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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

W niniejszym opisie zastosowano poniższe
symbole i oznaczenie wskazówek. Te istotne
informacje dotyczą ochrony osób oraz
technicznego bezpieczeństwa podczas
eksploatacji.

Przedmiotowa "Wskazówka
bezpieczeństwa" określa dokładnie
rodzaj zagrożenia aby zapobiec
wypadkomiuszkodzeniu kotła.

Niebezpieczeństwo porażenia
elektrycznego!
Uwaga: przed zdjęciemobudowy
odłączyćkociołwyłącznikem
głównymodnapięciaelektrycznego.

W przypadku kotła będącego pod
napięciem nie dotykać jego części
elektrycznych.
Istniejeniebezpieczeństwoporażenia
elektrycznego.

Na listwie zaciskowej jest napięcie
również po wyłączeniu elektrycznym
kotła jegowyłącznikiemgłównym.

Przedmiotowa "Wskazówka" określa
techniczne wytyczne zapobiegające
uszkodzeniu lubnieprawidłowejpracy
kotła.

Uwaga

Rys.: Transformator zapłonowy, wysokonapięciowa
elektroda zapłonowa, wymiennik ciepła
Zagrożeniespowodowanenapięciem elektrycznym,
niebezpieczeństwo poparzeniagorącymi częściami

Rys.: Zawór gazowy
Zagrożenie spowodowane napięciem elektrycznym
Niebezpieczeństwo zatrucia i wybuchu na skutek
wypływu gazu

Rys.: Przyłączegazu
Niebezpieczeństwozatruciaiwybuchunaskutekwypływugazu

Rys.: Skrzynka przyłączeniowa
Zagrożeniespowodowanenapięciem elektrycznym
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Instalacja kotła gazowego firmy Wolf może być
wykonana tylko przez osobę posiadającą
odpwiednie uprawnienia. Przejmuje ona
odpowiedzialność za prawidłową instalację oraz
pierwsze uruchomienie.

Podczas instalacji należy przestrzegać
poniższych przepisów:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaikm powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z 2002
r. poz.690 )

- Warunki techniczne wykonania i odbioru
kot łowni na paliwa gazowe i olejowe.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,
Warszawa 2000 r.

- Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.
92/ poz. 460 )

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i
ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -
Wymagania

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo - Kotłownie
wbudowane na paliwa gazoweo gęstości
względnej mniejszej niż 1 - Wymagania

Normy i przepisy

Wskazówka: Niniejszą instrukcję montażu
należy starannie przechowywać i
przeczytać przed
zainstalowaniem urządzenia.
Należy również przestrzegać
wskazówek odnośnie
konserwacji.

Jeżeli zostaną wprowadzone zmiany
technicznewregulacji lub komponentach
z zakresu techniki regulacji , wówczas
nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za szkody jakie z tego powodu powstały.
W przypadku użytkowania niezgodnie z
przeznaczeniem mogą powstać
zagrożenia dla zdrowia i życia lub
uszkodzenie urządzenia.
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Kocioł gazowy z zamkniętą komorą
spalania CGB-...

Kocioł gazowy o zamkniętej komorze spalania
według DIN EN 297/ / DIN EN 437/ DIN EN 483
(projekt)/ DIN EN 677 oraz dyrektyw UE 90/396/
EWG, 92/42/EWG (dyrektywa odnośnie
sprawności), 73/23/EWG (dyrektywa
niskonapięciowa) oraz 89/336/EWG (dyrektywa
EMV), z elektronicznym zap łonem i
elektronicznym nadzorem temperatury spalin, do
ogrzewania w niskotemperaturowego i
przygotowywania c.w.u. w instalacjach

grzewczych o temperaturach zasilania do 95ºC
i dopuszczalnym nadciśnieniu 3 bar, zgodnie z

EN 12828. Kocioł gazowy z zamkniętą komorą
spalania firmy Wolf jest również dopuszczony do
ustawienia w garażach.

Kotły gazowe z zamkniętą komorą
spalania, eksploatowane w zależności od
temperatury pokojowej, mogą być
instalowane tylko w pomieszczeniu
spełniającym odpowiednie wymagania w
zakresie wentylacji. W przeciwnym
przypadku zachodzi niebezpieczeństwo
uduszenia lub zatrucia. Zanim zostanie
zainstalowane urządzenie, należy
przeczytać instrukcję montażu i
konserwacji! Należy również uwzględnić
wskazówki odnośnie projektowania.

Uwaga: Temperaturę ciepłej wody należy
ograniczyć do max. 55°C przy
rwardości wody przekraczającej
16 ° dH . Przy redukcji temperatury

zmniejsza sie wydzielanie kamienia
kotłowego.Obniżają się koszty energi
i serwisowania.

Rys: Gazowy kocioł kondensacyjny firmy Wolf

Normy i przepisy
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Regulacja / Funkcje / Obsługa

Wyłącznik
główny

Wybór temp.
c.w.u.

Manometr

Odblokowanie
kotła

Wybór temp.
c.o.

Wyłącznik główny
W położeniu „0“kociołwyłączony.

Dioda

0
I

Temometr

Wybór temp. c.w.u.
Ustawienia 1-9 odpowadają temperaturze zasobnika 15-65°C. W
kombinacji z cyfrowym regulatorem temperatury pomieszczenia lub
regulatorem pogodowym pokrętło pozbawione jest funkcji działania.
Wybór temperatury następuje na regulatorach wyposażenia
dodatkowego. Przy kotle dwufunkcyjnym nastawa 1-9 odpowiada
temperaturze ciepłejwody 40-60°C.

Wybór temp. c.o.
Ustawienia 2-8 odpowadają temperaturze 20-75°C. W kombinacji z
cyfrowym regulatorem temperatury pomieszczenia lub regulatorem
pogodowympokrętło pozbawione jest funkcji działania.

Odblokowanie kotła
Odblokowanie i ponowne uruchomienie kotła następuje poprzez
naciśnięcie przycisku. W przypadku naciśnięcia bez blokady, kocioł
uruchamia sięponownie

Dioda służy określaniu stanu pracy kotła.

Wskazanie Status

Pulsujezielono Stand-by(kociołpodnapięciem,palnikniepracuje)

Świeci zielono Zapotrzebowanienaciepło:pompapracuje,palniknieprac.

Pulsujeżółto Trybpracy kominiarza

Świeci żółto Palnik pracuje,płomieńzałączony

Pulsujeczerwono Blokada kotła
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Regulacja / Funkcje / Obsługa

Nastawy

°C

0 120

bar

04

2

13

Termometr/manometr
W górnej części podawane sąwskazania aktualnej temperatury c.o.
W dolnej części podawane sąwskazania aktualnego ciśnienia instalacji
c.o. Ciśnienie powinno byćw zakresie 2,0-2,5 bar.

W letnim trybie pracy pompa c.o. jest uruchamiana co 24 godziny na
c.a. 30 sekund..

Ochrona przed
blokadą pompy
c.o.

Wskazówka: Częstotliwość włączania się kotła jest elektronicznie ograniczona.
Poprzez naciśnięcie przycisku odblokowania kotła ograniczenie to
może być pominięte. W przypadku zapotrzebowania na ciepło kocioł
załączy się automatycznie.

Tryb pracy kominiarza
Poprzez ustawienie regulatora w pozycji kocioł przechodzi w tryb
pracy kominiarza. Dioda miga na żółto. Kociołw tym trybie podgrzewa
się do maksymalnie nastawionej mocy grzewczej. Tryb pracy wyłącza
się po 15 min. lub w przypadku osiagnięcia maksymalnej temperatury
na zasilaniu. Aby ponownie włączyć tryb kominiarza należy pokrętło
wyboru temperatury c.o. przekręcić raz w lewo i z powrotem w prawo
do pozycji .

Praca w trybie c.o. (położenia 2 do 8)
Podgrzewc.o. wzależności od nastawionej temperatury na regulatorze.
Pompa c.o. pracuje w zależności od nastawy trybu jej pracy. Nastawa
fabryczna - praca ciągła pompy. Możliwość zmiany na załączanie się
pompy przy zasterowaniu palnika.

Praca w trybie c.w.u. ( letnim )
Poprzez ustawienie regulatora w pozycji praca w trybie c.o. zostaje
wyłączona. Kocioł pracuje tylko w trybie c.w.u.. Ogrzewanie c.o. jest
wyłączone, jednak aktywna jest funkcja przeciwzamrożeniowa i przeciw
zablokowaniu się pompy c.o.
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Stan w momencie dostawy / Zakres dostawy

Stan gazowego kotła
kondensacyjnego
w momencie dostawy

Zakres dostawy obejmuje:

1 gazowy kocioł kondensacyjny, obudowany,
gotowy do podłączenia

1 zawór bezpieczeństwa c.o.
1 kątownik do zawieszenia w przypadku

naściennego montażu
1 instrukcja montażu
1 instrukcja eksploatacji
1 instrukcja konserwacji

Osprzęt
Do instalacji gazowego kotła kondensacyjnego
konieczny jest następujący osprzęt:

- Osprzęt powietrzny / spalinowy (patrz
wskazówki dotyczące projektowania)

- Regulator zależny od temperatury
pokojowej lub termostat pogodowy

- Lejek do odpływu skroplin z uchwytem
przewodu

- Zawory konserwacyjne dla zasilania
i powrotu c.o.

- Kulowy zawór gazowy
Zalecamy następujący osprzęt, zgodnie z
cennikiem:

- Filtr
- Separator powietrza
- Zawór odcinający zimnej i ciepłej wody

od wody pitnej

Rysunek: Przyłącza z zestawem do podłączenia obiegu grzewczego (osprzęt)

Przyłącza

Zasilanieogrzewania
G 1 ¼”

Przyłącze
gazowe R ¾” Powrót c.o.

Syfon

Przyłącze
naczynia

wzbiorczego

Zawór
bezpieczeństwa

Przyłącze kotła dwufunk. (dodatkowo woda pitna)

Rys. Przyłącza zestawu przyłączeniowego
(osprzęt)

Syfon

Zasilanie
G 1Ľ“



Powrót
G 1Ľ“



Przyłącze
cwu

Przyłącze
wody zimnej

Przyłącze zb.
wzbiorczego

Zaw.bezp.

przyłącze
gazu
R ľ“
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Schemat budowy

CGB-35 / CGB-50

Odpowietrznik

Silnikwentylatora

Wentylator gazu

Ogranicznik temperatury
na zasilaniu

Palnik

Wymiennik ciepła wody
grzewczej

Kryza dławiąca gaz

Syfon na skropliny Zawór gazowy

Zasilanie c.o.

Doprowadzenia gazu

Komora mieszania gazu
ii powietrza

Czujnik spalin

Obudowa komory
spalania

Rura odprowadzająca spaliny

Modulowana pompa
obiegu grzewczego

Zawór nadmiarowy

Powrót c.o.

Czujnik na powrocie

Ogranicznik temperatury
w komorze spalania

Pośredni kołnierz z blokadą
cofnięcia strumienia

Zawór bezpieczeństwa

Przyłącze naczynia
wzbiorczego

Czujnik zasilania

Elektrody - zapłonowa
i jonizacyjna

Kabel sieciowy

Pierścień izolujący

Obudowa wew.
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Odpowietrznik

Silnik went

Wentylator

Ogr. temp.zasilania

Palnik

Wymiennik ciepłejwody

Kryzagazu

Syfonkondesatu Zawórgazowy

Zasilanie

Przyłączegazu

Kom miesz gaz-pow.

Czujnikspalin

Obudowa

Wylotspalin

Modulowana pompa
obiegowa

Zawór nadmiarowy

Powrót

Czujnikpowrotu

Ogr. temp. kom.
spalania

Łącznik z klapą

Zawórbezp.

Przyłączezbiornka
wzbiorczego

Czujnikzasilania

Elektroda zapł i
jonizacyjna

Wstawka

CGB-K40-35

Schemat budowy

Przyłączecwu Przyłączewodyzimnej

Zawór trójdrogowy

Wymiennikcwu

Pierścień izolacyjny
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W pierwszej kolejności należy określić położenie
montażowe urządzenia.
Należy przy tym uwzględnić przyłącze spalin,
boczne odstępyodścian istropu orazewentualne
istniejące przyłącza dla gazu, ogrzewania, c.w.u.
i przyłącza elektryczne.

Nie ma konieczności zachowania
szczególnego odstępu urządzenia od
palnych materiałów lub komponentów,
gdyż przy nominalnej mocy cieplnej nie
występują temperaturywyższe niż85°C.
Jednakże nie należy w pomieszczeniu,
w którym znajduje się urządzenie,
stosować materiałów łatwopalnych lub
wybuchowych, gdyż zachodzi
niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu!

Podczas montażu urządzenia należy
zwrócić uwagę, aby do kotła nie dostały
się żadne zanieczyszczenia (np. pył
po wierceniu), gdyż mogłoby
to spowodować usterki w działaniu
urządzenia. Należystosowaćzałączone
przykrycie ze styroporu.

Wskazówki dotyczące ustawienia

Aby wykonać prace inspekcyjno-konserwacyjne
przy urządzeniu zalecamy zachowanie odstępu
od stropu wynoszącego 500 mm. Przewody
odpływowe musząbyćpewnie zamocowane przy
pomocy blachy podtrzymującej nad lejkiem
odpływowym(syfonem).Odpływmusibyćdobrze
widoczny.

Urządzenie może być ustawione wyłącznie
w pomieszczeniach chronionych przed mrozem.

Wskazówki ogólne

Powietrze do spalania dostarczane
do urządzenia musi być wolne
od substancji chemicznych, np. fluoru,
chloru lub siarki. Tego typu substancje
znajdująsięwsprayach, farbach,klejach,
rozpuszczalnikach i środkach
czyszczących.W najgorszymprzypadku
mogąone spowodowaćkorozję, również
w instalacji spalinowej.

Uwag a

m
in.500

m
m

min.
500 mm

Ochrona akustyczna: przy krytycznych
warunkach montażowych, można zastosować
środki ochrony akustycznej. Osłonęakustyczną
lub podkładki gumowe.

Wskazówka:
W przypadku wymiany z istniejącego
piecaTGB-40lubTGB-60,nowykątownik
zaczepowy musi być umieszczony o 11
mm niżej.
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Montaż

•Oznacz otwory pod kątownik zaczepowy z
uwzględnieniem minimalnych odstępów od

ścian.

• Włóż kołki rozporowe,zamontuj śruby oporowe
i umocuj kątownik zaczepowy przy pomocy

dostarczonych nakrętek i podkładek.

• Zawieś kocioł gazowy na usztywnieniach na
kątowniku zaczepowym. Usztywnienie

Rys: Usztywnienie zaczepowe na kotle gazowym

Aby oznaczyć otwory mocujące i przyłącza, do
urządzenia jest dołączony szablon montażowy.
Szablon należy ustawić pionowo i oznaczyć
otwory mocujące. Należy zachować minimalne
odstępyodścian istropu,dlapotrzeb konserwacji.

Rys: Otwory pod kątownik
zaczepowy

m
in

.
6

6
2

m
m

Strop

W pierwszej kolejności należy ustalić pozycję
montażu kotła.
Należy przy tym uwzględnić przyłącze spalin,
odstępy w stosunku do ścian i stropu oraz
ewentualne, istniejąceprzyłącza gazu,c.o., c.w.u.
oraz zasilenia elektrycznego.

Zamocowanieurządzenianakątowniku
zaczepowym

Podczas montażu urządzenia należy
zwracać uwagę na wystarczającą
nośnośćelementówmocujących. Należy
również uwzględnić jakość ściany, gdyż
w przeciwnym przypadku może dość do
wycieku gazu lub wody, a to z kolei
powoduje zagrożenie wybuchem i
zalaniem.

Otwieraniepokrywyobudowy

Lewa blokada obrotowa Prawa blokada obrotowa

Rys: Otwarcie obrotowych blokad

Podczas montażu zalecamy zdjąć pokrywę
obudowy.

Pokrywę regulacji odchylić w dół. Odblokować
pokrywę obudowy przy pomocy lewej i prawej,
obrotowej blokady. Pokrywę obudowy należy
poluzować od dołu i odczepić od góry.

Wskazówka:
W przypadku wymiany z istniejącego
piecaTGB-40lubTGB-60,nowykątownik
zaczepowy musi być umieszczony o 11
mm niżej.



13
Instrukcja Montażu CGB - 35, CGB 50, CGB -K40-35

Wymiary / Wymiary montażowe

C G B

Rysunek: Wymiary

Rysunek: Wymiary

Rysunek: Przyłącza

1 Zasilaniec.o.
2 Przyłącze gazu
3 Powrót c.o.
4 Odpływskroplin

2
0

Ø 125/80

200

440

66
4

30

344

11
7

27
8

97
8
5
5

50

393

123

1 2 3 4
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Wymiary/wymiary
monta¿owe

CGB-K

Rys: Wymiary

Rys: Wymiary

Rys: Przyłącza

1 Zasilanie
2 Przył cwu
3 Przył gazu
4 Przył wody zim
5 Powrót
6 Odpływkondensatu

2
0

Ø 125/80

70

200

440

66
4

30

344

11
7

2
78

97

8
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Instalacja
Zestaw przyłączeniowy - Obwód
grzewczy

Rys.: Zestaw przyłączeniowy - Obwód grzewczy
(osprzęt)

Zalecamy podłączenie do systemu c.o. przy
pomocy zestawu przy łączeniowego
przeznaczonego dla obwodu grzewczego.
Zestaw składa się z: podłączenia do urządzenia
z płaskim uszczelnieniem, przyłącza do zasilania
i powrotu c.o. z zaworami kulowymi o gwincie
wewnętrznym 1”.

