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Instrukcja obsługi

TGB-11
TGB-20
TGB-K-20
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Wniniejszym opisieużywane sąnastę-
pujące symbole oraz oznaczenia gra-
ficzne. Te ważne wskazówki dotyczą
zasad bezpieczeństwa osób oraz bez-
pieczeństwa technicznego.

„Wskazówka bezpieczeń-
stwa” – symbol ten oznacza
wskazówkę, która bezwzględ-
nie musi być przestrzegana,
aby uniknąć zagrożeń lub wy-
padku osób i zapobiec uszko-
dzeniu urządzenia.

Symbol ten oznacza istnienie
zagrożenia ze strony napięcia
elektrycznego.
Uwaga: przedzdjęciem obudo-
wykotła należyodłączyćnapię-
cie

Przy włączonym przełączniku nie
wolno dotykać elementów kotła
znajdujących się pod
napięciem ! Istnieje zagrożenie
porażenia prądem elektrycznym,
które może być powodem utraty
zdrowia a nawet życia.

Nazaciskachprzyłącza elektrycz-
nego jest napięcie nawet po wy-
łączeniu wyłącznikiem głównym.

Symboloznaczawskazówkę tech-
niczną, którą należy uwzględnić,
by zapobiec powstawaniu uszko-
dzeń i zakłóceń w działaniu kotła.

Uwaga

Rys. Przyłącze gazowe: niebezpieczeń-
stwo zatrucia oraz wybuchu na skutek
ulatniania gazu

Rys. Skrzynka zacisków elektrycznych:
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego

Rys. Transformator zapłonowy, elektroda
zapłonowa pod wysokim napięciem,
komora spalania. Zagrożenie porażenia
elektrycznego, niebezpieczeństwo
poparzenia gorącymi elementami kotła.

Rys. Zawór gazowy.
Zagrożenie porażenia elektrycznego.
Niebezpieczeństwo zatrucia oraz wybuchu
na skutek ulatniania się gazu

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
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Kociołmodel TGB-...

Niskotemperaturowy kocioł gazowy odpo-
wiada normom DIN EN 297 / DIN 3368 T5,
T6,T7,T8/DINEN437/DINEN483(Projekt)
/ DIN EN 677 (Projekt) / DIN EN 625 jak
również Wytycznej UE 90/396/EWG (Urzą-
dzenia spalające gaz), 92/42/EEC (Wyt.
sprawności działania), 73/23/EWG (Wyt. ni-
skonapięciowe) i 89/336/EWG (Wytyczne
EMV),zzapłonemelektrycznymorazelektro-
nicznym czujnikiem temperatury spalin, dla
urządzeń niskotemperaturowego ogrzewa-
nia i przygotowywania c.w.u. w instalacjach
grzewczych z temperaturą zasilania do 95°C
i dopuszczalnym ciśnieniu 3 barów wg nor-
my DIN 4751 Część 3. Dopuszczony do
zabudowy w garażach.

Kotły gazowe z komorą spala-
nia pobierającą powietrze spa-
lania z otoczenia wolno instalo-
wać tylko pod warunkiem wy-
pełnienia warunków niezbęd-
nej wentylacji. W przeciwnym
razie powstaje zagrożenie za-
trucia gazem lub spalinami.
Przed przystąpieniem do insta-
lowania należy uważnie prze-
czytać instrukcję montażu i kon-
serwacji. Proszę zwrócić uwa-
gę na wskazówki dotyczące pro-
jektowania.

Normy i przepisy

Rys. Widok kotła gazowego firmy WOLF

Niewłaściwe odpowietrzenie
zbiornika na gaz płynny może
powodować problemy z zapło-
nem.

Montaż kotła gazowego firmy WOLF po-
winien być wykonany zgodnie z in-
strukcją montażu. Wykonanie instalacji
musibyć zgodne z przepisamioraz pierw-
sze uruchomienie wykonane przez auto-
ryzowny serwis.

Jeśli dokonano zmian w ele-

mentach regulacyjnych i za-
bezpieczajacych, to firma
WOLF nie bierze odpowie-
dzialnościza powstałeze tego
tytułu szkody.

