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Instrukcja monta u

Niskotemperaturowy kondensacyjny
kocio gazowy

TGB-40

TGB-60

U ytkownik jestzobowi zanyprzechowywa niniejsz instrukcj monta u!

Nieprzestrzeganieniniejszej instrukcji spowodowa mo eutrat prawgwarancyjnych.
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Wskazówki bezpiecze stwa

W niniejszym opisie u ywane s nast pu-

j ce symbole oraz oznaczenia graficzne.

Te wa ne wskazówki dotycz zasad bez-

piecze stwa osób oraz bezpiecze stwa

technicznego.

"Wskazówka bezpiecze stwa" –

symbol oznacza wskazówk , któ-

ra bezwzgl dnie musi by prze-

strzegana, aby unikn zagro e

lub skaleczenia osób i zapobiec

uszkodzeniu urz dzenia.

Symbol ten oznacza mo liwo

pora enia napi ciem elektrycz-

nym wyst puj cego na elemen-

tach kot a.

Uwaga: przed zdj ciem obudowy

kot a nale y go wy czy wy cz-
nikiem g ównym.

Nie wolno nigdy dotyka elemen-
tów znajduj cych si pod napi -
ciem przy w czonym prze czni-
ku g ównym. Istnieje zagro enie
pora enia pr dem elektrycznym i

utrat zdrowia i ycia.
Na zaciskach przy cza elektrycz-
nego znajduje si napi cie nawet
powy czeniuwy cznikiemg ów-
nym kot a.

Ten symbol oznacza wskazówk
techniczn , któr nale y uwzgl d-
ni , aby zapobiec powstawaniu

uszkodze i b dów w dzia aniu

kot a.

Rys. Skrzynka zacisków elektrycznych: zagro enie ze

stronynapi cia elektrycznego

Rys.Wtyczkawentylatora: zagro eniezestronynapi -

cia elektrycznego

Rys. Przy cze gazowe: niebezpiecze stwo zatrucia

oraz wybuchu wskutek ulatniania si gazu
Rys.Elektrodazap onowa: zagro eniezestronynapi -

cia elektrycznego

Uwaga
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Normy i przepisy

Instalacja kot a gazowego firmyWOLF powinna

by wykonanazgodniezprzepisamiorazurucho-

mienie musi wykona autoryzowany serwis.

Normy i przepisy

Niew a ciwe odpowietrzenie zbior-
nika na gaz p ynny mo e by przyczy-
na problemów z rozruchem.
Je lidokonano zmian wparametrach
regulacji, wzgl dnie w elementach
regulacyjnych, to firma WOLFnie bie-
rze odpowiedzialno ci za powsta e
ze tego tytu u szkody.

Wskazówka:
Niniejszainstrukcjamonta upowinnaby
starannie przechowywana iprzeczytana
przed rozpocz ciem instalacji i urucho-
mieniakot a.
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Rysunek: Niskotemperaturowy kocio gazowy TGB-

40/60firmyWolf.

Model TGB-...
Niskotemperaturowy kocio gazowy odpowiada

normieDINEN297,DINEN437/DINEN483/DIN

EN677 ispe nia obowi zuj cewymagania nast -

puj cych wytycznych UE: dla urz dze spalaj -

cych paliwagazowe (90/396/EWG),dla urz dze

elektrycznych niskonapi ciowych (73/23/EWG),

dotycz cej sprawno ci dzia ania (89/336/EWG)

oraz dotycz cej kompatybilno ci elektromagne-

tycznej (89/336/EWG).Wyposa ony jestwuk ad

elektronicznego zap onu oraz w elektroniczny

czujnik temperatury spalin.Przeznaczony do c.o.

i przygotowywania c.w.u. w instalacjach grzew-

czych z temperatur zasilania do 95°C i dopusz-

czalnym ci nieniu 3 barów zgodnie z norm DIN

4751, cze 3.

Niniejszy kocio odpowiada wzorcowi zamiesz-

czonemu w wiadectwie badania typu i musi by

u ywany tylko i wy cznie na warunkach tam

opisanych.

