kabel

Sprawdziü kabel.
Sprawdziü/wymieniü czujnik zewnĊtrzny

22

Brak powietrza

PreVostat nie zaáącza siĊ.

Nacisnąü reset, sprawdziü przewód silikonowy do prezostatu. Sprawdziü dmuchawĊ i
przewód spalin.Sprawdziü prezostat.

23

Uszk. preVostatu

25

Uszk. dmuchawy
spalin

Dmuchawa spalin nie osiąga zadanych
obrotów

Nacisnąü reset, sprawdziü dmuchawĊ i przewód dmuchawy, wymieniü dmuchawĊ

26

Uszk. dmuchawy
spalin

Dmuchawa spalin nie osiąga stanu postoju

Nacisnąü reset, sprawdziü dmuchawĊ i przewód dmuchawy, wymieniü dmuchawĊ

40

Uszk. nadzoru ciĞn.
w instalacji

Dmuchawa spalin wyáączyáa siĊ

Sprawdziü wyáącznik cisnienia instalacji.
Sprawdziü ciĞnienie w instalacji.

41

Zadzaáaá nadzór
przepáywu

Temp. zasil. 1 > temp. zasil. 2 + 12 K ,zbyt
duĪa zmiana temperatury

Odpow. instalacjĊ, sparawdziü ciĞnienie ,
sprawdziü pompĊ obiegową.

45

Uszk. sensor
przepáywu

Uszk. kabel ub sensor,lub Īle wáoĪona
wtyczka

Sprawdziü kabel ew. wymienic sensor.

46

Uszk. wypáywu cwu

Uszk. kabel ub sensor,lub Īle wáoĪona
wtyczka

Sprawdziü kabel ew. wymieniü sensor.

52

Przekr. max. czas
áad. zasobnika

Rzeczywisty czas áad. zasobn. jest wiĊkszy
od nastawionego

Sprawdziü pobór wody, sprawdziü zasobnik

78

Uszkodzony czujnik
zbiorczy

Czujnik zbiorczy przekroczyá dopuszczalny
zakres

Sprawdziü ew. wymieniü czujnik zbiorczy
(obliczenie zadanej temp. zasilania zmienia
siĊ na czujniku zasilania)

Bardzo zabrudzony wymiennik ciepáa.
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PreVostat nie zaáącza siĊ.

Nacisnąü reset;
ew. wymieniü prezostat.
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OpornoĞci czujników
OpornoĞci czujników NTC

Temp. °C
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3062329_xx08

Oporn. ȍ
51393
48487
45762
43207
40810
38560
36447
34463
32599
30846
29198
27648
26189
24816
23523
22305
21157
20075
19054
18091
17183
16325
15515
14750
14027
13344
12697
12086
11508
10961
10442
9952
9487
9046
8629

Czujnik kotáa, zasobnika, zasobnika solarnego, czujnika
zewnĊtrznego, zasilania , powrotu, czujnika zbiorczego.

Temp. °C
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Oporn. ȍ
8233
7857
7501
7162
6841
6536
6247
5972
5710
5461
5225
5000
4786
4582
4388
4204
4028
3860
3701
3549
3403
3265
3133
3007
2887
2772
2662
2558
2458
2362
2271
2183
2100
2020
1944

Temp. °C
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Oporn. ȍ
1870
1800
1733
1669
1608
1549
1493
1438
1387
1337
1289
1244
1200
1158
1117
1078
1041
1005
971
938
906
876
846
818
791
765
740
716
693
670
670
628
608
589
570

Temp. °C
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Oporn. ȍ
552
535
519
503
487
472
458
444
431
418
406
393
382
371
360
349
339
330
320
311
302
294
285
277
270
262
255
248
241
235
228
222
216
211
205
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Notatki