Wskazówka: niniejsza instrukcja mon-
tażu powinna być starannie
przechowywana i przeczy-
tana przed rozpoczęciem in-
stalacji kotła. Prosimy zwró-
cićszczególnąuwagęna po-
dane wskazówki dotyczące
projektowania!
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Regulacja / Działanie / Obsługa

Wyłącznik
główny

Wyświetlacz Pokrętło nastawy
temperatury c.w.u.

Ciśnienie w
instalacji

Przycisk eliminacji
zakłócenia

Przełącznik
programów

Pokrętło nastawy temperatury
wody grzewczej

Przyciski
programowania

Wyłącznik główny ZAŁ/WYŁ – z łatwo rozpoznawalnym, międzynarodowym
symbolem; wyłącznik w pozycji 0 oznacza kocioł wyłączony.

Eliminacja zakłócenia Powoduje odblokowanie zakłócenia i przywraca
normalne działanie kotła. Wciśnięcie tego przycisku podczas prawidłowego
działania wprowadza kocioł w fazę ponownego uruchomienia.

Wskaźnik temperatury wody grzewczej wzgl. kodu zakłócenia (migoczący)
Cyfrowy dwupozycyjny wyświetlacz wskazuje aktualną temperaturę wody
grzewczej. Jeśli wystąpi zakłócenie w pracy kotła, to w miejsce temperatury
wody grzewczej pojawi się na wyświetlaczu migoczący numer kodu zakłó-
cenia. Zakłócenie można zidentyfikować na podstawie poniższej tabeli:

Specyfikacja kodów zakłóceń

Nrbłędu Zakłócenie

1 Ogranicznik przegrzewu,
zbyt wysoka temperatura

4 Brak płomienia
5 Zanik płomienia podczas pracy
6 STW - zbyt wysoka temperatura
7 Czujnik temperatury spalin,

zbyt wysoka temperatura
11 Symulacja płomienia
12 Uszkodzony czujnik zasilania
13 Uszkodzony czujnik spalin
14 Uszkodzonyczujn. podgrzewacza

(tylkoprzyprzyłączeniu..SW)
15 Uszkodzony czujn. temp. zewn.
16 Uszkodzony czujnik powrotu

Nrbłędu Zakłócenie

20 Uszkodzony zawór gazowy 2
21 Uszkodzony zawór gazowy 1
22 Brak powietrza
23 Uszkodzonyczujnikróżnicyciśnień
25 Uszkodzony wentylator gazu
26 Uszkodzony wentylator gazu
30 Uszkodzony CRC kotła
31 Uszkodzony CRC palnika
32 Uszkodzenie sieci zasil. 24VAC
40 Zbyt mały strumień wody
XX Wewnętrzne uszkodzenie płytki

regulacyjnej (szybkie miganie
wskaźnika)
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Regulacja / Działanie / Obsługa

Za pomocą pokrętła wyboru programu można wybrać 4 różne
rodzaje działania kotła.

Letni tryb pracy (ogrzewanie wyłączone) tylko przypodgrzewa-
niu c.w.u., gwarantuje ochronę przed zamarzaniem. Wbudo-
wane zabezpieczenie pomp.

Zimowy tryb pracy; kocioł w tym trybie pracy nagrzewa wodę
grzewczą do temperatury nastawionej na regulatorze. Pompy
obiegowe pracują cały czas zgodnie z nastawionym trybem
pracy pomp (nastawa fabryczna), względnie tylko przy zastero-
waniu palnika.
Nastawa musi być także wybrana przy podłączeniu osprzętu
regulacyjnego.

Tryb pracy „kominiarz”:
Tryb pracy kominiarza uaktywniony zostaje przez obracanie po-
krętłem wyboru programu do pozycji . Wyświetlacz pokazuje
w tym trybie kropkę dziesiętną. Po uaktywnieniu trybu „komi-
niarz” kocioł w sposób ciągły nagrzewa wodę grzewczą do
temperatury nastawionej na regulatorze temperatury, względ-
nie do max temperatury w.g. nastawionej parametrem 8. Na
zakończenie trybu pracy „kominiarz” pojawia się na wyświetla-
czu czerwona kropka i temperatura wody grzewczej. W połą-
czeniu z DRT/DWT/DWTM/DWTK symbol trybu pracy „komi-
niarz” przenoszony jest do przdmiotowych regulatorów jako
funkcjawskaźnika. Aktywacja tylko na kotle.