Niskotemperaturowy kondensacyjny kocio
gazowy

Kot yzkomor pobieraj c powietrzespala-
niazpomieszczeniawolnoinstalowa tylko
przyspe nieniuwarunkówniezb dnejwenty-
lacji.Wprzeciwnymraziepowstajezagro enie
zatruciagazemlubspalinami.

Zakres dostawy:

Kocio gazowyTGB-...

Zestawdoprzezbrajaniawrazz Instrukcj

monta udlazmianyrodzajugazu

Syfondlakondensatu

K townik do zawieszaniawraz ze rubami

Uszczelki dlaprzy czahydraulicznego

Instrukcjamonta u

Instrukcjadlau ytkownika

Zapakowaneoddzielnie:adapterprzy czny

dla przewodu pow-spal. z kró cempomiar.

Typ Model kot a1), 2) Kategoria Sposóbdziaania Mo liwe przy czanie do

kot a zamkni ta otwarta kominówodpor- kominów przewodów instalacji spalin. instalacji spalin.

Niemcy komora spal. komora spal. nychna wilgo pow.-spalin. pow.-spalin. odpornej nawilg. odpornej nawilg.

TGB B23, B33, C53 II
2ELL3P

tak tak B33 C43x C33x C53x B23

40 C33x, C43x, C83x C83x C53x C83x

TGB B23, B33, C53 I
2ELL

tak tak B33 C43x C33x C53x B23

60 C33x, C43x, C83x C83x C53x C83x

1) Znakiem “x” oznaczane s wszystkie cz ci

przewodów spalinowych obmywanych powie-

trzem dolotowym i spe niaj cych najwy sze

wymagania zwi zane ze szczelno ci .

2) Przy B23, B33 powietrze dolotowe do spalania

pobierane jest z pomieszczenia

Przy C powietrze dolotowe do spalania po-

bierane jest poprzez zamkni ty system z oto-

czenia (paleniska z zamkni t komor spala-

nia).
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Regulacja / Dzia anie / Obs uga

Wy cznik g ówny:w czone/wy czone

Eliminacjazak ócenia:powodujeodblokowaniezak ócenia i przy-
wracanormalne dzia aniekot apowci ni ciu tego przycisku. Je li

uruchomi si tenprzyciskpodczasprawid owegodzia aniakot a, to

zostajeonwprowadzonywfaz ponownegouruchomienia.

Wska nik temperatury wody grzewczej wzgl. meldunku o
kodzie zak ócenia (miganie).Cyfrowydwupozycyjnywy wietlacz
wskazujeaktualn temperatur wodygrzewczej.Je liwyst pi zak ó-

ceniewpracykot a,wmiejscewskazania temperaturywodygrzew-

czejpojawiasi nawy wietlaczumigocz cynumerkoduzak ócenia.

Zak óceniemo nazidentyfikowa napodstawieponi szej tabeli:

Specyfikacja kodów zak óce

Kod b du Zak ócenie
1 Ogranicznik przegrzewu (STB)

– za wysoka temperatura

4 Brak pojawiania si pomienia

5 Zanik p omienia podczas pracy

6 Czujnik temp. bezpiecz. (STW)

– za wysoka temperatura

7 Czujnik temperatury spalin (STBA)

– za wysoka temperatura

11 Symulacja p omienia

12 Uszkodz. czujnik temp. na zasilaniu

13 Uszkodz. czujnik temp. spalin

14 Uszkodz. czujnik temp. podgrzew.

(tylko przy przy czeniu....SW)

15 Uszkodz. czujnik temp. zewn.

16 Uszkodz. czujnik temp. powrotu

Kod b du Zak ócenie
20 Uszkodzony zawór gazowy 2

21 Uszkodzony zawór gazowy 1

22 Brak powietrza lub zanieczysz-

czony wymiennik ciep a

23 Uszkodzony czujnik ró nicy ci nie

25 Uszkodzony wentylator

26 Uszkodzony wentylator

30 B d CRC Kocio

31 B d CRC Palnik

32 Uszkodzenie sieci zasilaj cej 24VAC

40 Zbyt ma y strumie wody

XX Wewn trzne uszkodzenie p ytki

regulacyjnej (szybkie miganie

wska nika)

Wy cznik

g ówny

Wy wie-

tlacz
Pokr t o nastawy

temperatury c.w.u.