Wskazówki:
W najniższym punkcie instalacji należy
przewidzieć zawór napełniający i spustowy.

W CGB-35 i CGB-50 nie ma fabrycznie
zabudowanego naczynia wzbiorczego. Musi być
ono zamontowane zewnętrznie (dostępne

jako osprzęt firmy Wolf).
Pomiędzy naczyniem wzbiorczym
ikotłemnie może sięznajdowaćżaden
zawór odcinający. Zachodzi
niebezpieczeństwo pęknięcia
elementów instalacji połączone

z zagrożeniem poparzeniem.

Technika bezpieczeństwa

Rys.: Zawór bezpieczeństwa, przyłącze naczynia wzbiorczego

Przyłącze naczynia
wzbiorczego

Zawórbezpieczeństwa

Rys: Przyłącze zimnej wody według
DIN 1988

Przyłącze wody zimnej i ciepłej
Zaleca się montaż zaoru obsługowego na
przyłączu zimnej wody. Jeżeli ciśnienie na
przyłączu przekracza dopuszczalne 10 bar, to
należy zamontować dobry reduktor. Jeżeli
przewidziane są baterie mieszające, to należy
zamontowaćcentralny reduktor. Przyprzyłączach
ciepłeji zimnejwodynależyprzestrzegać DIN1988
i przepisy dostawcy wody. Jeżeli instalacja nie

odpowiadawymaganiom,nie jestważnagwarancja.

Uwaga:
Przy wyborze materiałów na instalację należy
przestrzegać reguł techniki jak również zwracać
uwagę na ewentualne elektrochemiczne

oddziaływanie różnych materiałów.
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Wyjątek stanowią zawory kołpakowe przed
naczyniem wzbiorczym. Fabrycznie jest
zabudowany zawór bezpieczeństwa. Przewody
odp ływowe należy wprowadzić do lejka
odpływowego.
Minimalne ciśnienie w instalacji wynosi 0,75 bar.
CGB-35 i CGB-50 są dopuszczone wyłącznie
do zamkniętych instalacji o ciśnieniu do 3 bar.
Maksymalnatemperatura zasilania jestustawiona
fabryczniena 75°C imoże wrazie potrzebyzostać
przestawiona na 85°C.
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Instalacja

Wskazówki dotyczące powstawania
kamienia
Powstawaniekamieniazależygłównieodsposobu
uruchomienia. Jeżeli instalacja jest nagrzewana
z najmniejsza mocą lub powoli i stopniowo,
wówczas zachodzi możliwość, że wapń nie
wydzieli się tylko w najgorętszych miejscach, lecz
rozdzieli się na całą instalację. W przypadku
instalacjio wielukotłach, zaleca sięuruchamianie
wszystkich kotłównaraz, takabycała ilośćwapnia
nie mogła się skoncentrować na powierzchni
przenoszenia ciepła pojedynczego kotła.
O ile jest to możliwe – należy rozpocząć
od programu suszenia jastrychu.

Jako wodę do napełniania i uzupełniania można
zastosowaćwyłączniewodępitną.Nie dopuszcza
się stosowania dodatków chemicznych lub wody
z wymienników jonowych. Przed napełnieniem
instalację należy gruntownie wypłukać.

Filtr
Filtr należy przewidzieć we wszystkich
instalacjach na powrocie c.o., gdyż pozwoli to
chronić urządzenie i pompę przez zgrubnymi
zanieczyszczeniami lub osadami pochodzącymi
z instalacji.

Odmulacz
W starszych instalacjach, wykonanych
w przeważającej części ze stali, należy
na przewodach powrotu c.o. przed kotłem
zabudować odmulacz.

Woda grzewcza

Zablokowanie regulatora
W celu zapewnienia lepszego dostępu podczas
prac wykonywanych za regulatorem, istnieje
możliwość zablokowaniago wpozycjiodwróconej
o ok. 180°.

Odpowietrznik
W przypadku większych instalacji można
zabudowaćdodatkowy odpowietrznik.

Zabudowa dodatkowej pompy nie jest
dopuszczalna z powodu zagrożenia kawitacją.

W przypadku zastosowania przewodów
przepuszczających tlen, np. dla ogrzewania
podłogowego, musi zostać wykonany rozdział
systemów poprzez wymiennik ciep ła.
Nieodpowiednia woda grzewcza powoduje
powstawaniemułu ikorozję.Możeto spowodować
zakłócenia w funkcjonowaniu i uszkodzenie
wymiennika ciepła.

Przyłącze wody pitnej
Zalecamy używanie zestawu do przyłącza wody
pitnej.
Zestaw składa się z:
Zawory kulowe z uszczelkami do montowania na
bloku przyłączeniowym.Przyłącze do zaworu
kulowego ľ“ gwint zewnętrzny.
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Podłączenie skroplin

Dołączony, zamkniętysyfon należypodłączyćdo
króćca przyłączeniowego wanny na skropliny.

Wskazówka:
Przed uruchomieniem należy napełnić

syfon wodą.

Skroplinymogąbyćodprowadzane dosyfonu pod
zaworem bezpieczeństwa.
Jeżeli skropliny są odprowadzane bezpośrednio
do ścieków, wówczas należy zadbać
o odpowietrzenie, aby nie mogło być żadnego
oddziaływania przewodów kanalizacji na kocioł
gazowy.

Rys: Syfon

Syfon

Zaczep

Rys: Wcisnąć zaczep

W przypadku połączenia neutralizatora (osprzęt)
należy przestrzegać wskazówek zawartych
w dołączonej do niego instrukcji.

Rys: Neutralizator (Osprzęt)

Instalacja

Podłączenie zasobnika ciepłej wody

Zasilanie i powrót z zasobnika należy połączyć
trójdrożnym zaworem przełączającym. W
przypadku podłączaniazasobnika pochodzącego
od innegoproducenta,należyzastosować czujnik
zasobnika z programu osprzętu firmy Wolf.
Szczegółowy opis znajduje się w zestawie
przyłączeniowym (osprzęt).

Przed uruchomieniem należy sprawdzić
wszystkie przewody hydrauliczne pod
kątem szczelności:
Ciśnienie próby po stronie wody pitnej
maks. 10 bar.
Ciśnienie próby po stronie c.o. max
4,5 bar.
W przypadku nieszczelności zachodzi
niebezpieczeństwo przecieków wody.

Uwag a

Przy pracy kotła z pustym syfonem
zachodzi niebezpieczeństwo zatrucia
wydostającymi się spalinami. Dlatego
przed uruchomieniem należy syfon
napełnić wodą. Syfon odkręcić, zdjąć i
nalaćwody ażdo wystąpienia wypływu z
boku. Syfon ponownie zamontować,
zwracać uwagę na uszczelnienie.
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Instalacja

Przyłącze gazu

Kątowy zawór gazowy

Przelotowy zawór gazowy

Przyłączenie wraz z wykonaniem
instalacji gazowej może wykonać tylko
osoba z uprawnieniami wymaganymi
odpowiednimi przepisami. Przy
próbie ciśnieniowej instalacji
przyłączeniowej gazu zamknąć zawór
gazowy kotła. Przed podłączeniem
kotła dokładnie wyczyścić instalację
grzewczą i gazową z zanieczyszczeń.
Przed uruchomieniem sprawdzić
szczelność instalacji gazowej.

Stosowaćodcinający zawór gazowy z
zabezpieczeniem termicznym. Przy
innym zaworze istnieje możliwość
wybuchu wprzypadku pożaru.

Zakres dostawy obejmuje
przyłączeniowy elastyczny przewód
gazowy ze stali szlachetnej. Uszczelić
jego przyłącza pomiędzy kotłem i
odcinajacym zaworem gazowym!

Instalacja gazowa palnika może
być poddana maksymalnemu
ciśnieniu 150mbar. Przy wyższych
ciśnieniach istnieje możliwość
uszkodzenia i niebezpieczeństwa
zatrucia albo wybuchu.

Zapewnić natychmiastowy dostęp
do gazowego zaworu
odcinającego.
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Montażprzewodów powietrzno-spalinowych

Rys: Przykład prowadzenia
przewodówpowietrzno-spalinowych

W przypadku niskich temperatur
zewnętrznych może się zdarzyć,
że para wodna zawarta w spalinach
będzie się skraplać na prowadzeniu
spalin i zamarzać. Stosują np. montaż
odpowiedniej kratki zatrzymującej śnieg,
należy zapobiec spadaniu lodu.

Uwaga Po zamontowaniu pokrywy obudowy,
króćce pomiarowe przewodów
spalinowych muszą być dostępne.

Do koncentrycznych przewodów
powietrzno- spalinowych można
stosować wyłącznie oryginalne części
firmy Wolf. Przed instalacją przewodów
spalinowych lubrozpoczęciempodłączeń
powietrzno-spalinowych należy
przestrzegać instrukcji dotyczących
projektowania przewodów powietrzno-
spalinowych!

Uwaga



20 Instrukcja Montażu CGB - 35, CGB 50, CGB -K40-35

Z A1
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Przyłącze elektryczne

Wskazówki ogólne

Skrzynka zacisków przyłączeniowych

Wykonaćbezpośrednie przyłącze elektryczne.
Instalacja sterująca, regulacyjna i
zabezpieczeniowa jest fabrycznie sprawdzona
i przygotowana do podłączenia sieci 230V/
50Hz.

Instalację może wykonać tylko
wykonawca,posiadającyodpowie-
dnie uprawnienia, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

Przy wyłączonymwyłączniku kotła
na przyłączeniowych przewodach
ele-ktrycznych sieci kotła nadal
znajduje sięnapięcie.

Wskazówki montażowe
- Przed otwarciemodłączyćnapięcie
- Regulacjęodchylic na bok
- Odkręcićmocowanie kabla
- Kabel odizolować na ca. 70mm
- Przełożyćkabelprzezmocowanieidokręcić

mocowanie.
- Wyjąćwtyczkęzlistwy.
- Zamocowaćkablenawtyczce
- Zamocowac wtyczkęna listwie
- Przy kotle dwufunkcyjnymm skrzynkę

przyłączeniowąumocowaćna uchwycie

Sieć

F3,15 A

Sieć
2 3 0 V A C /
50Hz

Zasilanie dla wyp. dod.
230VAC/50Hz/max. 300VA

Pompa c.w.u.
230VAC/50Hz

W e j ś c i e
programowane Cz. zew.

Bus
(Regulator, zegar zdalny, cz.
zew. z modułem zegarowym)

Wtyczki

Pompa c.w.u.

Skrzynka przyłączeniowa

Podłączenie kotła jednofunkcyjnego
Przyłączenie do sieci następuje przez
gniazdko.
W przypadku przyłącza w pobliżu wanny lub
prysznica (strefa ochronna 1 i 2), gniazdko
musi byćzastąpionepołączeniemsztywnym.

Podłączenie kotła dwufunkcyjnego
Przyłączenie poprzezpołączenie sztywne lub
alternatywnie przez gniazdko (gniazdko poza
strefąochronną1lub2-odwannylubprysznica).
Przy połączeniu sztywnym sieć musi być
podłaczona poprzez urządzeniewyłączające
(npbezpiecznik,szybkiwyłącznik) zmninimalną
odległością pomiędfzy stykami 3mm. Kabel
przyłączeniowy giętki, 3x1,0mm˛ lub sztywny,
max 3x1,5mm˛.
Przy przyłączu sieciowym poprzez gniazdko
musionobyćdostepne.Kabel przyłączeniowy
giętki 3x1,0mm.
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Podłączenie elektryczne

Rys.: Podłączenie wyjścia A1

Z A1
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N

NL1L1 L1

L1 L1L1 N NN

3

Rys. Niebieska wtyczka do podłączenia czujnika
zasobnika

Podłączenie czujnika zasobnika

- Jeżeli zostanie podłączony zasobnik,
wówczas należy podłączyć niebieską
wtyczkę regulatora do niebieskiego
gniazdka czujnika zasobnika.

- Należy przestrzegać instrukcji montażu
zasobnika.

Niebieska
wtyczka

Przed wymianą bezpiecznika należy
odłączyć piec od sieci. Wyłączenie kotła
wyłącznikiem W ł./Wył. nie powoduje
odłączenia kotła od sieci!
Zachodzi niebezpieczeństwo porażenia
prądem elektrycznym!

Wymiana bezpieczników

Rys.: Regulator wysunięty do przodu, skrzynka
przyłączeniowa – pokrywa otwarta

Bezpiecznik

Rys. Podłączenie pompy cyrkulacyjnej /
zewnętrznegoosprzętu
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N

NL1L1 L1

L1 L1L1 N NN

3

Podłączenie pompy cyrkulacyjnej /
zewnętrznego osprzętu (230VAC)

Wkręć śrubunek kablowy do skrzynki
przyłączeniowej. Przełóż kabel przyłączeniowy
przez śrubunek i zamocuj go. Podłącz pompę
cyrkulacyjną 230VAC z palety osprzętu firmy
Wolf do zacisków L1, N oraz ”.

Podłączenie wyjścia A1
(230VAC; 200VA)

Wkręć śrubunek kablowy do skrzynki
przyłączeniowej. Włóż kabel przyłączeniowy
do śrubunku i zamocuj go. Podłącz kabel
przyłączeniowy do zacisków L1, N i .
Parametryzacja wyjścia A1 została opisana w
tabeli na następnej stronie.

Sieć

Sieć

Uwaga: Przy kotle dwufunkcyjnym nie ma
możliwości zamontowania pompy cyrkulacyjnej!

Uwaga: Przy kotle dwufunkcyjnym nie ma
możliwości zamontowania pompy cyrkulacyjnej!
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Podłączenie elektryczne
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Funkcje wyjścia A1 mogą być odczytane i ustawione przy pomocy osprzętu regulacyjnego firmy Wolf,
który jest kompatybilny ze standardem eBus.
Wyjście A1 może zostać zajęte następującymi funkcjami:

Kod Znaczenie

0 Bez funkcji
Wyjście A1 nie jest zasterowywane

1 Pompa cyrkulacyjna 100%

W momencie ładowania c.w.u. przez osprzęt regulacyjny (np. DWT, DRT) następuje

zasterowanie wyjścia A1. Bez osprzętu regulacyjnego wyjście A1 jest ciągle aktywne.

2 Pompa cyrkulacyjna 50%

W momencie ładowania c.w.u. przez osprzęt regulacyjny (np. DWT, DRT) następuje
taktowe zasterowanie wyjścia A1. 5 minut włączone, 5 minut wyłączone. Bez osprzętu
regulacyjnego wyjście A1 ciągle taktuje w cyklu 5-cio minutowym

3 Pompa cyrkulacyjna 20%
W momencie ładowania c.w.u. przez osprzęt regulacyjny (np. DWT, DRT) następuje
taktowe zasterowanie wyjścia A1. 2 minuty włączone, 8 minut wyłączone. Bez osprzętu
regulacyjnego wyjście A1 taktuje w sposób ciągły.

4 Wyjście alarmowe
Wyjście A1 jest zasterowane po awarii i upływie 4 minut.

5 Czujnik płomienia
Po rozpoznaniu płomienia następuje aktywacja wyjścia A1.

6 Pompa ładowania zasobnika (tylko przy jednofunkcyjnych kotłach grzewczych, ustawienie
fabryczne dla A1). Wyjście A1 jest aktywowane podczas ładowania zasobnika.

7 Klapa powietrza zasilającego
Przed każdym uruchomieniem palnika następuje zasterowanie wyjścia A1. Zwolnienie palnika
następuje tylko wtedy, gdy wejście E1 zostanie zamknięte.

Ważne: Wejście E1 musi w każdym przypadku zostać
sparametryzowane jako “klapa powietrza zasilającego”!

Zwrotny komunikat na wejście E1 musi się odbyć poprzez bezpotencjałowy styk (24V!). W
przeciwnym przypadku musi zostać zabudowany przekaźnik do rozdziału potencjału.

8 Zewnętrzna wentylacja
Wyjście A1 jest aktywowane w przeciwnej fazie niż zawór gazowy kombi.
Odłączenie zew. wentylacji (np. wyciąg oparów) podczas pracy palnika jest konieczne tylko
w przypadku pracy kotła w trybie zależnym od powietrza z pomieszczenia.

9 Zewnętrzny zawór gazu płynnego
Wyjście A1 jest zasterowywane równolegle do zespolonego zaworu gazowego
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PodłączenieWejściaE1(24V)

Podłączkabelprzyłączeniowywejścia1do zacisku
E1 zgodnie ze schematem. Wcześniej należy
usunąć mostek pomiędzy a i b.

Rys: Podłączenie termostatu pokojowego
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Funkcje wejścia E1 mogą zostać odczytane i ustawione przy pomocy osprzętu regulacyjnego firmy
Wolf, który jest kompatybilny ze standardem eBus.