Ustawienie

Wybór temperatury c.w.u.
W przypadku podłączenia z zasobnikowym podgrzew. c.w.u.
....SW nastawa 1-9 temperatury zasobnika odpowiada zakresowi
15-70°C.

Wybór temperatury wody grzewczej. Zakres nastawy od 1-9
odpowiada temperaturze wody grzewczej 20-90°C. Kombinacja
z cyfrowym regulatorem temperaturypokojowej, wzgl. regulatorem
pogodowym, wyłącza regulator temperatury z działania.

Wskaźnik ciśnienia pokazuje ciśnienie wody w instalacji
grzewczej. Wartość ciśnienia wody powinna się zawierać w
przedziale 1,5 – 2,5 bara.

Ustawienie

Ustawienie

Przełącznikprogramów

Przy nastawieniu na letni tryb pracy pompa obiegowa uruchamia
się na okres około 30 sekund po każdym 24 godzinnym przestoju.

Zabezpieczenie stanu
pomp

Wskazówka: Częstotliwośćzałączeńkotła gazowegoograniczona jestwsposób
elektroniczny. Przez krótkie wyłączenie i włączenie można te
ograniczenie wyłączyć, a zatem kocioł, zakładając wcześniejsze
żądanie ciepła dla obiegu grzewczego, uruchamia się natychmiast
zgodnie z nastawą trybu pracy.
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TGB-11 / TGB-20 z orurowaniem podgrzewacza c.w.u.

Schemat budowy

Odpowietrznik

Silnik wentylatora

Wentylator

STB/czujnik na zasilaniu

Palnik

Wymiennik dla wody
grzewczej
Czujnik różnicy ciśnień
powietrza

Kryza gazu

Syfon kondensatu

Zawór gazu

Zawór przełączeniowy
trójdrogowy

Zasilanie obwodu grzewczego

Zasilanie zasobnika c.w.u.

Króciec gazu

Komora mieszania gaz/
powietrze

Czujnik spalin

Obudowa komory
spalania

Przewód odprowadzania
spalin

Czujnik na powrocie

Naczynie wzbiorcze

Pompa c.o.

Czujnik przepływu wody z
zaworem nadmiarowym

Śruba odpowietrzająca w
obiegu grzewczym

Powrót z obiegu grzewczego

Powrót z podgrzewacza c.w.u.
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TGB-K-20

Schemat budowy

Przełącznik z regulatorem
przepływu wody

Obudowa komory spalania

Przewód odprowadzania
spalin

Naczynie wzbiorcze

Pompa c.o.

Czujnik przepływu wody z
zaworem nadmiarowym

Śruba odpowietrzająca w obiegu
grzewczym

Wymiennik dla c.w.u.

Filtr na zasilaniu zimnej wody

Powrót z obiegu grzewczego

Przyłącze zimnej wody

Czujnik na powrocie

Odpowietrznik

Silnik wentylatora

Wentylator

STB/czujnik na zasilaniu

Palnik

Wymiennik dla wody
grzewczej

Czujnik różnicy ciśnień
powietrza

Kryza gazu

Syfon kondensatu

Komora mieszania gaz/
powietrze

Zawór gazu

Zawór przełączeniowy
trójdrogowy

Zasilanie obwodu grzewczego

Przyłącze dla c.w.u.

Króciec gazu

Czujnik spalin
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Wymiary / Wymiary montażowe

TGB-11/TGB-20

Rys. Wymiary

Rys. Wymiary

Rys. Przyłącza
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1 2 3 4 5 6

1 Zasilanie zasobnika c.w.u.

2 Zasilanie obiegu grzewczego

3 Przyłącze gazu

4 Powrót z obiegu grzewczego

5 Powrót z zasobnika c.w.u.

6 Odprowadzenie kondensatu
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Wymiary / Wymiary montażowe
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Rys. TGB z TSW-120 bez przysłony na
orurowanie

Rys. TGB z TSW-120 z przysłoną na
orurowanie

TGB-11 / TGB-20 w zestawieniu z TSW-120
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TGB-K
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1 Zasilanie obiegu grzewczego