Ci nieniew

instalacji

Przycisk eliminacji

zak ócenia

Pokr t owyboru

programu

Pokr t o nastawy

temperaturywody

grzewczej

Przyciski

programowania
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Za pomoc pokr t a wyboru programu mo na wybra 3 ró ne tryby

dzia aniakot a:

Letni trybpracy (ogrzewaniewy czone) tylkoprzypodgrzewaniu

c.w.u., jednakgwarantujeochron przedzamarzaniem.Wbudowa-

nezabezpieczeniepomp.

Zimowy tryb pracy; kocio w tym trybie pracy nagrzewa wod

grzewcz dotemperaturynastawionejnaregulatorze.Pompyobie-

gowepracuj ca yczaszgodnieznastawionymtrybempracypomp

(nastawafabryczna)wzgl dnie tylkoprzysterowaniupalnikiemzlub

bez wybiegu. Przy pod czeniu osprz tu regulacyjnego musi by

wybrana nastawa .

Tryb pracy kominiarza

Przezobracaniepokr t emwyboruprogramudopozycji uaktyw-

niony zostaje tryb pracy kominiarza. Na wy wietlaczu pojawia si

podczas dzia ania tego trybu kropka dziesi tna. Po uaktywnieniu

trybudzia ania “kominiarza”kocio wsposóbci g ynagrzewawod

grzewcz donastawionejtemperaturynaregulatorze,wzgl dniedo

makstemperaturywodygrzewczej-parametr 8.W chwili zako cze-

nia trybu "kominiarza" znika na wy wietlaczu kropka dziesi tna i

pokazana jest temperaturawody grzewczej.W po czeniu zDRT/

DWT/DWTM/DWTKsymbol trybu pracy kominiarza przenoszony

jest na te regulatorydo funkcji wska nika.Aktywacja tylkonakotle.

Pokr t owyboru
programu
Ustawienie

lub

Ustawienie

Ustawienie

Zabezpieczenie
stanu pomp

Wybór temperatury c.w.u.
W przypadku kombinacji kot ów gazowych z zasobnikowym pod-

grzewaczemc.w.u. ...SWnastawa1-9temperaturyzasobnikaodpo-

wiada zakresowi od 15 do 70°C.

Wybór temperatury wody grzewczej. Zakres nastawy od 1-9
odpowiada temperaturzewodygrzewczejod20-75(85)°C.Kombi-

nacja zcyfrowymregulatoremtemperaturypokojowej,wzgl dniez

regulatorempogodowym - regulator temperatury wody grzewczej

wy czony jest zdzia ania.

Wska nik ci nienia pokazuje ci nienie wody w instalacji grzew-
czej.Warto ci nieniawodyprzyprawid owymdzia aniupowinna

si zawiera wprzedziale 1,5-2,5 bara.

Przynastawieniuna letni trybpracypompaobiegowauruchamiasi

na okres oko o 30 sek. po ka dym24 godzinnymprzestoju.

Regulacja / Dzia anie / Obs uga

Cykl w czania Dlaunikni ciabardzocz stychza cze palnikawbudowany jestw

obwódgrzewczyw cznikpalnikadzia aj cyzwocznie.Cyklw czania

mo eby zmienianywzakresie od 0-30minut.
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Schemat budowy

TGB-40 / TGB-60

Odpowietrznik

Silnikwentylatora

Wentylator

Ogranicznikprzegrze-
wu/czujniknazasilaniu

Palnik

Wymiennikdlawody
grzewczej

Presostatpowietrza

Kryza

Syfonkondensatu

Zawórgazu

Zasilanieobwodugrzewczego

Króciecgazu

Komorazmieszania
gazuzpowietrzem

Czujnikspalin

Obudowakomory
palnika

Przewódodprowa-
dzaniaspalin

Pompa obiegu

grzewczego

Zawórnadmiarowy

Powrót zobiegu grzewczego

Czujniktemperatury
komoryspalania

Czujniknapowrocie

Czujnik ró nicyci nie
wobiegugrzewczym
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1 2 3 4