Wejście E1 może zostać zajęte następującymi funkcjami:

Kod Znaczenie

0 Bez funkcji

Wejście E1 nie jest uwzględniane przez regulację.

1 Termostat pokojowy
W przypadku otwartego wejścia E1 tryb grzewczy zostaje zablokowany (tryb letni), również
niezależnie od cyfrowego osprzętu regulacyjnego firmy Wolf.

2 Maksymalny termostat lub czujnik ciśnienia w instalacji
Istnieje możliwość podłączenia maksymalnego termostatu lub czujnika ciśnienia w instalacji.
Wejście E1 musi zostać zamknięte aby zwolnić palnik. W przypadku otwartego styku palnik
jest zablokowany zarówno dla potrzeb ogrzewania, jak i c.w.u. Dotyczy to również trybu
pracy kominiarskiej oraz ochrony przed zamarzaniem.

3 Nie zajęte

4 Czujnik przepływu
Istnieje możliwość podłączenia dodatkowego czujnika przepływu wody. Po aktywacji pompy,
w przeciągu 12 sekund musi nastąpić zamknięcie wejścia E1. Jeżeli tak się nie stanie,
wówczas palnik zostanie odłączony i zostanie zasygnalizowana awaria 41.

5 Nadzór klapy powietrza zasilającego
Patrz parametryzacja wyjścia A1, nr 7

Podłączeniecyfrowegoosprzęturegulacyjnego
firmyWolf (DRT, DWT,DWTM)

Możnawyłącznie podłączaćregulatoryz osprzętu
firmy Wolf. Schemat podłączeń jest załączony
do każdego z regulatorów.
Jako przewody łączące osprzęt regulacyjny z
kotłem gazowym należy stosować dwużyłowy
przewód (przekrój > 0,5 mm).

Rys: Podłączenie cyfrowego osprzętu regulacyjnego
firmy Wolf (złącze eBus)
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Podłączenieczujnikazewnętrznego

Czujnik zewnętrzny może być podłączony do
listwy zaciskowej kotła przy przyłączu AF lub do
listwy zaciskowej, np. DWT.

Rys: Podłączenie zewnętrznego
czujnika
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Podłączenie elektryczne
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Napełnianie syfonu

Napełnianie syfonu

- Napełnić syfon wodą.

- Zamontować syfon.

Rys.: Syfon

Syfon
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Zawór KFE

Napełnianie instalacji

Aby zapewnić prawidłowe działanie gazowego
kotłakondensacyjnego,koniecznejestprawidłowe
napełnienie zgodnie z rozdziałem o
przygotowaniu wody i całkowite odpowietrzenie.

Przed podłączeniem gazowego kotła
kondensacyjnego należywypłukaćukład
grzewczy, aby usunąć z rurociągów
resztki, takie jak odpryski spawalnicze,
konopie, kit itp.

- Zawór gazowy musi być zamknięty!
- Otworzyć klapkę zamykającą na zaworze

odpowietrzającymojedenobrót.Niezdejmować
klapki.

- Otworzyć zawory wszystkich grzejników.
- Otworzyć zawory powrotne, jednocześnie

napełniać wężownicę wymiennika ciepła od
dołu wodą.

- Cały układ grzewczy i kocioł należy w stanie
zimnym powoli nape łnić poprzez zawór
napełniającyna powrociec.o., ażdo około2 bar.

Niedopuszczasięstosowania inhibitorów
i środków chroniących przed
z a m a r z a n i e m . Z a c h o d z i
niebezpieczeństwo uszkodzeniakotła na
skutek nieprawidłowej wymiany ciepła
lub korozji.

- Otworzyć zawory zasilające na kotle.
- Napełnić instalacjęgrzewcządo 2bar.Podczas

eksploatacji wskazówka manometru musi
wskazywać pomiędzy 1 i 2,5 bar.

- Całą instalację należy po stronie wodnej
skontrolować pod kątem szczelności.

- Otworzyć zawór odpowietrzający.
- W łączyć kocioł, wybór temperatury wody

grzewczej ustawić w położenie “2” (pompa
pracuje, podświetlany pierścień świeci się
ciągłym, zielonym światłem).

- Odpowietrzyć pompę - w tym celu należy
na krótko poluzować śrubę odpowietrzającą
i potem ją ponownie dokręcić.

- Odpowietrzyć obieg grzewczy, włączając
iwyłączająckocioł5razypodrząd wyłącznikiem
głównym w cyklu 5 sek. WŁ. i 5 sek. WYŁ.

- Przysilnym spadku ciśnienia w instalacji należy
uzupełnićwodę.

- Otworzyć kulowy zawór gazu.
- Wcisnąć przycisk kasowania błędów.

Uwaga

Rys: Widok ogólny regulatora

Wyłącznik
główny

Termometr/
Manometr

Przycisk
kasowaniabłędów

Rys.: Zawór napełniający (osprzęt w zakresie
armatury).

Wskazówka:

Podczas ciągłej pracy obwód grzewczy
jestodpowietrzanysamoczynniepoprzez
automatyczny zawór odpowietrzający.

Rys.: Odpowietrzanie przy pompie obiegu
c.o. i pompie ładowania zasobnika

Śruba odpowietrzająca pompę obiegu c.o.

Automatyczny zawór odpowietrzający

Rys: Automatyczny zawór odpowietrzający

Uwaga
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Kontrola ciśnienia w przyłączu gazu
(ciśnienie przepływu)

- Kocioł musi być wyłączony. Należy otworzyć

zawór odcinający gaz.

- Odchylić pokrywę regulatora w dó ł.
Odblokować pokrywę obudowy przy pomocy
lewej i prawej blokady obrotowej. Poluzować

pokrywę obudowy w dół i odwiesić w górę.

- Aby wychylić regulator, należy wcisnąć przy
pomocy wkrętaka prawy zaczep znajdujący

się obok termometru / manometru.

- Wychylić regulator na zewnątrz.

- Poluzować śrubę zamykającą na końcówce
pomiarowej (1) iodpowietrzyćdoprowadzenie

gazu.

- Podłączyć różnicowy miernik ciśnienia

do końcówki (1) do “+”, a “-” do atmosfery.

- Włączyć główny wyłącznik.

- Po uruchomieniu urządzenia odczytać
ciśnienie wprzyłączu na różnicowym mierniku
ciśnienia.

Prace przy instalacji gazowej mogą być
realizowane wyłącznie przez specjalistę
posiadającegoodpowiednieuprawnienia.
W przypadkunieprawidłowowykonanych
prac może dojść do wycieku gazu, a to
z kolei może spowodować zagrożenie
wybuchem, uduszeniem i zatruciem.

Zaczep

Rys.: Wciśnięcie zaczepu

Rys.: Kontrola ciśnienia w przyłączu gazu



Lewa blokada obrotowa

Rys: Otwarcie blokad obrotowych

Kontrola ciśnienia w przyłączu gazu

Prawa blokada obrotowa
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Uwaga Gaz ziemny:
Jeżeli ciśnienie na przyłączu (ciśnienie
przepływu) jest poza zakresem od 18
do 25 mbar, wówczas nie wolno
dokonywać żadnych ustawień,
a urządzenie nie powinno być
uruchamiane. Zachodzi
niebezpieczeństwo wadliwego
działania i wystąpienia zakłóceń.

Ciekły gaz:
Jeżeli ciśnienie na przyłączu (ciśnienie
przepływu) jest poza zakresem od 43

do 57 mbar, wówczas nie wolno
dokonywać żadnych ustawień
a urządzenie nie powinno być
uruchamiane. Zachodzi
niebezpieczeństwowadliwego działania
i wystąpienia zakłóceń.

- Wyłączyć główny wyłącznik. Zamknąć zawór

odcinający gaz.

- Zdjąć różnicowy miernik ciśnienia i ponownie,
szczelniezamknąćkońcówkępomiarowąprzy

pomocy śruby zamykającej (1)

- Otworzyć zawór odcinający gaz.

- Sprawdzić szczelność końcówki pomiarowej.

- Wypełnić załączoną tabliczkę informacyjną

i nakleić ją na wewnętrznej stronie obudowy.

- Ponownie zamknąć urządzenie.

Jeżeli wszystkie śruby króćców
pomiarowych nie zostaną dobrze
zamknięte, wówczas występuje
niebezpieczeństwo wycieku gazu
i zagrożenie wybuchem, uduszeniem
i zatruciem.

Kulowy zawór gazu

Uwaga

Kontrola ciśnienia w przyłączu gazu
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Pierwsze uruchomienie i obsługa kotła
oraz instruktaż dla użytkownika muszą
zostaćwykonaneprzezwykwalifikowany
serwis!

- Skontrolować kocioł i instalację pod
kątem szczelności.
Wykluczyć wycieki wody.

- Skontrolować położenie i trwa łe
osadzenie zabudowywanych

elementów..

- Skontrolować szczelność wszystkich

przyłączyorazpołączeńkomponentów.

- Skontrolowaćprawidłowośćmontażu osprzętu

spalinowego.

- Otworzyć zawory odcinające zasilanie i powrót

c.o.

- Otworzyć zawór odcinający gaz.

- Włączyć włącznik regulatora.

- Skontrolowaćzapłoni regularnyobrazpłomienia

głównego palnika.

- Jeżeli ciśnienie w instalacji po stronie wody
grzewczej spadnie poniżej 1,5 bar, wówczas
należyuzupełnićwodędo 2,0 lub maksymalnie

2,5 bar.

- Jeżeli kocioł uruchamia się prawidłowo,
wówczas podświetlany pierścień sygnalizuje

to kolorem zielonym.

- Skontrolowaćodprowadzenie skroplin.

- Zapoznać użytkownika z obs ługą kot ła
wspomagając się instrukcją obs ługi i

eksploatacji.

- Wypełnić protokół z uruchomienia i przekazać
użytkownikowi instrukcje.

Rys.: Widok ogólny regulatora

Główny
wyłącznik

Termometr/
Manometr

Przycisk kasowania
błędów

Podświetlany
pierścień

Uruchomienie

Uwaga
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Ustawienie adresu Bus

Ustawienie adresu Bus (tylko w regulatorze DWTK)

W przypadku pracy z wieloma kotłami w połączeniu z regulatorem DWTK należy ustawić adresy Bus
kotłów zgodnie z tabelą.

Ustawienie adresu Bus:
Przytrzymać wciśnięty klawisz kasowania błędów; po 5 sekundach pojawi się odpowiedni migający kod
(patrz tabela). Przy pomocy pokrętła wyboru temperatury c.w.u. można wybrać odpowiedni adres.
Następnie należy puścić klawisz kasowania błędów.

Kocioł Adres Bus Położenie pokrętła Sygnalizacja

wyboru c.w.u. podświetlanego pierścienia

Pojedynczy 0 6 Miga na zielono (ustawienie fabryczne)

Kaskada

kotłów

Kocioł 1 1 1 Miga na czerwono

Kocioł 2 2 2 Miga na żółto

Kocioł 3 3 3 Miga na żółto/ czerwono

Kocioł 4 4 4 Miga na żółto/ zielono
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Wskazania parametrów regulacji/zmiany

Zmiany może wykonywać tylko
autoryzowany serwis Wolf.

Nieprawidłowe nastawy mogą
spowodować wadliwe działanie
kotła.
Przy ustawieniu parametru GB 05
(funkcja przeciwzamrożeniowa)
poniżej 0°C istnieje możliwość
zamarznięcia wody w instalacji i jej
uszkodzenia.

Abyuniknąćuszkodzenia instalacji
(przy temperaturach zewnę-
trznych poniżej - 12 °C) zlikwi-
dować obniżenie nocne.
Przy braku zmiany w/w nastawy
istnieje niebezpieczeństwo
wypadku i strat materialnych.

Uwaga

Uwaga

Zmiana lub wskazania poniższych parametrów są możliwe przy zastosowaniu regulatorów z
przyłączem eBus. Patrz instrukcje przedmiotowych regulatorów.

Nastawa kolumna 1 dotyczy ART, AWT, DRT-2D, DWT-2D, DWTM-2D und DWTK-2D
Nastawa kolumna 2 systemum regulacji WOLF z modułem obsługowym BM

1 2 Parametr Jedn Nast fabr. min max
GB01 HG01 Histetreza palnika K 8 5 30

HG0 dolne obroty went % CGB-35: 31 31 100
min obr wentylatora w % CGB-K40-35:31 31 100

CGB-50:29 29 100
HG03 górne obr wentylatora cwu % CGB-35: 100 31 100

Max obr wentylatora cwu w % CGB-K40-35:100 31 100
CGB-50:100 29 100

GB04 HG04 górne obr wentylatora co % CGB-35:100 31 100
Max obr wentylatora co w % CGB-K40-35:83 31 100

CGB-50:100 29 100
GB05 A09 Zabezp pzamr ., temperatura zewnętrzna °C 2 -10 10

przy załączonym zewn i przekroczeniu
pompa zał

GB06 HG06 Tryb pracy pompy 0 0 1
0 -> pompa zał przy ogrzewaniu
1 -> pompa zał z palnikiem

GB07 HG07 Wybieg pompy kotłowej min 1 0 30
Wybieg pompy obiegowej przy ogrzewaniu w min

GB08 HG08 oder Max temp kotła TV-max °C 80 40 90
HG22 dotyczy ogrzewania

GB09 HG09 Taktowanie palnika min 7 1 30
dotyczy ogrzewania

HG10 Adres eBus 0 0 5
Adresy eBus kotła

HG11 Szybki start cwu °C 10 10 60
Temperatura wymiennika cwu w trybie letnim
(tylko w kotle dwufunkcyjnym)

HG12 Rodzaj gazu 0 0 1
nie aktywne

GB13 HG13 Wejście parametryzowane E1 1 0 5
Wejście E1 może mieć przypisane różne funkcje. termostat
Patrz rozdział „połączenie wejścia E1“ pokojowy

GB14 HG14 Parametryzowane wyjście A1 6 0 9
Wyjście A1 (230VAC) pompa zasobnika
Wyjście A1 może mieć przypisane różne funkcje. cwu
Patrz rozdział „połączenie wyjścia A1“

GB15 HG15 Histereza zasobnika cwu 5 1 30
Histereza przy ładowaniu zaqsobnika
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Ustawienie pompy modulującej
W trybie grzewczym:
Pompa obiegu grzewczego moduluje proporcjonalnie do mocypalnika. Oznacza to, że przy maksymalnej
mocy palnika, pompa pracuje z najwyższą prędkością obrotową dla trybu grzewczego. Przy minimalnej
mocy palnika pompa pracuje z najmniejszą prędkością obrotową dla trybu grzewczego. Tym samym
następujeregulacja mocypalnika iprędkości obrotowejpompy wzależności od wymaganego obciążenia
grzewczego. Dzięki modulacji pompy redukuje się zużycie prądu.
W trybie c.w.u.:
Pompa grzewcza nie moduluje, tylko pracuje ze stałą prędkością obrotową.
W trybie c.w.u. CGB-35 und CGB-K40-35: 43%, CGB-50: 63%.
W trybie czuwania:
Pompa grzewcza nie moduluje, tylko pracuje ze stałą prędkością obrotową.
Tryb czuwania CGB-35 und CGB-K40-35: 20%, CGB-50: 35%.
Granice ustawień:
Granice prędkości obrotowej dla trybu grzewczego mogą zostać zmienione przy pomocy osprzętu
regulacyjnego DWTK od wersji 2D lub z modułem obsługowym BM.

Wskazówka dotycząca oszczędzania energii:
Dzięki odpowiedniemu projektowi instalacji można dodatkowo zredukować zużycie prądu przez pompę.
Jeżeli rozrzut temperatur pomiędzy zasileniem/powrotem zostanie zwiększony z 15 K na 25 K, wówczas
redukuje się przetłaczana ilość o ok. 40% i maks. prędkość obrotowa pompy może zostać odpowiednio
obniżona. Dzięki temu można zredukować pobór mocy pompy do 45%.
Po takim działaniu krzywa grzania musi zostać nieznacznie podniesiona, gdyż średnia temperatura
grzejników zmniejszy się na skutek większej różnicy temp.. Większa różnica poprawia ponadto
wykorzystanie wartości opałowej, gdyż redukuje się temperaturę na powrocie c.o.

Dla minimalnej prędkości obrotowej pompy w trybie grzewczym dopuszcza się tylko wartości
ustawień zgodne z tabelą. W przeciwnym przypadku zachodzi niebezpieczeństwo braku
rozruchu pompy. Ponadto “maksymalna prędkość obrotowa pompy w trybie grzewczym” musi
wynosić minimum o 5% więcej niż “minimalna prędkość obrotowa pompy w trybie
grzewczym”, gdyż w przeciwnym przypadku pompa będzie pracować z ustawieniem 100%.

Uwag a

Usuwanie problemów:

Urządzenie Różnica Moc nominalna Strumień Maks. prędkość obr. Pobór prądu
objętościowy pompy w tr. grzewczym przez pompę

CGB-35 15 K 34,9 kW 2000 l/h 100 % 88 W
CGB-K40-35 25 K 34,9 kW 1200 l/h 25 % 52 W
CGB-50 15 K 49,9 kW 2860 l/h 100 % 128 W

25 K 49,9 kW 1717 l/h 56 % 103 W

Problem Usuwanie problemu

Pojedyncze grzejniki nie nagrzewają się. Wykonać hydrauliczne wyrównanie, tzn. zdławić
grzejniki cieplejsze.