2 Przyłącze dla c.w.u.

(do wyknania)

3 Przyłącze dla c.w.u.

4 Przyłącze gazu

5 Przyłącze zimnej wody

6 Przyłącze zimnej wody

(do wyknania)

7 Powrót z obiegu grzewczego

8 Odprowadzenie kondensatu

Rys. Wymiary Rys. Wymiary

Rys. Przyłącza

Wymiary / Wymiary montażowe
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Zabudowa

Uwaga

Dla umożliwienia łatwego dostępu do
kotła celem wykonywania obsługi serwi-
sowej lub przeglądów zaleca się pozo-
stawić po bokach niezabudowaną prze-
strzeń przynajmniej po 40 mm. Zaleca
się również pozostawienie przestrzeni
przynajmniej 400 mm mierzonej od sufi-
tu. W przeciwnym wypadku nie można
zagwarantować miejsca dla wykonywa-
niu czynności niezbędnych przy przeglą-
dzie serwisowym.

Kocioł można instalować tylko w pomie-
szczeniach chronionych przed mrozem.

Nie jest koniecznym od-
suwanie kotła od palnych
materiałów budowlanych,
względnie palnych ele-
mentów składowych zabu-
dowy, ponieważ znamio-
nowa moc grzewcza kotła
nie powoduje jego nagrze-
wania się do temperatury
wyższej niż 85°C. Nie wol-
no natomiast przechowy-
wać ani stosować w tym
pomieszczeniu materia-
łów łatwopalnych oraz wy-
buchowych, które mogły-
by powodować powstanie
zagrożenia pożarowego
lub spowodować wybuch.

Przy montażukotłazwró-
cić uwagę na to, aby po
zakończonejpracyniepo-
zostawić jakiegokolwiek
narzędzia wewnątrz
kotła. Może to być przy-
czyną zakłóceń w nor-
malnejpracy urządzenia.
Stosować załączone
osłony z tworzywa.

Zalecenia ogólne

Powietrze do spalania do-
prowadzane do kotła musi
być pozbawione substan-
cji chemicznych takich jak:
fluor, chlor lub siarka. Po-
wyższe składniki wystę-
pują w rozpuszczalnikach,
środkach czystości oraz w
sprayach. Substancje te
mogą być powodem wy-
stępowania procesu ko-
rozji - także instalacji od-
prowadzania spalin.
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Deklaracja zgodności UE
Niniejszym oświadczamy, że kocioły gazowe firmy WOLF odpowiadają wzorcowi w zakresie
opisanym w świadectwie certyfikacji typu oraz spełniają wymagania Deklaracji dla Urządzeń
Grzewczych 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 aux exigences fondamentales en
vigueur de la directive du 29-06-1990 par rapport aux installations alimentées de gaz (90/396/CEE).

Dichiarazione di conformita campione di costruzione - EG
Con la presente dichiariamo che le nostre caldaie Murali a Gas Wolf e le caldaie a Gas Wolf
corrispondono al e campioni di costruzione, come sono descritte nel certificato di collaudo EG
„campione di costruzione“ e che esse soddisfano le disposizioni in vigore nella normativa:
90/396/EWG apparecchiature a Gas.

EG-konformiteitsverklaring
Hierbij verklaren wij dat de Wolf gaswandketels alsmede de Wolf atmosferische staande gasketels
gelijkwaardig zijn aan het model, zoals omschreven in het EG-keuringscertificaat, en dat deze aan
de van toepassing zijnde eisen van de EG-richtlijn 90/396/EWG (Gastoestellen) d. d. 29.06.90
voldoen.

Declaración a la conformidad del tipo - CE
Por la presente declaramos que las calderas murales Wolf al igual que las calderas atmosfericas
a gas corresponden a la certificacion CE y cumplen la directiva de gas 90/396/CEE del 29.06.1990.

Wolf GmbH
Industriestraße 1
D-84048 Mainburg

ppa. Hirner ppa. Steppe

Art. nr 30 44 332 Zmiany zatrze¿one

WolfTechnikaGrzewczaSp zo.o.·Al.StanówZjednoczonych61A·04-028Warszawa· tel.0-22/5162060·fax 0-22/5162061

07/02 TV PL