1Zasilanieobiegugrzewczego

2 Przy cze gazu

3Powrót z obiegu grzewczego

4Odprowadzeniekondensatu

Wymiary

85
5

105

50

412

200

480

67
3

15
2

31
30

20

107

Rys.WymiaryTGB-40/60 Rys.WymiaryTGB-40/60

Rys. Przy cza TGB-40/60
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Dla umo liwienia atwego dost pu do kot a dla

wykonywania obs ugi serwisowej lub przegl dów

zaleca si pozostawi po bokach kot a niezabu-

dowan przestrze przynajmniej po 100 [mm].

Zaleca si równie pozostawienie wolnej prze-

strzeni przynajmniej 500 [mm]mierzonej od sufi-

tu.

Kocio gazowy mo e by zabudowany tylko w

pomieszczeniach chronionych przed mrozem.

Urz dzenia o mocy grzewczej powy ej 50 kW

mog by instalowane tylko wpomieszczeniach,

któremaj zapewniony swobodnydop ywpowie-

trza zewn trznego zgodnie z DVGW-TRGI 86.

Nie jest koniecznym odsuwanie kot a
od palnych materia ów budowlanych,
wzgl dnie palnych elementów sk a-
dowychzabudowy,poniewa jegozna-
mionowa moc grzewcza nie powoduje
nagrzewania si do temperatury wy-
szej ni 85°C. Nie wolno natomiast

przechowywa anistosowa wtympo-
mieszczeniumateria ów atwopalnych
oraz wybuchowych, które mog yby
powodowa powstanie zagro enia
po arowegolubspowodowa wybuch!

Przy monta u kot a zwróci uwag na
to, by po zako czeniu pracy nie pozo-
stawi narz dzi w jego wn trzu. Mo e
to by przyczyn zak óce w normal-
nej pracy urz dzenia.

Powietrze do spalania doprowadzane
do kot a musi by pozbawione sub-
stancji chemicznych takich jak: fluor,
chlor lub siarka. Sk adniki te wyst -
puj w rozpuszczalnikach, rodkach
czysto ci oraz w sprayach. Substan-
cje te mog w niekorzystnych warun-
kach powodowa korozj , tak e w in-
stalacji odprowadzania spalin.

Informacje ogólne

Uwaga

Instalowanie

Wymiary do zabudowy

min. 100 min. 100

m
in
.
5
0
0

Rys. Wymiary do zabudowy

sufit
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Przy monta u nale y zwróci uwa-
g na wytrzyma o elementów
mocuj cych. Nale y tak e oceni
wytrzyma o ciany, na której b -
dzie mocowany kocio . Zabudowa
na s abej cianie mo e doprowa-
dzi do nieszczelno ci przy czy i
wycieku wody i gazu, przyczynia-
j c si do wybuchu lub zalania po-
mieszczenia.

Okre li miejscezabudowykot a.

Uwzgl dni przytymnale y odleg o ciboczne

od cian i sufitu jak równie ewentualne ju

istniej ceprzy czagazowe,grzewcze,ciep ej

wody ielektryczne.

Mocowanie kot a za pomoc k -

townika do zawieszania

Monta

• Wyznaczy miejscawykonaniaotworówdla

zamocowania k townika uwzgl dniaj cmi-

nimalneodleg o ci.

• Wwykonaneotworyw o y ko ki rozporowe,

zamontowa ruby i przymocowa wieszak

do ciany za pomoc dostarczonych nakr -

tek i podk adek.