W okresie przejściowym (średnia temp. zewn.) Podwyższyć zadaną temp. pomieszczenia
nie osiąga się pożądanej temp. w pomieszczeniu. na regulatorze np. z 20°C na 25°C.

Przy bardzo niskich temperaturach zew. Ustawić bardziej stromą krzywą
nie osiąga się pożądanej temp. w pomieszczeniu. grzania na regulatorze np. z 1,0 na 1,2.

Einstellungen Spalte 1 gültig für Regelungszubehör ART, AWT, DRT-2D, DWT-2D, DWTM-2D und DWTK-2D
Einstellungen Spalte 2 gültig für Wolf-Regelungssystem mit Bedienmodul BM

1 2 Parametr Jedn Nast fabr. min max

GB16 HG16 Moc pompy co min % CGB-35: 20 20 100
CGB-K40-35:20 20 100
CGB-50:35 35 100

GB17 HG17 Moc pompy co max % CGB-35:43 25 100
Parametr musi przewyższać conajmniej o 5% CGB-K40-35:70 25 100
moc pompy co min % CGB-50:63 40 100
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CGB-35 / CGB-K40-35 / CGB-50
Ustawienie mocy (parametr GB 04)

Ustawienia mocy można dokonać poprzez osprzęt regulacyjny firmy Wolf, kompatybilny z standardem
eBus.Mocgrzewcza jestokreślona poprzezprędkośćobrotowąwentylatora gazu.Poprzez zmniejszenie
prędkości obrotowej wentylatora gazu zgodnie z poniższą tabeląmożna dopasowaćmoc grzewczą przy
80/60oC.

Ograniczenie maksymalnej mocy grzewczej

Ograniczenie maksymalnej mocy grzewczej odniesione do temperatury zasilania / powrotu c.o. 80/60°C.

Wartości ustawień parametru GB04 dla osprzętu przyłączeniowego firmy Wolf
kompatybilnego ze standardem e-Bus w [%]
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CGB-35 / CGB-K40-35

Moc grzewcza (kW) 8 10 12 14 16 17 19 21 23 24 26 28 30 31 32

Wskazyw. wartość(%) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Tabela: Ustawieniemocy

CGB-50

Moc grzewcza (kW) 11 14 17 19 22 24 27 29 32 34 37 39 42 44 46

Wskazyw. wartość(%) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Pomiar parametrów spalania

Pomiary zasysanego powietrza

- Usunąćśrubęzprawegootworu pomiarowego.

- Otworzyć zawór odcinający gaz.

- Wprowadzić sondę pomiarową.

- Uruchomić kocioł i obrócić pokrętło wyboru
temperatury c.w.u. na symbol pracy
kominiarskiej. (Podświetlany pierścień

sygnalizujący status miga na żółto).

- Zmierzyć temperaturę i CO
2
.

W przypadku zawartości CO
2
> 0,2%

i koncentrycznym prowadzeniu powietrza
i spalin, mamy do czynienia z nieszczelnością
w rurze prowadzącej spaliny.

- Po zakończeniu pomiaru należy wyłączyć
urządzenie,wyjąćsondępomiarową i zamknąć
otwór pomiarowy. Należy zwrócić uwagę na
szczelne osadzenie śrub!

Pomiary parametrów spalin

Przy otwartym otworze pomiarowym
spaliny mogą się wydostawać
do pomieszczenia, w którym jest
ustawiony kocioł.

Zachodziniebezpieczeństwo uduszenia.

- Usunąć śrubę z lewego otworu pomiarowego.

- Otworzyć zawór odcinający gaz.

- Uruchomić kocioł i obrócić pokrętło wyboru
temperatury na symbol pracy kominiarskiej.
(Podświetlany pierścień sygnalizujący status

miga na żółto).

- Wprowadzić sondę pomiarową.

- Zmierzyć parametry spalin.

- Po zakończeniu pomiaru należy wyjąć sondę
pomiarową izamknąćotwórpomiarowy.Należy
zwrócić uwagę na szczelne osadzenie śrub!

Rys. Otwory pomiarowe

Parametryspalaniamusząbyćmierzone przyzamkniętymurządzeniu.

Rys: Widok ogólny regulatora

Wyłącznik
główny

Pokrętłowyboru
temperatury

Otwór pomiarowy
“Spaliny”

Otwór pomiarowy
“Zasysane powietrze”
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Ustawienie CO
2

Prace związane z ustawianiem musząbyćwykonane w niżej opisanej kolejności. Zawór gazowy
jest fabrycznie ustawiony na typ gazu zgodny z tabliczką znamionową. Ustawienia zaworu
gazowego mogą być wykonywane tylko po przezbrojeniu na inny rodzaj gazu lub w przypadku
serwisu. Przy małym poborze ciepła należy otworzyć zawory kilku grzejników.

Uwaga

- Odchylić pokrywę regulatora w dół.

Odblokować pokrywę obudowy przy pomocy
lewej i prawej blokady obrotowej. Poluzować

pokrywę na dole i wysunąć w górę.

- Usunąć śrubę z lewego otworu pomiarowego

“Spaliny”.

- Wprowadzić sondę pomiarową urządzenia do
pomiaru CO

2
do otworu pomiarowego “Spaliny”

(ok. 120 mm).

- Obrócićprzełącznik preselekcyjny temperatury

w położenie “Kominiarz” .

(Podświetlany pierścień sygnalizujący status

miga na żółto).

- Należy sprawdzić czy moc nie jest ograniczona

elektronicznie.

- Zmierzyć zawartość CO
2

przy pe łnym
obciążeniu i porównać wynik z wartościami w

poniższej tabeli.

- W razie potrzebynależy skorygować zawartość
CO

2
według tabeliprzypomocyśrubyregulującej

przepływ gazu na zaworze gazowym.

A) Ustawienie CO
2

w górnym obciążeniu
(Tryb pracy kominiarskiej)

Ustawienie mieszaniny gazowo-powietrznej

Śruba
przepływu
gazu

Ry.s: Zawór gazowy

Otwór pomiarowy “Spaliny”

Rys.: Pomiar parametrów spalin na
otwartym urządzeniu

- Zakończyć tryb pracy kominiarskiej poprzez
obrótprzełącznikapreselekcyjnego temperatury
z powrotem do położenia wyjściowego.

- Obrót w prawo – Zawartość CO
2

się zmniejsza

- Obrót w lewo – Zawartość CO
2

się zwiększa

Urządzenieotwarte
przygórnymobciążeniu

GazE/Lw(GZ50/41,5) Gazpłynny
8,6% ± 0,2% 9,9% ± 0,2%

Lewa blokada obrotowa

Rys.: Otwarcie blokad obrotowych

Prawa blokada obrotowa



35
Instrukcja Montażu CGB - 35, CGB 50, CGB -K40-35

- Usunąć śrubę zabezpieczającą nad śrubą

punktuzerowegoprzypomocydużego wkrętaka.

- Ponownie uruchomić piec poprzez wciśnięcie

“Przycisku kasującego zakłócenia”.

- Około 20 sekund po uruchomieniu palnika
skontrolować zawartość CO

2
przy pomocy

analizatora i w razie potrzeby dokonać korekty
śrubą regulacji punktu zerowego zgodnie z
poniższą tabelą. Ustawienie to musi zostać
wykonane w przeciągu 180 sekund od
uruchomienia palnika. Ewentualnie,dla potrzeb
ustawienia możnapowtórzyć fazęstartu poprzez

wciśnięcie “Przycisku kasującego zakłócenia”.

- Podczas tych ustawień kocioł nie może

pracować w trybie c.w.u.!

- Obrót w prawo – CO
2

rośnie!

- Obrót w lewo – CO
2

maleje!

B) Ustawienie CO
2

w dolnym obciążeniu
(Łagodny rozruch)

Wy łączyć urządzenie i zamknąć otwory
pomiarowe oraz łączniki do pod łączenia
przewodów. Wykonać kontrolę szczelności tras
gazowych i hydraulicznych.

D) Zakończenie prac ustawczych

C) Kontrola ustawienia CO
2

- Po zakończeniu prac należy zamontować
pokrywę obudowy i skontrolowaćwartości CO

2

przy zamkniętym urządzeniu.
Podczas ustawiania CO

2
należy zwrócić

uwagę na emisję CO. Jeżeli wartość
CO jest > 200 ppm, przy prawidłowej
wartości CO

2
, oznacza to, że zawór

gazowy nie jest prawidłowo ustawiony.
Wówczas należy postępować

w następujący sposób:

- Wkręć całkowicie śrubę regulacji punktu

zerowego.

- Otwórz śrubę regulacji punktu zerowego o 3
obroty w przypadku gazu ziemnego lub o 2

obroty w przypadku gazu płynnego.

- Powtórz proces ustawień od punktu A).

- W przypadku prawidłowego ustawienia, kocioł
musizostaćustawionyna wartości CO

2
zgodnie

z poniższą tabelą.

Urządzenie otwarte

przy dolnym obciążeniu

GazE/Lw(GZ50/41,5) Gaz płynny

8,3% ±0,2% 10,4% ± 0,2%

Rys.: Pomiary parametrów spalin przy zamkniętym
urządzeniu

Otwór pomiarowy “Spaliny”

Śruba regulacji
punktu zerowego

Rys.: Zawór gazowy

Urządzenie zamkniete

przy górnym obciążeniu

GazE/Lw(GZ50/41,5) Gazpłynny
8,8% ±0,5% 10,1% ± 0,5%

Urządzenie zamkniete

przy dolnym obciążeniu

GazE/Lw(GZ50/41,5) Gazpłynny
8,5% ±0,5% 10,6% ± 0,5%

- Ponownie wkręcić śrubę zabezpieczającą.

Śruba
zabezpieczająca

Śruba przepływu
gazu

Ustawienie CO
2
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Protokół uruchomienia

1.) Rodzaj gazu

Gaz ziemny E(GZ-50)

Gaz ziemny Lw(GZ-41,5)

Gaz płynny

Wskaźnik Wobbego kWh/mł

Robocza wartość opałowa kWh/mł

2.) Skontrolowano ciśnienie przyłącza gazu?

3.) Wykonano kontrolę szczelności gazu?

4.) Skontrolowano układ powietrzno- spalinowy?

5.) Skontrolowano szczelność hydrauliki?

6.) Napełnienie syfonu?

7.) Odpowietrzono piec i instalację?

8.) Czy ciśnienie w instalacji wynosi 1,5-2,5 bar?

9.) Na naklejce wpisano rodzaj gazu i moc grzewczą?

10.) Wykonano kontrolędziałania?

11.) Pomiary spalin:

Temperatura spalin brutto t
A
[°C]

Temperatura zasysanego powietrza t
L
[°C]

Temperatura spalin netto (t
A

- t
L
) [°C]

Zawartość dwutlenku węgla (CO
2
) lub zawartość tlenu (O

2
) %

Zawartość tlenku węgla (CO) ppm

12.) Zamocowano obudowę?

13.) Użytkownik przeszkolony, dokumenty przekazane?

14.) Potwierdzono uruchomienie?

Prace związane z uruchomieniem Wartości pomiarowe lub
potwierdzenie
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Technicznemożliwościprzezbrojenia
gazowegokotłakondensacyjnego

Firma Wolf oferuje Państwu dzięki zestawom przezbrajającym możliwość dopasowania Waszego
kotła do innych rodzajów gazu

Przezbrojenie gazu Zabezpieczający ogranicznik temp. STB

Urządzenie Rodzaj gazu Kryza dławiąca gaz Spaliny STB Komora spalania STB

CGB-35 E(GZ-50) Żółta 660

CGB-K40-35 17 20 521
Lw(GZ-41,5) Biała 780 27 41 063 27 41 068

17 20 522
Gaz płynny Czerwona 510

17 20 520
CGB-50 E(GZ-50) Jasnoszara 850

17 30 257
Lw(GZ-41,5) Brak 27 41 063 27 41 068
Gaz płynny Liliowa 620

17 30 258

Przezbrojenie na inne rodzaje gazu:

z na CGB-35 CGB-50

Gaz E(GZ-50) Gaz płynny 86 11 394 86 11 396
Gaz E(GZ-50) Gaz Lw(GZ-41,5) 86 11 393 86 11 395

Gaz Lw(GZ-41,5) Gaz płynny 86 11 394 86 11 396
Gaz Lw(GZ-41,5) E(GZ-50) 86 11 393 86 11 395

Gaz płynny E(GZ-50) 86 11 393 86 11 395
Gaz płynny Gaz Lw(GZ-41,5) 86 11 393 86 11 395
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Wysokość tłoczenia pompy pieca

W CGB-35 i CGB-50 jest zabudowana pompa dla obiegu grzejnego, która jest sterowana w sposób

modulowany w zależności od obciążenia palnika. Wysokość tłoczenia można odczytać z wykresów.

Dane techniczne dotyczące konserwacji
i projektowania

CGB-35 Wysokość tłoczenia z pompą o sterowanej prędkości obrotowej
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Temperatura/ oporność

0°C 16325 15°C 7857 30°C 4028 60°C 1244

5°C 12697 20°C 6247 40°C 2662 70°C 876

10°C 9952 25°C 5000 50°C 1800 80°C 628

Kocioł Rodzajurządzenia1),2) Kategoria Tryb pracy (w pomieszcz.) Do podłączenia do
gazowego zależy od nie zależy od KominniewrażliwyKominpowietrznoOdprowadzenia Dopuszczone Przewodyspalinowe

powietrza powietrza na wilgoć spalinowy powietrza/spalin wrażliwe
przew. pow./spal. na wilgoć

CGB- B23, B33, C53, C53x II
2ELw3P

tak tak B33, C53 C43x C33x C63x B23, C53x
35/50 C13x,C33x, C43x, C83x C83x C53x, C13x3) C83x
CGB-
K40-35

1) Oznaczenie “x” świadczy o tym, że wszystkie
elementy prowadzenia spalin są obmywane
powietrzemdospalania ispełniająpodwyższone

wymagania dotyczące szczelności.

2) W przypadku rodzaju B23, B33 powietrze
do spalania jest pobierane z pomieszczenia,
w którym jest ustawiony kocioł (urządzenia
opalane gazem zależne od powietrza w
pomieszczeniu).

Rodzaje przyłączy

Dane techniczne dotyczące konserwacji
i projektowania
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Prowadzenie powietrza / spalin

Wskazówki dotyczące projektowania
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Wskazówki dotyczące projektowania

1) Dostępny spręż wentylatora: CGB-35 115 Pa, CGB-50 145 Pa
2) Do obliczenia długości rur patrz rozdział “Obliczenia długości prowadzenia powietrzno-spalinowego” na stronie 42.

Wskazówka: Systemy C 33x i C83x nadają się również do ustawienia w garażach. Przykłady montażu należy w razie
potrzeby dopasować do przepisów krajowych i budowlanych.
Do koncentrycznego prowadzenia powietrzno-spalinowego oraz przewodów spalinowych należy stosować tylko
oryginalne części firmy Wolf.

Warianty wykonania Maksymalna długość1) 2)

[m]
CGB-35 CGB-50

CGB-K40-35

C33x Pionowe, koncentryczne przejście przez dach poprzez dach skośny 22 13
lub płaski, pionowe, koncentryczne prowadzenie powietrza / spalin
do zabudowy w szachcie (niezależne od powietrza w pomieszczeniu)

C33x Poziome, koncentryczne przejście przez dach poprzez dach skośny 20 11
(niezależne od powietrza w pomieszczeniu )

C33x Poziome, koncentryczne przejście przez dach DN 80 22 15
skośny (niezależne od powietrza w pomieszczeniu) DN 100 30 22

C43x Podłączenie do komina powietrzno-spalinowego niewrażliwego na wilgoć Obliczenia według
(LAS), maksymalna długość rur od środka kolana urządzenia DIN EN 13384
do połączenia - 2 m (niezależne od powietrza w pomieszczeniu) (Producent LAS)

C53 Podłączenie do przewodów spalinowych w szachcie DN 80 30 20
i przewodów zasilających poprzez ścianę zewnętrzną DN 100 35 28
(niezależne od powietrza w pomieszczeniu)

C83x Podłączenie do komina spalinowego w szachcie i przewodami DN 80 30 20
zasilającymi poprzez ścianę zewnętrzną DN 100 35 28
(niezależne od powietrza w pomieszczeniu)

C53x Podłączenie do przewodów spalinowych przy fasadzie DN 80 22 15
(niezależne od powietrza w pomieszczeniu)

C83x Podłączenie koncentryczne do komina spalinowego niewrażliwego Obliczenia według
na wilgoć oraz powietrza poprzez ścianę zewnętrzną DIN EN 13384
(niezależne od powietrza w pomieszczeniu) (Producent LAS)

B23 Przewody spalinowe w szachcie i powietrze DN 80 30 20
bezpośrednio przez urządzenie (zależny od powietrza w pom.) DN100 35 28

B33 Przewody spalinowe w szachcie z poziomym, koncentrycznym DN 80 30 20
przewodem przyłączeniowym (zależny od powietrza w pom.) DN100 35 28

B 33 Podłączenie do komina spalinowego niewrażliwego na wilgoć Obliczenia według
z poziomym, koncentrycznym przewodem spalinowym DIN EN 13384
(zależny od powietrza w pomieszczeniu) (Producent LAS)

Prowadzenie powietrza / spalin
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Minimalne wielkości szachtów
Obowiązująw przypadku pracy zależnej i niezależnej od powietrza z pomieszczenia.