64
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Wykaz zwrotów
A
Klapa spalin dla CGU-2(K) ........................................................................................................................... 49
Pomiar spalin CGU-2(K) / CGG-2(K)............................................................................................................ 40
Dopasowanie dá. rur spalinowych CGG-2(K) ............................................................................................... 39
Sor. nadzoru spalin CGU-2(K) ...................................................................................................................... 44
Wymiary.......................................................................................................................................................... 6
Napeánianie instalacji .................................................................................................................................... 18
Przyáacze klapy spalin CGU2 ....................................................................................................................... 15
Warianty przyáączenia cwu ........................................................................................................................... 31
Schemat budowy ............................................................................................................................................ 9
Schemat budowy CGG-2(K) - 18/24............................................................................................................... 8
Schemat budowy CGU-2(K) - 18/24 ............................................................................................................... 7
Wytyczne ustawienia .................................................................................................................................... 10
Wymiana naczynia wzbiorczego .................................................................................................................. 56
WyjĞcie A1 (230VAC;200VA) ........................................................................................................................ 15
Przyáącze czujnika zewnĊtrznego................................................................................................................. 17
Wybór stopnia pompy ................................................................................................................................... 42

B
Napeánianie/odpowietrzanie instalacji........................................................................................................... 18
Taktowanie palnika ....................................................................................................................................... 26

C
ZawartoĞü CO2 w % przy CGG-2................................................................................................................. 40
Kody ............................................................................................................................................................. 23

D
Wykres zaworu bypasu ................................................................................................................................ 43
Wykres ogr. max. mocy grzewczej ............................................................................................................... 41
Przyáączenie cyfrowego osprzĊtu Wolf np. BM, MM, SM1, SM2, KM) ......................................................... 17
IloĞü dysz ...................................................................................................................................................... 34
CiĞnienie dysz .............................................................................................................................................. 36
Sprawdzanie i ustawianie ciĞnienia dysz...................................................................................................... 36
WielkoĞü dysz ............................................................................................................................................... 34
Wymiana dysz .............................................................................................................................................. 34

E
Przyáączenie wejĞcia E1 (24V) .................................................................................................................... 17
Przyáączenie do sieci elektr. CGG-2(K) ........................................................................................................ 16
Przyáączenie do sieci elektr. CGU-2(K) ........................................................................................................ 15
Elektryczne skrzynki przyáączeniowe ........................................................................................................... 14
Napeánianie i odpowietrzanie instalacji ......................................................................................................... 18
Odblokownie ................................................................................................................................................. 49
Odblokownie ................................................................................................................................................. 20
OsprzĊt zewnĊtrzny CGG-2 ......................................................................................................................... 16

F
Poziom serwisowy ........................................................................................................................................ 23
Historia usterek............................................................................................................................................. 30
Granica p. zamarz. ....................................................................................................................................... 23
OpornoĞci czujników..................................................................................................................................... 63

3062329_xx08

65

Wykaz zwrotów
G
Przyáacze gazu ............................................................................................................................................. 13
Nastawa rodzaju gazu .................................................................................................................................. 35
Tabela przepáywu gazu ................................................................................................................................. 37
Nastawa zaworu gazowego.......................................................................................................................... 38
Oznaczenie kotáów ......................................................................................................................................... 9
Dopuszczenia kotáów .................................................................................................................................... 37

I
Uruchomienie przyáącza gazu ...................................................................................................................... 33
Wskazówki do uruchomienia ........................................................................................................................ 19
Protokóá uruchomienia .................................................................................................................................. 50

K
Przyáącze wody zimnej i ciepáej .................................................................................................................... 13
Minimalna temperatura kotáa TK - min.......................................................................................................... 29
NadwyĪka temp. kotáa przy áadowaniu zasobnika ........................................................................................ 30

L
LAS i kominy spalin np. Plewa, Schiedel...................................................................................................... 48
Wytyczne do uruchomienia .......................................................................................................................... 19
PierĞcieĔ ąwiecący ....................................................................................................................................... 20
Przewody pow/spal (LAF) pionowe CGG-2(K) ............................................................................................. 47
Przewody pow/spa (LAF) poziome CGG-2(K).............................................................................................. 46

M
Max. ograniczenie obiegu kotáa TV - max .................................................................................................... 25
Wymiary montaĪowe .................................................................................................................................... 10
Wymiary montaĪowe z zasobnikiem ............................................................................................................ 11

N
Wybieg pompy kotáowej ................................................................................................................................ 25
Normy i przepisy ............................................................................................................................................. 5
Notatki .......................................................................................................................................................... 64

O
Górna moc palnika co................................................................................................................................... 24
Górna moc palnika cwu ................................................................................................................................ 24