• Zawiesi kocio specjalnymiwzmocnieniami

nawieszakuk towym.

wzmocnienie

zawieszenia

wieszak

k towy

Rys. Otwory w wieszaku k towym

Rys. Kocio gazowy zawieszony na wieszaku k towym

wieszak k towy

sufit

DN125/80

• Przedmonta emnale ysi upewni , e ko-

cio odpowiada lokalnie wyst puj cemu ro-

dzajugazu.Ustawienie fabrycznekot awza-

le no ci od rodzaju gazu nale y odczyta z

poni szej tabeli.

Tabela: Nastawy fabryczne w zale no ci od rodzaju gazu

Gaz ziemny GZ-50:

Ws=11,4 -15,2 kWh/m3= 40,9-54,7MJ/m3

Gaz ziemny GZ-41,5:

Ws= 9,5 -12,1 kWh/m3= 34,1-43,6MJ/m3

Gaz p ynny:

Ws=20,2 -21,3 kWh/m3= 72,9-76,8MJ/m3

344

m
in
.
6
5
2
m
m
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Donape nianiaorazuzupe niania instalacji stoso-
wa wy cznie wod pitn . Niedopuszczalne jest
stosowanie dodatków chemicznych.
Obwód grzewczy przed nape nieniem powinien
by gruntowniewyp ukany.

Nale y unika przedostawania si tlenu do insta-
lacji.Niewolno stosowa wodyzdodatkamizmie-
niaj cymi jonizacj .

Woda grzewcza

Pod czenie do instalacji

Zestaw przy czydla obwodu
grzewczego

Rys. Zestawprzy cza dla obwodu grzewczego

(osprz t)

Zaleca si wykonanie po czenia uk adu grzew-
czego za pomoc zestawu przy czy.

Wskazówka:

W kot ach TGB-40 i TGB-60 nie montuje si
fabrycznie zaworów bezpiecze stwa oraz na-
czy wzbiorczych.Musz one by zamontowane
dodatkowo.Obydwaelementyznajduj si wpro-
gramie osprz tu dodatkowego firmy WOLF. Po-
mi dzynaczyniemwzbiorczymakot em, jak rów-
nie pomi dzy zaworem bezpiecze stwa a ko-
t emniemo eby zamontowanyzawórodcinaj -
cy. Wyj tek stanowi zawory zamykaj ce przed
naczyniem wzbiorczym.
Stosowa zawór bezpiecze stwa w obwodzie
grzewczymzoznaczeniem„H”naci nieniemaks.
3 bary. Przewód spustowy nale y prowadzi do
lejka spustowego.
Minimalne ci nienie powinno wynosi 0,75 bara.
TGB-40 i TGB-60 s stosowane wy cznie do
zamkni tych uk adówgrzewczych z ci nieniem3
bary. Max temperatura zasilania ustawiona jest
fabrycznie na temperatur 75°C imo eby zmie-
niana w razie konieczno ci na 85°C. Tryb pracy
zwi zany z przygotowaniem c.w.u. wymaga ge-
neralnie ustawienia temperatury zasilania na po-
ziomie 80°C.

Technika zabezpieczenia

Rys. Zestawprzy cza dla obwodu grzewczego

(osprz t)

Monta zaworu donape niania iopró niania kot a
nale y przewidzie w najni szym punkcie insta-
lacji.
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Powstaj cykondensatmusiby odprowadzo-

nydoprzy czaprzelewowego (odprowadza-

nia wody) za pomoc dostarczanego wraz z

kot emsyfonu.

rura odp ywowa

• Dostarczonywrazzkot emzamkni tysyfon

nale y pod czy do kró ca przy cznego

zbiornika kondensatu. Nast pnie nale y

po czy gozapomoc dodatkowegoprze-

woduzprzy czemodp ywu.

Je li kondensat prowadzony jest bezpo red-

niodoprzewoduprzelewowego, todla takiego

rozwi zania musi by wykonany odpowietrz-

nik, aby nie mog o wyst powa jakiekolwiek

oddzia ywaniezwrotneprzewoduprzelewowe-

go na kocio .