Wskazówki dotyczące projektowania

C33x niezależne odpowietrza
z pomieszczenia w szachcie
DN 80 lub DN 100

C33x niezależne
odpowietrza
z pomieszczenia
w szachcie DN 125/80

B23/B33zależne
odpowietrza
z pomieszczenia
w szachcie

DN 80 lub DN 100

C33x niezależne
od powietrza z pomieszczenia
System DN 125/80 poziomy
DN 100 lub DN 80 pionowy

8

>20 >305

Sztywne prowadzenie powietrza / spalin wszachcie

Minimalne wielkości szachtów

Okrągły  Prostok¹t
DN 80 150 mm 130 mm
DN 100 160 mm 150 mm

Elastycznaruraspalinowa

Minimalne wielkości szachtów

Okrągła  Prostok¹t
DN80 150 mm 130 mm II

II

II
II

II
II

II
II

II
II
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

I

I

II

I

II
II

I
III

III
III

I
II

Sztywne prowadzenie powietrza / spalin wszachcie

Minimalne wielkości szachtów

Okrągły  Prostok¹t
DN 80 150 mm 130 mm
DN 100 170 mm 150 mm
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Wskazówki dotyczące projektowania

Jeżeli prowadzenie powietrza / spalin

przechodzi przez kolejne piętra, wówczas
przewody znajdujące się poza
pomieszczeniem, w którym jest ustawiony
kocioł, muszą zostać umieszczone w
szachcie o odporności ogniowej
wynoszącej co najmniej 90 minut, zaś w
przypadku budynków o małej wysokości,
odpornośćogniowa szachtu musi wynosić
co najmniej 30 minut. Jeżeli nie będzie się
przestrzegać powyższego przepisu,
wówczasmożedojśćdorozprzestrzeniania
się pożaru.

Przy niskich temperaturach zewnętrznych

może się zdarzyć, że para wodna zawarta
w spalinach będzie kondensować na
przewodach powietrznych i spalinowych
i zamarzać. Lód może np. spaść z dachu i
zranić osoby lub uszkodzić przedmioty.
Poprzez zastosowanie np. kratki
zatrzymującej śnieg przy okapie, można
zapobiec spadnięciu lodu.

Mocowanieprowadzeniapowietrza /spalin

lubprzewodówspalinowychpozaszachtami
może być zrealizowane poprzez obejmy
dystansowe umieszczone co najmniej w
odstępnie 50 cm od pod łączenia
urządzenia lub za i przed zmianami
kierunku, co pozwala na zabezpieczenie
połączeń rurowych przed ich
odkształceniem. Nie przestrzegając tego
zaleceniapowodujesięniebezpieczeństwo
wydostania się spalin oraz
niebezpieczeństwo zatrucia ulatniającymi
się spalinami. Ponadto mogą wystąpić
uszkodzenia urządzenia.

Jeżeli odstropuniewymagasięodporności

ogniowej, wówczas przewody
doprowadzające powietrze do spalania
oraz prowadzenie spalin w obszarze od
górnej krawędzi stropu i powłoką dachu
muszą być umieszczone w szachcie
z niepalnych, zachowujących kształt
materiałówlubw metalowej rurzeochronnej
(ochrona mechaniczna). Jeżeli nie
przestrzega się powyższych zaleceń,
wówczas zachodzi niebezpieczeństwo

rozprzestrzeniania się pożaru.

Gazowe kotły kondensacyjne

z prowadzeniem powietrza / spalin przez
dach mogą być instalowane tylko
na poddaszu lub w pomieszczeniach,
w których strop tworzy jednocześnie dach
lub jeżeli nad stropem znajduje się jedynie
konstrukcja dachu.

Wskazówkiogólne

Ze względów bezpieczeństwa dla koncentrycznego
prowadzenia powietrza / spalin i przewodów
spalinowychdopuszczasięzastosowaniewyłącznie
oryginalnych części firmy Wolf.
Przykłady montażu należy w razie potrzeby
dopasować do przepisów krajowych i przepisów
prawa budowlanego.

W przypadku kotłów gazowych z prowadzeniem
powietrza/spalinprzezdach, tam gdzienadstropem
znajduje się jedynie konstrukcja dachu obowiązuje

następujące zalecenie:

Jeżeli od stropu wymaga się odporności

ogniowej, wówczas przewody
doprowadzające powietrza do spalania
i odprowadzanie spalin w obszarze
pomiędzygórnąkrawędzią ipowłokądachu
muszą mieć obudowę, która również
posiada odporność ogniową i jest
zbudowanazniepalnychmateriałów.Jeżeli
nie będzie się przestrzegać powyższego
przepisu, wówczas może dojść
do rozprzestrzeniania się pożaru.

Nie ma konieczności zachowania odstępu
koncentrycznego prowadzenia powietrza / spalin
od materiałów lub elementów palnych, gdyż przy
nominalnej mocycieplnejniewystępują temperatury

wyższe niż85°C.

Prowadzeniepowietrza/spalinbezszachtu

nie mogą być prowadzone przez inne
pomieszczenia, gdyż zachodzi
niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania
pożaru oraz nie ma zapewnionej ochrony

mechanicznej.

Powietrze do spalania nie może być

zasysanezkominów,doktórychwcześniej
były odprowadzane spaliny z kotłów
olejowych lub na paliwa stałe!

Uwaga
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Elektroniczny ogranicznik temperatury spalin
wyłącza urządzenie przy temperaturze spalin
wyższej niż 110ºC.

Jeżeli zostanie wciśnięty przycisk kasowania
błędów, wówczas urządzenia zostaje ponownie
uruchomione.

Ogranicznik temperatury spalin Obliczenia długości prowadzenia
powietrza / spalin

Obliczona długośćprowadzenia powietrza / spalin
lub przewodówspalinowych składa sięz długości
prostych rur oraz długości łuków rurowych. Łuk
90° lub trójnik 90° jest traktowany jako 2m a luk
45° jako 1m.

W przypadku nominalnejmocycieplnej do 50 kW,
pomiędzy ujściem spalin i powierzchnią dachu
konieczny jest odstęp 0,4 m.

Element Dług. uwzg. w obliczeniach

90° Łuk 2m

45° Łuk 1m

Trójnik 87° z 2m
otworem rewizyjnym

Prosta rura Odpowiednio do długości

Tabela:Obliczeniadługości rur

Przykład:
Długość prostego prowadzenia powietrza /
spalin 1,5m

Rewizyjny trójnik 87° = 2 m

2 x 45° łuk = 2 x 1 m

L = 1,5 m + 1 x 2 m + 2 x 1 m

L = 5,5 m

Wskazówki dotyczące projektowania

Po skróceniu, rury spalinowe należy
zasadniczo zukosować lub fazować, aby
zapewnić szczelny montaż połączeń
rurowych. Należy zwrócić uwagę
na prawidłowe osadzenie uszczelek.
Przed montażem należy usunąć
zanieczyszczenia i wżadnym przypadku
nie należyzabudowywaćuszkodzonych
części.

Uwaga

Przewody spalinowe muszą mieć możliwość
sprawdzenia ich wolnego przekroju.
W pomieszczeniu ustawienia kotła musi zostać
przyporządkowany odpowiedni otwór rewizyjny i
/ lub otwór kontrolny.

Połączenia po stronie spalin są wykonywane
poprzez łącznik i uszczelnienie. Łączniki należy
umieszczać zawsze w kierunku przepływu
skroplin.

Prowadzenie powietrza / spalin należy
montować z minimalnym pochyleniem w
kierunku kotła w wysokości 3° (5
cm/m). Do ustalenia położenia należy
stosować obejmy dystansowe (patrz
przykłady montażu). Mniejsze pochylenie
prowadzenia powietrza / spalin może
w najbardziej niekorzystnym przypadku
doprowadzić do korozji lub zakłóceń
w pracy.

Podłączenie do prowadzenia
powietrza / spalin
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Wskazówki dotyczące projektowania
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Pionowe koncentryczne prowadzenie powietrza / spalin (przykłady)

1 Gazowy kocioł kondensacyjny
2 Podłączeniekotła gazowego

DN 125/ DN 80
4 Trójnik 87° (element rewizyjny)
5 Element rozdzielający

(przesuwnazłączka)
Zabudowa tylko, gdy jest to
konieczne
(wcelu łatwego demontażu)

6 ObejmarurowaDN125
7 Element rewizyjny prosty

(długość 250 mm)
8 Rurapowietrza/ spalin

DN 125/ DN 80
500mm
1000mm
1500mm
2000mm

9 ZawiesiemocująceDN125
do przejścia przez dach

10 Uniwersalnapłyta25-45°
11 Płytadachowa 25-45°
12 Kołnierz dla płaskich dachów
13 Pionoweprowadzeniepowietrza /

spalin (przejście przez dach) dla
dachów płaskich lub skośnych
L = 1250 mm
L = 1850 mm

14 Łuk 45o DN 125/ 80
15 Łuk 90o DN 125/ 80
15a Łuk 90o do zabudowy w szachcie

DN 125/ 80
15b Łuk wsporczy do fasady F87° z

obustronnymi gładkimi końcami
na rurzepowietrznej DN 125/80

15c Element zasysający powietrze –
fasadaDN125/80

15d Rurapowietrzno-spalinowa–
fasadaDN125/80

15e Zwężka – fasada F 1200mm
z pokrywą chroniącą przed
warunkamipogodowymi

16 Rozetkaściana wewnętrzna
17 Poziomeprowadzeniepowietrza /

spalinz ochronąprzeciwwiatrową
18 Rozetka ściana zewnętrzna
19 Przyłącze dla komina powietrzno

spalinowego;długość962mm
20 Przyłącze do komina spalinowego

B33; długość 250 mm z otworami
powietrznymi

21 Łuk wsporczy 90°, DN 80
do podłączeniado przewodu
spalinowego w szachcie

22 Szynapodporowa

Wskazówki: Podczas montażu wsunąć element rozdzielający (3) do
oporuwłącznik.Następniewsunąćkolejnąrurępowietrzno-
spalinową (8) 50mm (wymiar “S”) do łącznika elementu
rozdzielającegoi konieczniezamocowaćwtym położeniu,
np. przy pomocy obejmy rurowej DN125(6) lubpostronie
powietrznej śrubązabezpieczającą.
W celu łatwiejszego montażu należy nasmarować końce
rur i uszczelnienia.

Rodzaj C33x: Gazowy kociołkondensacyjny z doprowadzeniem
powietrzadospalania i odprowadzeniem spalinpionowo
przez dach.
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Poziome koncentryczne prowadzenie powietrza / spalin C33x, C53x i B33
oraz przewodu spalinowego do fasady (przykłady)

C83 x

Poziome prowadzenie spalin powinno być
wykonane ze spadkiem w wysokości ok. 3°
(5 cm/m) w kierunku urządzenia. Poziome
prowadzenie powietrza należy wykonać ze
spadkiem w wysokości ok. 3° do zewnątrz –
zasysanie powietrza wykonać z ochroną
przed wiatrem; dopuszczalny napór wiatru
na wlocie powietrza 90 Pa, gdyż przy
wyższymnaporzepalnik sięnieuruchomi. W
szachcie można za łukiem wsporczym (21)
ułożyć przewód spalinowy w DN 80 lub
zadapteremĆ100mmnaĆ80mm(23) wDN
100. Elastyczny przewód spalinowy można
podłączyć za łukiem wsporczym (21).

23 Adapter  100mm

na  80mm

28 Rura spalinowa DN80
500mm
1000mm
2000mm

29 Łuk 90° DN80
30 Odstęp
31 Pokrywa szachtu
32 Rura zasysająca powietrze

 125mm
33 Rura powietrzna

 125mm
34 Redukcja 130/125mm

Poziome prowadzeniepowietrza / spalin
przez dach skośny

Przewódspalinowy
przy fasadzie

Tylko w razie potrzeby

Otwór  90mm
w ściance przewodu
kominowego.
Ruraspalinowa
zamontowana
szczelnie w ściance
przewodu
kominowego.

C33 x C53 x B33

Dymnik

Wskazówki dotyczące projektowania
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Podłączenie do koncentrycznego prowadzenia powietrza / spalin w szachcie
(przykłady)

Podłączeniedokoncentrycznego
prowadzenia powietrza / spalin
w szachcie C33x

Można zastosować następujące przewody powietrzno-spalinowe lub przewody spalinowe
z dopuszczeniem :

Z-7.2-1724 Przewód spalinowy DN 80
Z-7.2-1725 Koncentryczneprowadzeniepowietrzno-spalinoweDN125/80
Z-7.2-1584 Przewód spalinowy DN 100
Z-7.2-3159 Przewód spalinowy DN 100
Z-7.2-1585 Koncentryczneprowadzeniepowietrzno-spalinowe(przy fasadzie) N125/80
Z-7.2-3160 Koncentryczneprowadzeniepowietrzno-spalinowe(przy fasadzie) N125/80

Z-7.2-1585 Elastyczny przewód spalinowy DN 80

Wymagane tabliczki z oznaczeniami i potwierdzenia dopuszczeń są zawsze dołączone
doosprzętu firmyWolf. Należy dodatkowoprzestrzegaćwskazówek montażowychzałączonych
do osprzętu. W przeciwnym przypadku zachodzi niebezpieczeństwo błędnego działania
z zakłóceniami i uszkodzeniami.

Uwaga

Wskazówki dotyczące projektowania
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Zamontować rozdzielacz rury powietrznej
spalinowej 80/80 mimośrodowo (26), przy
rozdzielonym prowadzeniu powietrza i spalin.

1 Gazowy kocioł
kondensacyjny z zamkniętą
komorą spalania

2 Podłączenie kotła
gazowego DN125/ DN 80

21 Łuk wsporczy DN80
22 Szyna podporowa
23 Adapter  100mm

na  80mm
26 Rozdzielacz powietrza /

spalin 80 / 80 mm
27 Trójnik 87° z otworem

rewizyjnym DN80
28 Rura spalinowa DN80

500 mm
1000 mm
2000 mm

29 Łuk 90° DN80
30 Element dystansowy
31 Pokrywa szachtu
32 Rura zasysająca powietrze

R125mm
33 Rura powietrzna R125mm

Pomiędzy przewodem spalinowym i
wewnętrzną ścianą szachtu należy zachować
następujące odstępy:
W przypadku szachtu okrągłego: 3cm
W przypadku szachtu kwadratowego: 2cm

Tylna

wentylacja

Tylna
wentylacja

B23

W szachcie za łukiem wsporczym (21) można
ułożyć przewód spalinowy DN80 lub z
adapterem Ć 100mm na 80mm (23) w DN 100.
Elastyczny przewód spalinowy DN 80 może
być podłączony za łukiem wsporczym (21).

Poziome prowadzeniespalin należy
zamontować ze spadkiem
wynoszącym około 3° (5 cm/m)
w kierunku urządzenia. Przy
poziomym prowadzeniu powietrza
należy instalację ułożyć
ze spadkiem około 3° w kierunku
do zewnątrz – miejsce zasysania
powietrza należy wykonać
z wiatrochronem; dopuszczalny
napór wiatru na wlocie powietrza
wynosi 90 Pa, gdyż przy większym
naporze palnik nie zostanie
uruchomiony.

Rozdzielne prowadzenie powietrza/
spalin

C53

Wskazówki dotyczące projektowania
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Wskazówki dotyczące projektowania

Wskazówki:
Dla potrzeb rewizji lub rozłączenia, rozłączyć przy przesuwnym łączniku (5).
Wszystkiepołączeniapowietrzno-spalinowenależyprzedmontażem odtłuścićodpowiednimśrodkiem smarnym nie
zawierającym silikonu.

*Przestrzegać instrukcji montażu
instalacji spalinowej z polipropylenu
(PPs)!

Ustalić odstęp A. Długość rury powietrzno/ spalinowej (8)
zawsze większa o około 100mm niż odstęp A. Rurę spalinową
skracać zawsze na gładkiej stronie, nie zaś po stronie łącznika.
Po skróceniu, zukosować rurę spalinową pilnikiem.

Uzupełniające wskazówki montażowe

Płaski dach: Przejście w dachu ok. 130mm. Wkleić 12
w pokrycie dachu.

Dach skośny:Przy 11 przestrzegać wskazówek
dotyczących zabudowyskosu na pokrywie..

Jeżeli jest wymagany otwór rewizyjny dla prowadzenia powietrza
/ spalin, wówczas należy zabudować otwór rewizyjny (7).
(przewidzieć długość 200mm).

9

12

11b

10/11

6
0
0

6
5
0

d
o

5
0
kW

Przejście przez dach 13 przeprowadzić
przez dach i zamocować obejmą 9 lub
zamocować pionowo do muru.
Przejście przez dach może być
zabudowane tylko w oryginalnym stanie.
Nie dopuszcza się żadnych zmian.