P
Przegląd parametrów/protokóá nastaw ......................................................................................................... 22
Parametryzowane wyjĞcie A1 ....................................................................................................................... 28
Parametryzowane wejĞcie E1 ...................................................................................................................... 27
Wytyczne planowania przewodów pow/spal ................................................................................................ 45
Tryb pracy pompy / pompa kotáowa .............................................................................................................. 24
Ochrona postoju pompy ............................................................................................................................... 21
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Wykaz zwrotów
R
Reset ............................................................................................................................................................ 31
Dopasowanie dáugoĞci rur spalinowych
23

S
Ochrona przed haáasem ............................................................................................................................... 10
Histereza palnika .......................................................................................................................................... 23
Schemat CGG-2(K) ...................................................................................................................................... 59
Schemat CGU-2(K) ...................................................................................................................................... 58
Tryb kominiarza ............................................................................................................................................ 21
Zabudowa w szaﬁe ....................................................................................................................................... 13
Wytyczne bezpieczeĔstwa ............................................................................................................................. 3
Wymiana bezpiecznika ................................................................................................................................. 15
Tryb letni ....................................................................................................................................................... 21
Przyáącze zasobnika ..................................................................................................................................... 17
Histereza zasobnika ..................................................................................................................................... 29
Max. czas áadowania zasobnika. .................................................................................................................. 29
Usterki - przyczyna - usuwanie..................................................................................................................... 62

T
Dane techniczne CGG-2(K) - 18/24 ............................................................................................................. 61
Dane techniczne CGU-2(K) - 18/24.............................................................................................................. 60
Wybór temperatury co .................................................................................................................................. 20
Wybór temperatury cwu................................................................................................................................ 20

U
Instalacja na-, podtynkowa ........................................................................................................................... 12
Przestawienia na inny rodzaj gazu ............................................................................................................... 34
Przestawienie adresóe eBus w trybie kaskadowym ..................................................................................... 32
Dolna moc palnika co ................................................................................................................................... 23

W
Maksymalna temperatura cwu...................................................................................................................... 29
Szybki start cwu............................................................................................................................................ 26
Konserwacja i czyszczenie palnika gazowego ............................................................................................. 53
Konserwacja i czyszczenie wymiennika ciepáa co ........................................................................................ 54
Konserwacja i czyszczenie ﬁltra zimnej wody .............................................................................................. 57
Konserwacja i czyszczenie wymiennika ciepáa cwu ..................................................................................... 55
Protokóá konserwacji..................................................................................................................................... 51
Tryb zimowy ................................................................................................................................................. 21
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Deklaracja zgodnoĞci EG
Niniejszym oĞwiadczamy, Īe kotáy gazowe i kotáy gazowe kondensacyjne Wolf odpowiadają wzorcom,
które sa opisane w zaĞwiadzceniu z badaĔ wzorca, i Īa speániają wytyczne dla kotáów gazowych 90/396/
EWG z 29.06.1990.

EC-Declaration of Conformity to Type
We herewith declare, that Wolf-wall-mounted gas appliances as well as Wolf gas boilers correspond to the
type described in the EC-Type Examination Certiﬁcate, and that they fulﬁll the valid requirements according
to the Gas Appliance Directive 90/396/EEC dd. 1990/06/29.

Déclaration de conformité au modèle type CE
Ci-joint, nous conﬁrmons, que les chaudières murales à gaz Wolf et les chaudières a gaz Wolf sont conformes aux modèles type CE, et qu’elles correspondent aux exigences fondamentales en vigueur de la
directive du 29-06-1990 par rapport aux installations alimentées de gaz (90/396/CEE).
Dichiarazione di conformita campione di costruzione - EG
Con la presente dichiariamo che le nostre caldaie Murali a Gas Wolf e le caldaie a Gas Wolf corrispondono
al e campioni di costruzione, come sono descritte nel certiﬁcato di collaudo EG „campione di costruzione“
e che esse soddisfano le disposizioni in vigore nella normativa: 90/396/EWG apparecchiature a Gas.
EG-konformiteitsverklaring
Hierbij verklaren wij dat de Wolf gaswandketels alsmede de Wolf atmosferische staande gasketels gelijkwaardig zijn aan het model, zoals omschreven in het EG-keuringscertiﬁcaat, en dat deze aan de van
toepassing zijnde eisen van de EG-richtlijn 90/396/EWG (Gastoestellen) d. d. 29.06.90 voldoen.
Declaración a la conformidad del tipo - CE
Por la presente declaramos que las calderas murales Wolf al igual que las calderas atmosfericas a gas
corresponden a la certiﬁcacion CE y cumplen la directiva de gas 90/396/CEE del 29.06.1990.