Przystosowaniuneutralizatora(osprz t)nale-

y zwróci uwag na za czon do niego in-

strukcj .

syfon

Rys. Przy cze syfonu

Pod czenie do instalacji

Odprowadzanie kondensatu
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Pod czenie do instalacji

Wykonanie orurowania instalacji

gazowej mo e by przeprowadzo-

ne tylko przez uprawniony zak ad

instalacyjny. Podczas próby ci-

nienia instalacji zarówno zawór

gazowy, jak i kocio , musz by

zamkni te/wy czone.

Sie grzewcza oraz gazowa musi

by oczyszczona ze sta ych za-

nieczyszcze przed pod czeniem

do kot a gazowego. Szczególnie

dotyczy to instalacji starych.

Przed pierwszym uruchomieniem

wykona prób szczelno ci prze-

wodów rurowych oraz przy czy.

Przy cze gazowe

Armatura palnika gazowego na
palniku gazowym nie mo e praco-
wa pod ci nieniem wy szym ni
150 mbarów.
Podczas próbyci nienia instalacji
gazowej zawór gazowy kot a musi

by zamkni ty.

Je li powy sze zalecenia nie b d
przestrzegane,mo edoj doulat-

niania si gazu, co spowoduje za-

gro enie wybuchem, uduszeniem
lub zatruciem.

Rys. Kulowy k towy zawór gazu (osprz t)

Rys. Kulowy przelotowy zawór gazu (osprz t)

Na przy czu gazowym przed ko-
t em WOLF musi by zamontowa-
ny kulowy zawór gazu z zabezpie-
czeniem przeciwpo arowym.
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Przewody powietrzno-spalinowe

Do wykonania koncentrycznego

przewodu powietrzno-spalinowe-

go musz by zastosowane tylko

oryginalne elementy firmy WOLF.

Przed przyst pieniem do wykona-

nia przewodu spalinowego,

wzgl dnie przy cza powietrzno-

spalinowego, nale y zapozna si

z za czonymi wskazówkami do-

tycz cymi monta u.

Przed pod czeniem przewodu powietrzno-

spalinowegomusi zosta obliczona tzw. rów-

nowa nad ugo przewodu.

Aby zapobiec zak óceniom w pracy

kot a oraz szkodom powsta ym w in-

stalacji nale y przestrzega max. do-

puszczalnejd ugo ci przewodu.

Dlaprzewodówspalinowychzgodnych

z typem kot a B23 i B33 (otwarta ko-

moraspalania)niewolnopod adnym

pozorem zamyka lub pomniejsza

otworówwentylacyjnychw drzwiach,

oknach i cianach.Nale yzagwaran-

towa swobodnydop ywpowietrzapo-

trzebnegodospalania.

Uwaga

Nale yunika wzajemnegooddziaywa-
niaprzewodówpowietrzno-spalinowych
i/lubkanaówwentylacyjnychponadda-
chem.Zalecasi zachowywa minimal-
ny odst ppomi dzy nimi 2,5m.

Obliczona d ugo przewodu powietrzno-

spalinowegolubprzewoduspalinowegosk ada

si z d ugo ci odcinków prostych przewodu

orazzd ugo ci kolan.Kolano90°lubtrójnik90°

musz by wliczone jakorównowa nyodcinek

prosty o d ugo ci 2 mb, natomiast kolano 45°

jako odcinek prosty o d ugo ci 1 mb.

Przyk ad:

Prosty przewód powietrzno-spalinowy, d ug.

1,5 m

Trójnik rewizyjny 87° =2m

2 x 45° kolano = 2 x 1 m

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

L = 5,5 m

Obliczanied ugo ciprzewodów

Rys.Przyk adprzewodupowietrzno-spalinowego

Uwaga

Element D ugo równowa na

kolanko90° 2m

kolanko45° 1m

trójnik87° z 2m

otworemrewizyjnym

odcinekprosty odpowiedniododugo ci

Tabela:Obliczanied ugo ci równowa nej

Uwaga
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Przy cze elektryczne

Przy czesieciowe
Przy cze do sieci elektrycznej

mo e by wykonane tylko przez

uprawniony serwis. Nale y prze-

strzega przepisów zwi zanych z

instalacj elektryczn .