28

30

21

22

5 88
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6

16
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220

Podczas montażu wsunąć elemant rozdzielający
(5) do oporu w łącznik. Następnie wsunąć rurę
powietrzno-spalinową (8) na 50mm (wymiar
“S”) do łącznika przyrządu rozdzielającego i
koniecznie zamocować go w takim położeniu,
np. przy użyciu obejmy rurowej DN125 (6) lub po
stronie powietrznej śruby zabezpieczającej.

Wszystkie poziome prowadzenia
powietrza / spalin należy ułożyć
ze spadkiem3º (5cm/m) w
kierunku urządzenia. Powstające
skropliny muszą spływać z
powrotem do urządzenia.
Zamontować trójkąty centrujące
w obszarze końców rur.

Dolna
wentylacja

przewód
spalinowy

Zamocować łuk wsporczy
(21) do szyny
wspornikowej (22)

min.

4

8

15

8

1515

8

14

14

Odstęp A

Odstęp A

O
ds

tę
p

A

Łuk Przestawienie
90° min. 180 mm
45° min. 80 mm

przestawienie

W celu rewizji poluzować z (7) obejmę zamykającą
i przesunąć. Poluzować pokrywę rury spalinowej i zdjąć.

Element rewizyjny (7)

13
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Proste, poziome przewody spalinowe nie mogą być
dłuższe niż 3m. Dla poziomego przewodu
powietrznego zaleca się maksymalną długość
wynoszącą 3m. Należy przestrzegać szczególnych
wymagań dla przewodów spalinowych nie
obmywanych przez powietrze do spalania, zgodnie
z lokalnymi przepisami lub krajowymi przepisami

przeciwpożarowymi.

Oryginalne części firmy Wolf są optymalizowane
przez wiele lat i s ą dopasowane do urządzeń
firmy Wolf. W przypadku dopuszczonych innych
systemów, instalator jest sam odpowiedzialny za
prawidłowe zaprojektowanie i działanie. Nie
przejmuje się odpowiedzialności z tytułu awarii,
szkód materialnych, spowodowanych z łymi
długościami rur, zbyt dużymi stratami ciśnienia,
przedwczesnym zużyciem,wyciekiemspaliniskroplin
lub wadliwym dzia łaniem spowodowanym
obluzowującymisięelementami,w przypadkuinnych
systemów odprowadzenia spalin. Proste
prowadzenie powietrza / spalin dla instalacji
doprowadzającej powietrze do spalania i
odprowadzającej spaliny nie może być dłuższe niż
2m. Dopuszcza się maksymalnie dwie zmiany

kierunków o 90° poza lukiem przy podłączeniu
urządzenia. Jeżeli powietrze do spalania jest
pobieranezszachtu,wówczasmusi byćonwolnyod

zanieczyszczeń!

W przypadku łącznej nominalnej mocy cieplnej
większej niż 50 kW (CGB-50) należy przestrzegać
szczególnych wymagań dotyczących otworów pod
powietrze do spalania. Ustawienie kotła gazowego
może nastąpić tylko w pomieszczeniach, które
posiadają otwory na powietrze do spalania
prowadzącena wolnepowietrze i których przekrój w
przypadku CGB-50 wynosi minimum 150 cm2.
Przekrój ten może być rozdzielony najwyżej na 2
otwory. Należy przestrzegać dalszych wymagań
dotyczących ustawienia, określonych w lokalnych
przepisach.

Podłączenie do doprowadzenia powietrza
do spalania i prowadzenia spalin nie
zbadanegozmiejscemspalaniagazutypC63x

Wskazówkidotyczące rodzajuB23,B33 iC53

Podłączenie do niewrażliwych na wilgoć
przewodów spalinowych typ C53, C83x
dla pracy niezależnej od powietrza
zpomieszczenia

Wskazówki dotyczące projektowania

Podłączenie do niewrażliwych na wilgoć
przewodów spalinowych typ B23 dla pracy
zależnejod powietrzaz pomieszczenia

Proste przewody spalinowe nie mogą być dłuższe
niż 3m. W poziomych przewodach spalinowych
dopuszczasięmaksymalniedwiezmianykierunków

o 90° poza lukiem przy podłączeniu urządzenia.
Przytakim wykonaniunależyprzestrzegaćprzepisów
dotyczących wentylacji i pomieszczenia, w którym

ustawiono kocioł zgodnie z lokalnymi przepisami.

Podłączenie do komina spal inowego
niewrażliwego na wilgoć lub instalacja
spalinowa typu B33 dla pracy zależnej
od powietrza z pomieszczenia

Proste prowadzenie powietrza / spalin dla instalacji
przy kominie powietrzno-spalinowym nie może być
dłuższe niż 2m. Dopuszcza się maksymalnie dwie
zmianykierunkówo90°poza łukiem przypodłączeniu
urządzenia. Otwory powietrzne do pomieszczenia,
w którym jestustawionykocioł,musząbyćcałkowicie
wolne.

Zgodniez przepisami obowiązuje:

Podłączenie do komina powietrzno-
spalinowego niewrażliwego na wilgoć, rodzaj
C43x (LAS)

Proste prowadzenie powietrza / spalin dla instalacji
przy kominie powietrzno-spalinowym nie może być
dłuższe niż 2m. Dopuszcza się maksymalnie dwie

zmianykierunkówo90°pozalukiem przypodłączeniu
urządzenia.

Podłączenie do komina powietrzno-
spalinowego niewrażliwego na wilgoć (LAS),
komina spalinowego lub instalacji spalinowej

Kominy i instalacje spalinowe muszą być
dopuszczone przez nadzór budowlany
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Informacje ogólne dotyczące instalacji
hydraulicznej

W urządzeniu jest zabudowana pompa
o regulowanej prędkości obrotowej, która jest
modulowanawzależnościod mocypalnika.Zawór
regulacyjny zapewnia minimalny obieg
izapobiega szumomprzepływu winstalacji.Dzięki
zabudowanej pompie i zaworowi uzyskuje się
odpowiedniąwysokość tłoczenia.

Wskazówka

- Wysokość tłoczenia:
Jeżeli wysokość tłoczenia urządzenia nie jest
wystarczająca, wówczas należy zastosować
zwrotnicę hydrauliczną lub podłączyć obieg
mieszaczaprzypomocyzałączaniawtryskowego.

- Ogrzewanie podłogowe:
Dla ogrzewania pod łogowego z rurami
nieszczelnymi tlenowo należy przewidzieć
rozdzieleniesystemów.

- Aby uniknąć nadmiernych temperatur w obiegu
podłogowym, należy zastosować czujnik
temperatury!

- Zanieczyszczenia:
Kocioł należy chronić przed zanieczyszczeniami.
W przypadku nowych instalacji poprzez łapacz
zanieczyszczeń (sitko), a w przypadku starych
instalacji oraz w instalacjach wykonanych
wprzeważającejczęścizestali–należynapowrocie
c.o. zabudować odmulacz.Symbole na schematach hydraulicznych:

Odbiorniki ciepła Szczegóły

Obieg Obieg Zwrotnica Rozdzielenie Równoległa

grzewczy mieszacza hydrauliczna sytemów eksploatacja Kaskada
wymienn. ciepła ogrzewania i cwu

Przegląd schematów hydraulicznych:

Odbiorniki ciepła Szczegóły Przykład

instalacjil

Nr.

Schematy niedopuszczalne! 1.1 1.2 1.3

Bezpośrednie podłączenie obiegu mieszacza poprzez załączanie wtryskowe 2

Oddzielenie instalacji przy pomocy zwrotnicy hydraulicznej 3

x 4

x 5

x x x 6

x x 7

x x 8

x x x 9

x 2x x 10

2x x x 11

x 2x x x x 12

bis 240 kW

Wskazówki dotyczące projektowania
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Schematy niedopuszczalne

Bezpośredniepodłączeniezewnętrznejpompy
Przyczyna:

- Prędkości przep ływu w urządzeniu

przekraczają dopuszczalną wartość.

- Jest to nieefektywne. Bardziej efektywne jest
zastosowanie zwrotnicy hydraulicznej lub

załączania wtryskowego.

Zastosowanie 3-drożnego zaworu w
połączeniu z zwrotnicą hydrauliczną i DWTK
Przyczyna:

- Kocioł lub regulator DWTK nie może

wysterować 3-drożnego zaworu.

Bezpośrednie podłączenie obiegu
mieszaczabezhydraulicznegorozdzielenia
Przyczyna:

- Przy ca łkowitym otwarciu 3-drożnego
mieszacza zostanie przekroczona

dopuszczalna prędkość przepływu w kotle.

W celu rozdzielenia wystarczy zabudować
dostatecznie mocno zwymiarowany bypass
pomiędzy zasileniem/powrotem w obiegu
mieszacza (patrz opis załączania wtryskowego).

Wskazówki dotyczące projektowania
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Bezpośrednie włączenie obiegu mieszacza poprzez załączanie wtryskowe

Obszar zastosowań
Załączanie wtryskowe jest stosowane, gdy obieg
mieszacza z pompą ma być podłączony
bezpośrednio (tzn. bez zwrotnicy hydraulicznej)
do GB-35/50 lub CGB-K40-35. Załączanie
wtryskowe przedstawia wiele zalet wstosunku do
tradycyjnego podwójnego załączania domieszek.

Opis
Załączanie wtryskowe zawiera otwarty bypass
pomiędzy zasileniem i powrotem w obiegu
mieszacza, który oddziela pompę obiegu
mieszacza od obiegu kotłowego.

Mieszacz wyposażony w zatyczkę reguluje
strumień masowy, który jest wtryskiwany
do obiegu mieszacza, w zależności
od temperatury na zasilaniu.

Zaletyzałączaniawtryskowego:
- Ma miejsce hydrauliczne rozdzielenie

powodujące, że pompa urządzenia i pompa

mieszacza nie mają na siebie wpływu.

- Hydrauliczne wyrównanie jest uproszczone, co
oznacza, że na jeden obieg odbiorników ciepła

jest potrzebny tylko 1 zawór dławiący.

- Wydajność pompowania w obiegu mieszacza
jest redukowana, gdyż strata ciśnienia

mieszacza jest doliczana do obiegu kotłowego.

- Jeżeli w przypadku ogrzewania podłogowego
wystąpi nadmierna temperatura na zasilaniu
obiegu mieszacza, wówczas pompa obiegu
mieszacza jestodłączana. Nie ma konieczności
stosowania dodatkowego zaworu
magnetycznego w celu przerwania zasilania
obiegu mieszacza. Od łączanie pompy
urządzenia również nie jest konieczne.

Istotne wymagania dotyczące instalacji:

- 3-drożny mieszacz należy wyposażyć

w zatyczkę (patrz schemat).

- Rurociągiobiegu mieszacza należy prawidłowo

zwymiarować (patrz tabela).

- Obieg mieszacza i w razie potrzeby dalsze
istniejące obiegi odbiorników (patrz schemat)
należy dopasować do siebie zaworami
dławiącymi.

Wskazówki dotyczące projektowania
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Skót Artykuł Art.-nr

GT Typ urządzenia CGB-35/50, CGB-K40-35 Patrz cennik
RK Klapa zwrotna – ciśnienie otwarcia 20 mbar Po stronie wykonaw.

Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego

Składający się z:
HKAS 2 zawory kulowe 1”

2 zawory napełniające i opróżniające 20 70 375

SMF Odmulacz 1 1/4” 20 70 405
DV 1,2 Zawór dławiący Po stronie wykonaw.

KH Zawór kulowy 1” 20 11 192

BS Zaślepki – taka sama średnica jak mieszacz Po stronie wykonaw.
DN 20 k

VS
6,3 6,3 do 45 kW przy załączaniu wtryskowym 27 91 056

3-drożny (odstęp krzywej grzania 10 K)

MI mieszacz DN 25 k
VS

12 12 > 45 kW przy załączaniu wtryskowym 27 91 057
(odstęp krzywej grzania 10 K)

Silnik mieszacza 22 36 562

VF Czujnik zasilania w zakresie dostawy DWTM -
R Regulator mieszacza MM -

V Orurowanie Po stronie wykonaw.

Orurowanie w obiegu mieszacza (MK)
Zasilanie, powrót c.o., bypass w obiegu mieszacza

Wydajność MK DT Nominalna moc cieplna Nominalna średnica orurowania

VMI do 1290 l/h 10 K do 20 kW DN 25
do 2000 l/h 10 K do 30 kW DN 32 Po stronie wykonaw.

do 3440 l/h 10 K do 45 kW DN 40

do 5160 l/h 10 K do 60 kW DN 50

Wskazówki dotyczące projektowania

Zawór
bezpieczeństwa
jest zabudowany
w urządzeniu

Przykład projektowania “Załączania wtryskowego”
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Przykład projektowania “Zwrotnica hydrauliczna”

Obszar zastosowania
Zastosowanie zwrotnicy hydraulicznej zaleca się
jako alternatywne rozwiązanie w stosunku
do załączania wtryskowego, gdy po stronie
grzewczej mają mieć miejsce szczególnie
wysokie strumienie objętościowe i gdy jest
podłączona zewnętrzna pompa bez mieszacza.
Ponadto, zwrotnica hydrauliczna musi być
zastosowana, gdy kilka kotłów CGB-35,
CGB-K40-35 lub CGB-50 ma zostać hydraulicznie
połączonych w kaskadę.

Schemat

Istotne wymagania dotyczące instalacji
W celu dopasowania przetłaczanej ilości, na zasilaniu obiegu kotłowego musi zostać zastosowana
kryza. Dzięki temu uniknie się niepożądanego wzrostu na powrocie c.o. poprzez zwrotnicę hydrauliczną.
Kryza znajduje się w opakowaniu urządzenia.
Klapa zwrotna zapobiega przepływowi przez urządzenie wywołanego przez zewnętrzne pompy. Jest
ona konieczna w przypadku instalacji kaskadowych.
Filtr chroniący przed zanieczyszczeniami chroni urządzenie przed zgrubnymi cząstkami pochodzącymi
z instalacji. W celu konserwacji filtra należy zastosować zawór kulowy.
Koniecznie należy zastosować regulator kaskadowy, gdyż tylko w ten sposób można regulować
temperaturę zasilania ogrzewania.

Skrót Artykuł Art.-Nr.

GT Urządzenie typu CGB-35/50/K40-35 Patrz cennik

FD Płaska uszczelka 1 1/4” W urządzeniu

DS Kryza W urządzeniu

RK Klapa zwrotna /

hamulec grawitacyjny 20 11 228

Zestaw przył. obiegu grzewcz. 20 70 375

Składający się z:

HKAS 2 zawory kulowe 1”

2 zaw. napełniające i opróżniające

V Orurowanie Po str. wykonaw.

SMF Łapacz zanieczyszczeń 1 ¼” 20 70 405

KH Zawór kulowy 1" 20 11 192

HW Zwrotnica hydr. do maks. 4,5 m3/h 2011 333

Zwrotnica hydr. do maks. 10 mł/h 20 11 334

R regulator kaskadowy

Zawór
bezpieczeństwa
jest zabudowany
w urządzeniu.

Wskazówki dotyczące projektowania
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Przykład instalacji 1
1 obieg grzejnikowy, 1 obieg cwu z 3-drożnym zaworem

Przykład instalacji 1
Pompa urządzenia zasila obieg grzewczy koniecznym przetłaczanym strumieniem wody. Poprzez 3-drożny zawór
odbywa się ładowanie zasobnika.
Tłoczona strumieńwody:
Przy projektowaniu należy zwrócić uwagę na wysokość tłoczenia urządzenia. Strata ciśnienia 3-drożnego zaworu
musi być uwzględniona.
Ogrzewanie podłogowe:
W przypadku róźnicy 10 K, ogrzewanie podłogowe nie może przekraczać następującej wielkości:

Wskazówki dotyczące projektowania

CGB-35 ca. 20kW

CGB-50 ca. 26kW

Przyczyna: Wymagania przetłaczana ilość nie może zostać zrealizowana! (patrz
wysokość tłoczenia)

Wskazówka: Jeżeli są potrzebne większe ilości wody, wówczas zaleca się zastosowanie przykładów instalacji 5-8
ze zwrotnicą hydrauliczną, gdyżw tych instalacjach można się przełączyć na równoległe przygotowanie c.w.u.