Wolf GmbH
Industriestraße 1
D-84048 Mainburg

Dr. Fritz Hille
Technischer Geschäftsführer

Gerdewan Jacobs
Technischer Leiter

0 = CGU-2 / 1 = CGG-2

230VAC50Hz
Przyáacze osprzĊtu 230VAC50Hz
wyjĞcie konﬁgurowalne
Klapa spalin

wejĞcie konﬁgurowalne
Przyáącze eBus osprzĊtu zewn.
czujnik zewnĊtrzny

Sieü
Z
A1
AK

E1
eBus
AF

Pompa zasobn warstw
Pompa zasobn warstw
Dmuchawa spalin
Dmuchawa spalin
Pompa kotáa
Pompa kotáa
WskaĪnik pracy
i reset

B4
czujnik zasobn

Pompa
M1
E2
PWM

eBus
Czujnik zewn
Wejscie 1

E1
Zapáon

Sieü
Sieü
OsprzĊt
RT / AK-powr
OsprzĊt

Sensor

jonizacja
Czujnik zasil 1
Czujnik zasil 2
DDW / ASW

Wtyczka eBus

S2 VL-TB
(Ogr. temp. zasilania)

S1 ASW
(Nadzór przepáywu
spalin)

Záącze do mod.
obsáugowego

Modulacja
Przepáyw- &
Sensor temp.

Zasilanie-TB
Czujnik zasobn.
pompa PWM

58

Skrzynka przyá:

B5 Jonizacja

Y1
Zawór gazowy

Wtyczka sensora
(widok od strony kabli

Wtyczka zaw. 3 drog.-silnik
(widok od str.kabli)

M2
Zaw.3-drog
Silnik

B3
Sensor
przepáywu cwu

B2 VL-2
(czujnik zasil. 2)

B1 VL-1
(Vczujnik zasil. 1)

Schemat CGU-2(K)
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Silnik krokowr
zawór 3 drog.
l

OsprzĊt
GKV ½ / Zündung

GKV 1 / GKV 2

WyjĞcie 1
AK

Sieü
Z
A1
E1
eBus
AF

230VAC50Hz
Przyáacze osprzĊtu 230VAC50Hz
wyjĞcie konﬁgurowalne
wejĞcie konﬁgurowalne
Przyáącze eBus osprzĊtu zewn.
czujnik zewnĊtrzny

Skrzynka przyá:

E1
Zapáon
Wentylator
M3
Sensorr
B6

B4
Czujnik zasobn.

PompaM1
E2
PWM

Pompa zasobn warstw
Pompa zasobn warstw
Dmuchawa spalin
Dmuchawa spalin
Pompa kotáa
Pompa lotáa
WskaĪnik pracy
i reset

Wtyczka
eBus

jonizacja
Czujnik zasil 1
Czujnik zasil 2
DDW / ASW

OsprzĊt
GKV ½ / Zündung

GKV 1 / GKV 2

Sieü
Sieü
OsprzĊt
RT / AK-powr
OsprzĊt

S2 VL-TB
(Ogr. temp. zasilania)

S1 DDW
(Sensor prezostatu)

Záącze do mod.
obsáugowego

Modulacja
Przepáyw- &
Sensor temp.

Zasilanie-TB
Czujnik zasobn.
pompa PWM
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eBus
Czujni zewn
Wejscie 1

B5 Jonizacja

Y1
Zawór gazowy

Wtyczka sensora
(widok od strony kabli

Wtyczka sensora przepywu
cwu (widok od strony kabli)

Wtyczka zaw. 3 drog.-silnik
(widok od str.kabli)

M2
Zaw.3-drog
Silnik

B3
Sensor
przepáywu cwu

B2 VL-2
(czujnik zasil.2)

B1 VL-1
(czujnik zasil.1)

Schemat CGG-2(K)
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0 = CGU-2 / 1 = CGG-2
Silnik krokowr
zawór 3 drog.

Sensor

WyjĞcie 1
AK