Przy cze pr dowe do sieci nale y

wykona jakoprzy czesta e.

Obwody regulacji, sterowania oraz

zabezpieczaj ces wykonaneispraw-

dzone fabrycznie. Po stronie wyko-

nawcy le y tylkowykonanieprzy cza

sieciowego 230 V/50 Hz.

Przewód przy czny (elastycz-

ny, 3 x 1 mm²) nale y pod czy do
zacisków sieciowych L1, N oraz
masowego .

Rys.Widok napanel sterowania

Uwaga: na zaciskach zasilaj cych

kot a obecne jest napi cie elek-
tryczne nawet przy wy czonym

wy czniku g ównym.

Rys. Panel regulacji odchylony w dó , otwarta skrzynka

zacisków

Listwa zaciskowa

F3,15A

Termostat
Osprz t

Sie Z FV

L1 N L N L

24VAC230VAC 230VAC

AF
PEPEPE

a

24VDC

b + -

3

Rys. Przy cze sieciowe

Przy cze sieciowe

• Odchyli wdó zespó regulacji i zdj pokry-

w skrzynki zaciskówpozluzowaniu ruby.

• Przewód przy czny przeprowadzi przez

otwór prowadz cy i zabezpieczy goprzed

wyci gni ciem.

• Pod czy do zacisków sieciowych L1, N

orazmasowego .
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Przy cze zewn trznego zawo-
ru gazu p ynnego

• Przewód przy czny przeprowadzi przez

otwór prowadz cy i zabezpieczy go przez

wyci gni ciem.

• Pod czy zewn trznyzawórgazup ynnego

230 VACdo zaciskówL, N na przy czu FV

i PE.

Przy cze pompy cyrkulacyjnej

• Pod czy pomp cyrkulacyjn 230VAC,

( osprz t WOLF ), w ten sposób, e do

zaciskówL i N pod czy przy cze Z i PE.

Przed wymian bezpiecznika na-

le ybezwzgl dnie od czy kocio

od sieci elektrycznej. Za pomoc

wy cznika g ównego nie mo na

kot a od czy od sieci!

Nie wolno nigdy dotyka elemen-

tów kot a przed od czeniem go

od sieci elektrycznej.

Wymiana bezpieczników

Rys.Wymianabezpieczników

bezpiecznik

Przy cze elektryczne

Termostat
Osprz t

Sie Z FV

L1 N L N L

24VAC230VAC 230VAC

AF
PEPEPE

a

24VDC

b + -

3

Rys. Przy cze zewn trznego zaworu gazup ynnego

Przy cze zewn trznego zaworu gazu

p ynnego

Termostat
Osprz t

Sie Z FV

L1 N L N L

24VAC230VAC 230VAC

AF
PEPEPE

a

24VDC

b + -

3

Rys. Przy cze pompy cyrkulacyjnej

Przy cze pompy cyrkulacyjnej
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Przy cze elektryczne

Termostat
Osprz t

Sie Z FV

L1 N L N L

24VAC230VAC 230VAC

AF
PEPEPE

a

24VDC

b + -

2

Pod czenie czujnika zew-
n trznego

Czujnik zewn trzny (pogodowy) cyfrowego

osprz tu regulacyjnego (np. DWT)mo e by

pod czonywed uguznaniaalbodo listwyzaci-

skowej kot a gazowego na przy czu AF,

wzgl dniedo listwyzaciskowejDWT.
Rys. Pod czenie czujnika zewn trznego

Pod czenieczujnika

zewn trznego

Pod czenie osprz tu regula-
cyjnego WOLF (DRT, DWT,
DWTM, DWTK)

Pod cza tylko regulatoryzprogramuosprz tu

firmyWOLF.

Schemat pod czenia zamieszczony jest do

ka dorazowego osprz tu.

Jako przewodu cz cegoosprz t regulacyjny

i kocio gazowy nale y stosowa przewody

dwu y owe (przekrój> 0,5mm²).