Nr. Artykuł Art.-nr

1 Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego 20 70 375

2 Membranowe naczynie wzbiorcze: 25 l 24 00 450
35 l 24 00 455
50 l 24 00 458
80 l 24 00 462

3 3-drożny zawór do ładowania zasobnika: 1” gwint zewn. 86 02 187
5 Zawór napełniania / opróýniania pieca ˝” i redukcja 1” x ˝” 88 15 351
6 Zawory dławiące Po stronie wykonaw.
9 Moduł obsługowy BM 2744076
16 Zasobnik – wykonanie SE i SEM Patrz cennik
17 Elektroniczny czujnik zasobnika 27 99 054

Przedłużenie kabli 4 m 27 99 243

Podłączenie
do sieci

Awaryjny
wyłącznik

ogrzewania

Bus 2-żyłowy

Podłączenie do
sieci 230V Moduł obsługowy BM
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Nr. Artyku³ Art.-nr

1 Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego 20 70 375

2 Membranowe naczynie wzbiorcze: 25 l 24 00 450
35 l 24 00 455
50 l 24 00 458
80 l 24 00 462

3 3-drożny zawór do ładowania zasobnika: 1” gwint zewn. 86 02 187
5 Zawór napełniania / opróżniania 1/2” i redukcja 1” x 1/2” 88 15 351
6 Zawory dławiące Po stronie wykonaw.
7 3-drożny mieszacz MS DN 20 (do 45 kW) kvs = 6,3 27 91 056

3-drożny mieszacz MS DN 25 (>45 kW) kvs = 12 27 91 057
Zaślepka w wielkości odpowiadającej mieszaczowi Po stronie wykonaw.
Silnik mieszacza 22 36 562

8 Moduł mieszacza MM 27 44 293
9 Moduł obsługowy BM 27 44 076

10 Pompa obiegu grzewczego Po stronie wykonaw.
11 Zawór przelewowy do 40 kW 24 00 420
13 Klapa zwrotna ciśnienie otwarcia 20 mbar Po stronie wykonaw.
14 Czujnik temperatury dla ogrzewania podłogowego czujnik temperatury 27 91 905
16 Zasobnik stanu – wykonanie SE i SEM Patrz cennik
17 Elektroniczny czujnik zasobnika 27 99 054

Przedłużenie kabli 4 m 27 99 243

Przykład instalacji 2
1 obieg mieszacza, 1 obieg zasobnika z zaworem 3-drożnym

Przykład instalacji 2
Pompa urządzenia zasila obieg mieszacza konieczną przetłaczaną ilością wody. Poprzez 3-drożny zawór odbywa się ładowanie
zasobnika. Regulator DWTM przejmuje regulację temperatury zasilania w obiegu mieszacza.
Tłoczona ilość:
Przy projektowaniu tłoczonej ilości wody należy zwrócić uwagę na wysokość tłoczenia urządzenia. Strata ciśnienia 3-
drożnego zaworu musi być uwzględniona.
Ogrzewanie podłogowe:
Obieg urządzenia jest hydraulicznie oddzielony od obiegu mieszacza poprzez bypass umieszczony w obiegu mieszacza.
Należy zwrócić uwagę na prawidłowe zwymiarowanie bypassu i orurowania w obiegu mieszacza! (patrz opis załączania
wtryskowego)

Wskazówka: Maksymalnie 7 MM

Wskazówka: Jeżeli są potrzebne większe ilości wody, wówczas zaleca się zastosowanie przykładów instalacji 5-8 ze zwrotnicą
hydrauliczną, gdyż w tych instalacjach można się przełączyć na równoległe przygotowanie c.w.u.

Podłączenie
do sieci

Awaryjny
wyłącznik
ogrzewania

Bus 2-żyłowy

Rozdzielacz

Wskazówki dotyczące projektowania
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Nr. Artykuł Art.-nr

1 Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego 20 70 375

2 Membranowe naczynie wzbiorcze:: 25 l 24 00 450
35 l 24 00 455
50 l 24 00 458
80 l 24 00 462

3 3-drożny zawór do ładowania zasobnika: 1” gwint zewn. 86 02 187
5 Zawór napełniania / opróżniania 1/2” i redukcja 1” x 1/2” 88 15 351
6 Zawory dławiące Po stronie wykonaw.
7 3-drożny mieszacz MS DN 20 (do 45 kW) kvs = 6,3 27 91 056

3-drożny mieszacz MS DN 25 (>45 kW) kvs = 12 27 91 057
Zaślepka w wielkości odpowiadającej mieszaczowi Po stronie wykonaw.
Silnik mieszacza 22 36 562

8 Moduł mieszacza MM 27 44 293
9 Moduł obsługowy BM 24 44 076
10 Pompa obiegu grzewczego bauseits
11 Zawór regulacyjny do 40 kW 24 00 420
12 Zawór regulacyjny dla bypassu Po stronie wykonaw.
13 Klapa zwrotna ciśnienie otwarcia 20 mbar Po stronie wykonaw.
14 Czujnik temperatury dla ogrzewania podłogowego czujnik temperatury 27 91 905
15 2-drożny zawór 230V opcjonalny Po stronie wykonaw.
16 Zasobnik stanu – wykonanie SE i SEM Po stronie wykonaw.
17 Elektroniczny czujnik zasobnikar 27 99 054

Przedłużenie kabli 4 m 27 99 243

Przykład instalacji 3
1 obieg mieszacza, 1 obieg grzejnikowy, 1 obieg zasobnika z zaworem 3-drożnym

Przykład instalacji 3
Pompa urządzenia zasila obieg grzewczy i obieg mieszacza konieczną przetłaczaną ilością. Poprzez 3-drożny zawór odbywa
się ładowanie zasobnika. Regulator DWTM przejmuje regulację temperatury zasilania w obiegu mieszacza.
Tłoczona ilość:
Przy projektowaniu tłoczonej ilości należy zwrócić uwagę na wysokość tłoczenia urządzenia. Strata ciśnienia 3-drożnego
zaworu musi być uwzględniona.
Ogrzewanie podłogowe:
Obieg urządzenia jest hydraulicznie oddzielony od obiegu mieszacza poprzez bypass umieszczony w obiegu mieszacza.
Należy zwrócić uwagę na prawidłowe zwymiarowanie bypassu i orurowania w obiegu mieszacza! (patrz opis załączania
wtryskowego)

Wskazówka: Maksymalnie 7 MM

Wskazówki dotyczące projektowania

Wskazówka: Jeżeli są potrzebne większe ilości wody, wówczas zaleca się zastosowanie przykładów instalacji 5-8 ze zwrotnicą
hydrauliczną, gdyż w tych instalacjach można się przełączyć na równoległe przygotowanie c.w.u.

Podłączenie
do sieci

Awaryjnywyłącznik
ogrzewania

Bus 2-żyłowy

Rozdzielacz

Moduł obsługowy BM
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Przykład instalacji 4
1 obieg mieszacza, 1 obieg grzejnikowy, 1 obieg zasobnika z zaworem 3-drożnym, rozdzielenie systemów

Nr. Artyku³ Art.-nr

1 Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego 20 70 375

2 Membranowe naczynie wzbiorcze: 25 l 24 00 450
35 l 24 00 455
50 l 24 00 458
80 l 24 00 462

3 3-drożny zawór do ładowania zasobnika: 1” gwint zewn. 86 02 187
5 Zawór napełniania / opróżniania 1/2” i redukcja 1” x 1/2” 88 15 351
6 Zawory dławiące Po stronie wykonaw.
7 3-drożny mieszacz MS DN 20 (do 45 kW) kvs = 6,3 27 91 056

3-drożny mieszacz MS DN 25 (>45 kW) kvs = 12 27 91 057
Zaślepka w wielkości odpowiadającej mieszaczowi bauseits
Silnik mieszacza 22 36 562

8 Moduł mieszacza MM 27 44 293
9 Moduł obsługowy BM 24 44 076
10 Pompa obiegu grzewczego Po stronie wykonaw.
11 Zawór regulacyjny do 40 kW 24 00 420
13 Klapa zwrotna ciśnienie otwarcia 20 mbar bauseits
14 Czujnik temperatury dla ogrzewania podłogowego czujnik temperatury 27 91 905
15 2-drożny zawór 230V opcjonalny Po stronie wykonaw.
16 Zasobnik stanu – wykonanie SE i SEM Patrz cennik
17 Elektroniczny czujnik zasobnika 27 99 054

Przedłużenie kabli 4 m 27 99 243
20 Płytowy wymiennik ciepła (rozdzielenie systemów) Po stronie wykonaw.

Przykład instalacji 4
Pompa urządzenia zasila obieg grzewczy i obieg mieszacza konieczną przetłaczaną ilością. Poprzez 3-drożny zawór odbywa
się ładowanie zasobnika. Regulator DWTM przejmuje regulację temperatury zasilania w obiegu mieszacza.
Tłoczona ilość: Przy projektowaniu tłoczonej ilości należy zwrócić uwagę na wysokość tłoczenia urządzenia. Strata ciśnienia
3-drożnego zaworu musi być uwzględniona.
Ogrzewanie podłogowe: Poprzez płytowy wymiennik ciepła umieszczony za mieszaczem, obieg urządzenia jest hydraulicznie
oddzielony od obiegu mieszacza. Płytowy wymiennik ciepła musi zostać zaprojektowany w zależności od warunków instalacji
i mocy.

Wskazówka: Maksymalnie 7 MM

Wskazówka: Jeżeli są potrzebne większe ilości wody, wówczas zaleca się zastosowanie przykładów instalacji 5-8 ze zwrotnicą
hydrauliczną, gdyż w tych instalacjach można się przełączyć na równoległe przygotowanie c.w.u.

Rozdzielacz

Podłączenie
do sieci

Awaryjnywyłącznik
ogrzewania

Bus 2-żyłowy

Wskazówki dotyczące projektowania

Moduł obsługowy BM
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Przykład instalacji 5
1 obieg grzejnikowy, 1 obieg zasobnika z pompą ładującą, 1 zwrotnica hydrauliczna

Nr. Artykuł Art.-nr

1 Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego 20 70 375

2 Membranowe naczynie wzbiorcze: 25 l 24 00 450
35 l 24 00 455
50 l 24 00 458
80 l 24 00 462

4 Zwrotnica hydrauliczna do 4500 l/h 20 11 333
Zwrotnica hydrauliczna do 10 m3/h 20 11 334

5 Zawór napełniania / opróżniania 1/2” i redukcja 1” x 1/2” 88 15 351
6 Zawór dławiący Po stronie wykonaw.
9 Zdalne sterowanie DWT – opcjonalne 27 33 064

10 Pompa obiegu grzewczego Po stronie wykonaw.
11 Orurowanie obiegu grzewczego DN 25 z UPS 25-60 20 12 050

DN 25 z Alpha 25-60 20 12 052
DN 32 z Alpha 32-60 20 12 053

13 Zawór zwrotny Po stronie wykonaw.
16 Zasobnik stanu – wykonanie SE i SEM Patrz cennik
17 Elektroniczny czujnik zasobnika 88 52 817
18 DWTK cyfrowy, pogodowy regulator temp. dla zaworu instalacji ze zwrotnicą hydrauliczną 27 33 066
21 Hamulec grawitacyjny / Klapa zwrotna 20 11 228
22 Belka rozdzielacza 2 obiegi 20 12 066

3 obiegi 20 12 067
23 Podłączenie rur dla zwrotnicy hydraulicznej 4,5 m3/h 20 11 332

Podłączenie rur dla zwrotnicy hydraulicznej 10 m3/h Po stronie wykonaw.

Przykład instalacji 5
Pompa urządzenia zasila obiegi odbiorników poprzez hydrauliczną zwrotnicę konieczną przetłaczaną ilością. Regulator
DWTK przejmuje regulację temperatury kolektora w zwrotnicy hydraulicznej.
Tłoczona ilość:
Tłoczona ilość w obiegu urządzenia jest określona poprzez zastosowanie dostarczonej kryzy. W CGB-35 wynosi ona ok. 2000
l/h, a w CGB-50 ok. 2800 l/h. Tłoczona ilość w obiegu odbiorników ma decydujące znaczenie dla wyboru zwrotnicy hydraulicznej.

Wskazówki dotyczące projektowania

3

1

CGB-35
CGB-50

5

2

3

3

2

F 10A

AF

Verteiler

Heizungs-
Notschalter

10

2

2

11
13

23 22

11

2

1

P

2

DWT (9)

Netzanschluß 230 V~

6 13

17

16

4

2

+

Pr og

P

IV IVIII IIIII III I

DWTK (18)

2-Draht-Bus

3
3

21

VF

Rozdzielacz

Podłączenie do sieci 230V ~

Awaryjnywyłącznik
ogrzewania

Bus 2-żyłowy



61
Instrukcja Montażu CGB - 35, CGB 50, CGB -K40-35

Przykład instalacji 6
1 obieg grzejnikowy, 1 obieg zasobnika z pompą ładującą, 1 zwrotnica hydrauliczna

Nr. Artykuł Art.-nr

1 Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego 20 70 375

2 Membranowe naczynie wzbiorcze: 25 l 24 00 450
35 l 24 00 455
50 l 24 00 458
80 l 24 00 462

4 Zwrotnica hydrauliczna do 4500 l/h 20 11 333
Zwrotnica hydrauliczna do 10 m3/h 20 11 334

5 Zawór napełniania / opróżniania 1/2” i redukcja 1” x 1/2” 88 15 351
6 Zawór dławiący Po stronie wykonaw.
7 Orurowanie obiegu mieszacza DN 25 z UPS 25-60 20 12 054

DN 25 z Alpha 32-60 20 12 056
DN 32 z Alpha 32-60 20 12 057

9 Zdalne sterowanie DWT – opcjonalne 27 33 064
10 Pompa obiegu grzewczego Po stronie wykonaw.
13 Zawór zwrotny Po stronie wykonaw.
14 Czujnik temperatury dla ogrzewania podłogowego 27 91 905
16 Zasobnik stanu – wykonanie SE i SEM Patrz cennik
17 Elektroniczny czujnik zasobnika 88 52 817
18 DWTK cyfrowy, pogodowy regulator temperatury dla zawory instalacji ze zwrotnicą hydrauliczną 27 33 066
21 Hamulec grawitacyjny / Klapa zwrotna 20 11 228
22 Belka rozdzielacza 2 obiegi 20 12 066

3 obiegi 20 12 067
23 Podłączenie rur dla hydraulicznej zwrotnicy 4,5 m3/h 20 11 332

Podłączenie rur dla hydraulicznej zwrotnicy 10 m3/h Po stronie wykonaw.

Przykład instalacji 6
Pompa urządzenia zasila obiegi odbiorników poprzez hydrauliczną zwrotnicę konieczną, przetłaczaną ilością. Regulator DWTK
przejmuje regulację temperatury kolektora w hydraulicznej zwrotnicy.
Tłoczona ilość:
Tłoczona ilość w obiegu urządzenia jest określona poprzez zastosowanie dostarczonej kryzy. W CGB-35 wynosi ona ok. 2000 l/
h, a w CGB-50 ok. 2800 l/h. Tłoczona ilość w obiegu odbiorników ma decydujące znaczenie dla wyboru hydraulicznej zwrotnicy.
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Przykład instalacji 7
Pompa urządzenia zasila obiegi odbiorników poprzez hydrauliczną zwrotnicę konieczną przetłaczaną ilością. Regulator
DWTK przejmuje regulację temperatury kolektora w zwrotnicy hydraulicznej.
Tłoczona ilość:
Tłoczona ilość w obiegu urządzenia jest określona poprzez zastosowanie dostarczonej kryzy. W CGB-35 wynosi ona ok. 2000
l/h, a w CGB-50 ok. 2800 l/h. Tłoczona ilość w obiegu odbiorników ma decydujące znaczenie dla wyboru zwrotnicy hydraulicznej.

Przykład instalacji 7
2 obiegu mieszacza, 1 obieg grzejnikowy, 1 obieg zasobnika z pompą ładującą

Nr. Artykuł Art.-nr

1 Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego 20 70 375

2 Membranowe naczynie wzbiorcze: 25 l 24 00 450
35 l 24 00 455
50 l 24 00 458
80 l 24 00 462

4 Zwrotnica hydrauliczna do 4500 l/h 20 11 333
Zwrotnica hydrauliczna do 10 m3/h 20 11 334

5 Zawór napełniania / opróżniania 1/2” i redukcja 1” x 1/2” 88 15 351
6 Zawory dławiące Po stronie wykonaw.
7 Orurowanie obiegu mieszacza DN 25 z UPS 25-60 20 12 054

DN 25 z Alpha 25-60 20 12 056
DN 25 z Alpha 32-60 20 12 057

8 DWTM – cyfrowy regulator pogodowy dla obiegów mieszacza 27 33 065
9 Zdalne sterowanie DWT – opcjonalne 27 33 064

10 Orurowanie obiegu grzewczego DN 25 z UPS 25-60 20 12 050
DN 25 z Alpha 25-60 20 120 52
DN 25 z Alpha 32-60 20 12 053

13 Zawór zwrotny Po stronie wykonaw.
14 Czujnik temperatury dla ogrzewania podłogowego 27 91 905
16 Zasobnik stanu – wykonanie SE i SEM Patrz cennik
17 Elektroniczny czujnik zasobnika 88 52 817
18 DWTK cyfrowy, pogodowy regulator temperatury dla zaworu instalacji ze zwrotnicą hydrauliczną 27 33 066
21 Hamulec grawitacyjny / Klapa zwrotna 20 11 228
22 Belka rozdzielacza 2 obiegi 20 12 066

3 obiegi 20 12 067
23 Podłączenie rur dla zwrotnicy hydraulicznej 4,5 m3/h 20 11 332

Podłączenie rur dla zwrotnicy hydraulicznej 10 m3/h Po stronie wykonaw.

W skazówka:
Maksymalnie 6obiegów z
mieszaczem

Awaryjnywyłącznik
ogrzewania

Bus 2-żyłowy

Rozdzielacz

Podłączenie do sieci 230 V ~
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Przykład instalacji 8
Kaskada, maksymalne wyposażenie z hydrauliczną zwrotnicą
i regulatorem DWTK
2 obiegi mieszacza, 1 obieg zasobnika z pompą ładowania
i maksymalnie do czterech urządzeńw kaskadzie
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Wskazówki dotyczące projektowania

Nr. Artykuł Art.-nr

1 Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego 20 70 375

2 Membranowe naczynie wzbiorcze: 25 l 24 00 450
35 l 24 00 455
50 l 24 00 458
80 l 24 00 462

4 Zwrotnica hydrauliczna do 4500 l/h 20 11 196
Zwrotnica hydrauliczna do 10 m3/h 20 11 334

5 Zawór napełniania / opróżniania 1/2” i redukcja 1” x 1/2” 88 15 351
6 Zawory dławiące Po stronie wykonaw.
7 Orurowanie obiegu mieszacza DN 25 z UPS 25-60 20 12 054

DN 25 z Alpha 25-60 20 12 056
DN 25 z Alpha 32-60 20 12 057

8 DWTM – cyfrowy regulator pogodowy dla obiegów mieszacza 27 33 065
9 Zdalne sterowanie DWT – opcjonalne 27 33 064
10 Orurowanie obiegu grzewczego DN 25 z UPS 25-60 20 12 050

DN 25 z Alpha 25-60 20 12 052
DN 32 z Alpha 32-60 20 12 053

13 Zawór grawitacyjny 20 11 228
14 Czujnik temperatury dla ogrzewania podłogowego 27 91 905
16 Zasobnik stanu – wykonanie SE i SEM Patrz cennik
17 Elektroniczny czujnik zasobnika 88 52 817
18 DWTK cyfrowy, pogodowy regulator temperatury dla zaworu instalacji ze zwrotnicą hydrauliczną 27 33 066
22 Belka rozdzielacza 2 obiegi 20 12 066

3 obiegi 20 12 067
23 Podłączenie rur dla zwrotnicy hydraulicznej 4,5 m3/h 20 11 332

Podłączenie rur dla zwrotnicy hydraulicznej 4,5 m3/hmł/h Po stronie wykonaw.

Przykład instalacji 8
Pompa (pompy) urządzenia zasila obiegi odbiorników poprzez zwrotnicę hydrauliczną konieczną przetłaczaną ilością.
Regulator DWTK przejmuje regulację temperatury kolektora w zwrotnicy hydraulicznej.
Tłoczona ilość:
Tłoczona ilość w obiegu urządzenia jest określona poprzez zastosowanie dostarczonej kryzy. W CGB-35 wynosi ona ok.
2000 l/h, a w CGB-50 ok. 2800 l/h. Tłoczona ilość w obiegu odbiorników ma decydujące znaczenie dla wyboru zwrotnicy
hydraulicznej.
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Informacje dotyczące osprzętu

Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego (Art.
nr 20 70 375)
Składający się z :
2 x zawór konserwacyjny 1”
2 x zawór napełniania i opróżniania kotła
2 x nakrętki kołpakowe 1 1/4”

Filtr (Art. nr 20 70 405)
Filtr winien zostać przewidziany we wszystkich
instalacjach na powrocie c.o., w celu ochrony
urządzenia i pompy przed zgrubnymi
zanieczyszczeniami lub osadami pochodzącymi
z instalacji.

Odmulacz (Art. nr 20 70 406)
W starszych instalacjach i w instalacjach
wykonanych w przeważającej części ze stali
należy zabudować na przewodach powrotu c.o.
przed kotłem.

Odpowietrznik (Art. nr 20 70 407)
W przypadku dużych instalacji można zabudować
dodatkowy odpowietrznik.

3-drożny zawór przełączający DN 25 (Art. nr 86
02 187)
Gotowy do pod łączenia 3-drożny zawór
przełączający do włożenia w zestaw kabli
urządzenia. Zawór jest otwierany i zamykany
poprzez regulator.

Obliczenie strat ciśnienia:

p
v

= v p
v

w bar
kv V

1kVS
w m3/h

2
Przykład:
Zadanie: Strata ciśnienia zaworu DN 35

przy V
instalacji

= 2700 l/h.

Rozwiązanie: p
v
= 2,7

12,8
p

v
= 0,0445 bar 44,5 mbar

2
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Wskazówki dotyczące projektowania

Zawór zwrotny DN 25 (Art. nr 20 11 228)
Ciśnienie otwarcia wynosi 24 mbar.

p = 46 mbar przy 2200 l/h
p = 50 mbar przy 2600 l/h

Zwrotnica hydrauliczna do4,5 m3/h (Art.-Nr. 20 11 333)
10 m3/h (Art.-Nr. 20 11 334)

Składająca się z HW do4,5 mł/h HW do 10 mł/h

Profil prostokątny 80 x 120 140 x 140

Przyłącza 1˝" 2"

Izolacja Wkładana

Ręczny odpowietrznik x x

Zawór nap./spustowy x x

Tulejka zanurzeniowa x x

Płaskie uszczelnienie 4 sztuki

Przejściowy śrubunek nie 4 sztuki2" / 1 ½”)
Mocowanie naścienne x x

Zwrotnica jest projektowana według maksymalnego
strumienia objętościowego. Obliczenia bez 3-drożnego
mieszacza:

V = Q
NL

1,163 x T

W przypadku zastosowania 3-drożnego mieszacza
za zwrotnicą zmniejsza się strumień objętościowy. Dzięki
dokładnym obliczeniom można określić tłoczoną ilość.
Zwrotnica powinna być stosowana tylko w połączeniu
z DWTK.

Przejściowy śrubunek 1 ½” (Art. nr 20 12 074)
Do przejścia ze zwrotnicy 4,5 m3/h na orurowanie. Zawiera
2 płaskie uszczelki.

Przyłącze rurowe dla zwrotnicy 4,5 m3/h (Art. nr 20 12 332)
Orurowanie jest stosowane do podłączenia pomiędzy
zwrotnicą 4,5 m3/h i rozdzielaczem. Składa się z: 2
izolowanych rurociągów z nakrętkami kołpakowymi 1 ˝” i 4
płaskich uszczelek.

Rozdzielacz 2 obiegi (Art. nr 20 12 066)
3 obiegi (Art. nr 20 12 067)

Dla grup orurowania DN 25, DN 32.
Przyłącza są wykonane jako 1 ½” z płaskimi uszczelkami.
Rozdzielacz może być stosowany do V = 4,5 m3/h.

k
VS

= 12,5 m3/h
p = 130 mbar przy 4,5 m3/h
p = 40 mbar przy 2,5 m3/h

do 10 mł/h

do 4,5 mł/h
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Grupa orurowań obiegu mieszacza i obiegu grzewczego

Wskazówka:

Grupy można stosować tylko w połączeniu
z hydrauliczną zwrotnicą i DWTK!

Odcięcie pompy DN 25 (Art.-Nr. 20 12 058)
DN 32 (Art.-Nr. 20 12 062)

Dla grup orurowania obiegu grzewczego. W celu odcięcia pompy przy
konserwacji.

Elementy składowe grup:

Elementy składowe Obieg mieszacza Obieg grzewczy

DN 25 DN 32 DN 25 DN 32

Pompa obiegowa: UPS Alpha Alpha UPS Alpha Alpha

Długość kabla 4m 25-60 25-60 32-60 25-60 25-60 32-60

Art.-Nr. 20 12 054 20 12 056 20 12 057 20 12 050 2012 052 20 12 053

Mieszacz + silnik mieszacza x x - -
Długość kabla 4 m
ustawiany bypass

Mieszacz + silnik mieszacza
Wielofunkcyjna armatura
odcinająca, zintegrowany termometr 2 x
Zawór grawitacjny
(ustawiany)

Zawór nadmiarowy
Tylko w pompach UPS x

Przyłącza na górze

1" gw. wew. 1 ½” kołpak x - x -

1 ¼” gw. wew. 2" kołpaki - x - x

Obudowa
- izolacja cieplna x

Wskazówki dotyczące projektowania

Zestaw przyłączeniowy wody pitnej dla CGB-
K40-35
(Art.-Nr. 86 11 844)
składa się z:
2 x zawór kulowy ľ“
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Restförderhöhe
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Wysokość tłoczenia grup:

Wskazówki dotyczące projektowania

Wysokość tłoczenia
Grupy orurowania obiegu mieszacza DN 25 i DN 32
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Wysokość tłoczenia
Grupy orurowania obiegu mieszacza DN 25 i DN 32

Jacek
Notatka
Jest: obiegu mieszaczapowinno: obiegu bezposredniego
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Schemat elektryczny
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Dane techniczne

Typ CGB-35 CGB-K40-35 CGB-50
Nominalna moc cieplna przy 80/60° kW 32,0 32/39 2) 46,0
Nominalna moc cieplna przy 50/30°C kW 34,9 34,9/- 49,9
Nominalne obciążenie cieplne kW 33,0 33/40 2) 47,0
Najmniejsze obciążenie cieplne (modulowane przy 80/60)

Gaz ziemny kW 8,0 8,0 11
Gaz płynny kW 8,5 8,5 11,7

Najmniejsza moc cieplna (modulowana przy 50/30)
Gaz ziemny kW 9,0 9,0 12,2
Gaz płynny kW 9,5 9,5 12,9

Najmniejsze obciążenie cieplne (modulowana)
Gaz ziemny kW 8,5 8,5 11,7
Gaz płynny kW 9,0 9,0 12,4

Zasilanie ogrzewania  zewnętrzne G 1Ľ“ 11/
4
“ 1Ľ“

Powrót c.o. zewnętrzne G 1Ľ“ 11/
4
“ 1Ľ“

Przyłącze ciepłej wody G - 3/
4
“ -

Przyłącze zimnej wody G - 3/
4
“ -

Przyłącze skroplin G ľ “ ľ“ ľ “
Przyłącze gazu G ľ “ 3/

4
“ ľ “

Przyłącze rury powietrznej / spalinowej mm 125/80 125/80 125/80
Wymiary urządzenia WYS. x SZER. x GŁĘB mm 855x440x393 855x400x393 855x400x393
Ciśnienie przyłączeniowe gazu
Gaz ziemny E(GZ-50) (Hi = 9,5 kWh/mł = 34,2 MJ/m3) mł/h 3,47 3,47/4,341) 4,94
Gaz ziemny Lw(GZ 41,5) (Hi = 8,6 kWh/mł = 31,0 MJ/m3) mł/h 3,84 3,84/5,101) 5,5
Gaz płynny (Hi = 12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg) kg/h 2,57 2,57/3,401) 3,66
Ciśnienie przyłączeniowe gazu

Gaz ziemny mbar 20 20 20
Ciekły gaz mbar 36 36 36

Fabryczne ustawienie maksymalnej temperatury zasilania °C 75 75 75
Maksymalne łączne nadciśnienie ogrzewania bar 3,0 3,0 3,0
Pojemność wodna wymiennika ciepła wody grzewczej Ltr. 2,5 2,5 2,5
Zakres temperatury c.w.u. (regulowany) °C 15-65 15-65 15-65

Przepływ ciepłej wody l/min - 2,0-12 -

Min ciśn przepływu/min ciśn przepł wg EN625 bar - 0,2/1,0 -

Spez. przepływ wody „D“ przy DT = 30K l/min - 18 -

Max. dop. nadciśnienie bar - 10 -

Zakres temperatury cwu 3) °C - 40-60 -

Ochrona przeciw korozji wymiennika cwu - stal szl -

Nominalna moc cieplna:

Strumień gazów g/s 15 15/18 2) 21,5

Temperatura spalin 80/60 - 50/30 °C 65-45 65-45 80-50

Ciśn dyspoz wentylatora Pa 115 115 145

Najniższe obciążenie cieplne:

Strumien gazów g/s 3,9 3,9 5,3

Temp spalin 80/60 - 50/30 °C 66-47 66-47 60-38

Ciśn dyspoz wentylatora Pa 10 10 10

Typ spalin według DVGW G 635 G
52

G
52

G
52

Klasa NOx 5 5 5

Przyłącze elektryczne V~/Hz 230/50 230/50 230/50
Wbudowane bezpieczniki (średnia wytrzymałość) A 3,15 3,15 3,15
Pobór mocy elektrycznej W 130 135 175
Stopień ochrony IPX 4D IPX 4D IPX 4D
Waga łączna (puste urządzenie) kg 45 48 45
Ilość skroplin przy 40/30°C l/h 3,9 3,9 5,5
Wartość pH skroplin 4 4 4
Nr identyfikacyjny CE CE-0085BP5571 CE-0085BP5571 CE-0085BP5571

1) Tryb co/tryb cwu
2) odniesine do temp zimnej wody 10°C
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Kod Usterka Przyczyna Usuwanie

1 Przekroczona temp. Temperatura wody przekroczyła zadaną temp. Sprawdzić ciśnienie instalacji. Spra-
zasilania wyłączenia na zasilaniu wdzić pompę. Sprawdzić przełącznik

stopni pompy. Nacisnąć przycisk odblok.
4 Brak płomienia. Brak płomienia przy starcie palnika Otworzyć zawór odcinający gaz

Sprawdzić elektrodę i kabel zapłonowy
Nacisnąć przycisk odblok.

5 Brak płonienia w Brak płomienia w ciągu 15sek. po jego Sprawdzić wartości CO2
czasie pracy rozpoznaniu Sprawdzić elektrodę i kabel jonizacji

Nacisnąć przycisk odblok.

6 Przekroczona temp. Temp. zasilania/powrotu przekroczyła zadaną Spr. ciśnienie instalacji. Odpowietrzyć
kotła temp. wyłączenia kotła instalację. Nastawić 2 lub 3 stop. pompy

7 Przekroczona temp. Temperatura spalin przekroczyła zadaną temp. Sprawdzić czystość i montaż wymiennika
wyłączenia c.o.. Spr. pokrywę komory spalania

11 Usterka płomienia Przed startem rozpoznany płomień (co to)? Nacisnąć przycisk odblokowania

12 Uszkodzony cz. zasil. Uszkodzony czujnik lub przewód Sprawdzić przewód i czujnik

14 Uszkodz. cz. zasob. Uszkodzony czujnik lub przewód Sprawdzić przewód i czujnik

15 Uszkodzony czujnik Uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej Sprawdzić przewód i czujnik
temp. zewnętrznej lub przewód przyłączeniowy

16 Uszkodzony czujnik Uszkodzony czujnik temperatury powrotu Sprawdzić przewód i czujnik
temperatury powrotu lub przewód przyłączeniowy

20 Usterka zaworu Palnik działa przez 15 sek. mimo, sygnału Wymienić zawór
gazowego „1“ wyłączenia zaworu

21 Usterka zaworu Palnik działa przez 15 sek. mimo, sygnału Wymienić zawór
gazowego „2“ wyłączenia zaworu

24 Usterka went. gazu Went. nie osiąga prędkości obrotowej przed- Spr. doprowadzenie i wentylator
muchu. Nacisnąć przycisk odblokowania

25 Usterka went. gazu Went. nie osiąga prędkości obrotowej zapłonu Spr. doprowadzenie i wentylator
Nacisnąć przycisk odblokowania

26 Usterka went. gazu Went. nie zatrzymuje się Spr. doprowadzenie i wentylator
Nacisnąć przycisk odblokowania

30 Błąd CRC-kocioł Brak danych EEPROM Wyłączyć i włączyć zasilanie elektryczne.
Ponowna usterka - wymienić płytę ster.

31 Błąd CRC-palnik Brak danych EEPROM Wyłączyć i włączyć zasilanie elektryczne.
Ponowna usterka - wymienić płytę ster.

32 Błąd zasilania Zasialnie 24 VAC poza zakresem Sprawdzić zawór 3-drogowy
24 VAC (np. zwarcie) Sprawdzić wentylator

33 Błąd CRC Brak danych EEPROM Wymienić płytę sterującą.

41 Czujnik przepływu Temp. powrotu > temp. zasilania + 25 K Sprawdzić instalację i jej ciśnienie
Sprawdzić pompę c.o.

60 Niedrożny syfon Niedrożny syfon lub system spalin Wyczyścić syfon, sprawdzić system
spalinowy, sprawdzić dopływ powietrza,
sprawdzić elektrodę jonizacyjną

61 Niedrożny system Zła jakość gazu, uszkodzona elek. jonizacyjna, Sprawdzić przewód i elektrodę
spalinowy zablokowany odpływ spalin jonizacyjną, spr. system spalinowy

Wyświetlacz LED Zwarcie na instalacji jonizacji lub uziemiona Spr. przewód i położenie elektrody
stale czerwony elektroda jonizacyjna jonizacyjnej. Nacisnąć przycisk odblok.

Usterka - Przyczyna - Usuwanie

Przy pomocy regulatorówze złączemeBus można odczytywać kody usterek. Poniższa tabela ułatwi
serwisowi lokalizację usterki.
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Niniejszym oświadczamy, że gazowe kotły wiszące oraz stojące gazowe kotły grzewcze firmy Wolf
odpowiadająwzorcowi, opisanemu w potwierdzeniu badania typu UE oraz, że spełniają aktualne
wymagania dyrektywy odnośnie urządzeń gazowych 90/396/EWG z dnia 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 auxexigences 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
Dyrektor techniczny

Gerdewan Jacobs
Kierownik techniczny

Deklaracjazgodności UE