Termostat
Osprz t

Sie Z FV

L1 N L N L

24VAC230VAC 230VAC

AF
PEPEPE

a

24VDC

b + -

2Pod czenieosprz tu

regulacyjnego 24 V

Rys. Pod czenie osprz tu regulacyjnego

Pod czenie regulatora tempe-
ratury pokojowej (zestyk po-
tencjalniewolny)

Istniejemo liwo pod czeniaregulatora tem-

peraturypokojowejz lubbezzegara.

Kabelprzy cznyprzeci gn przezprzepusty

i zabezpieczy przed wyci gni ciem. Pod -

czy kabelprzy cznyregulatora temperatury

pokojowej do listwy zaciskowej termostatu
zgodniezeschematemelektrycznym.Usun

mostek pomi dzy stykiem a i b na odpowied-

nichzaciskach.

UWAGA:
Przyekstremalnych temperaturachzewn trz-

nych (poni ej–12°C)nale ypodnie tempe-

ratur obni enia nocnego lub nastawi nieco

wy ejtemperatur pracywtrybieochronyprzez

zamarzaniem.

Termostat
Osprz t

Sie Z FV

L1 N L N L

24VAC230VAC 230VAC

AF
PEPEPE

a

24VDC

b + -

2

Rys.Pod czenie regulatora temperaturypokojowej

Pod czenieregulatora

temperatury pokojowej
usun

mostek
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Przy cze elektryczne

Pod czenie czujnika zasobni-
ka c.w.u. i trójdrogowego za-
woruprze czaj cego

• Je li nie jest pod czony zasobnik c.w.u, to

ó ta i niebieska wtyczka musz pozosta

za lepione.

• Przy pod czaniu zasobnika c.w.u. nale y

zwróci uwag na Instrukcj monta u

zasobnikac.w.u.

Rys. Wtyk
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Nape nianie instalacji

Nape nianie instalacji

Przedpod czenieminstalacji grzew-

czejdokot anale yprzep uka oruro-

waniewceluusuni cia zniegozanie-

czyszcze .

Celemzagwarantowaniabezawaryjnegodzia-

ania kot a gazowego koniecznym jest prawi-

d owenape nienie instalacji oraz jej ca kowite

odpowietrzenie.

• Zawórgazowymusi by zamkni ty!

• Korekzamykaj cyodpowietrznika (nakotle)

otworzy o jedenobrót, nieusuwaj ckorka.

• Otworzy wszystkiezaworyprzygrzejnikach.

Otworzy zaworynazasilaniu i powrotciena

kotle.

• Ca instalacj grzewcz oraz kocio w sta-

niezimnymnape nia powoli poprzezprzy -

cze na powrocie obiegu grzewczego do ci-

nienia ok. 1 bara. Niedopuszczalne jest

stosowanie inhibitora.

• Odpowietrzy ca instalacj i przeprowa-

dzi prób wodn szczelno ci.

• W czy kocio ,prze cznikwyboruprogra-

mu ustawi na (pracuje pompa, palnik

pracujewtrybie zak ócenia,migakodb du

4nawska niku temperatury).

• Przy silnym spadku ci nienia, dope ni in-

stalacj wod .

• W czasiepracykot awskazaniamanometru

musz znajdowa si pomi dzy1a2,5bara.

• Nale ynape ni wod syfonkondensatu.

• Otworzy zawórgazowy.

• Nacisn przyciskeliminacji zak ócenia.

• Podczas d ugotrwa ej pracy kocio samo-

czynniesi odpowietrzapoprzezzawórod-

powietrzaj cy.

Uwaga

Rys.Widok ogólny panelu regulacji

Wy cznik g ówny Manometr

Rys.Wkr t odpowietrzaj cy na odpowietrzniku

Wkr t odpowietrzaj cy

Przycisk eliminacji

zak ócenia
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• Kocio wy czy zapomoc wy cznikag ów-

nego, zamkn zawórgazu.

• Wykr ci wkr todpowietrzaj cy nazawo-

rzegazowym.

• Wypu ci gazdootoczeniazapomoc np.

przewodusilikonowego.

• Otworzy zawórgazowy.

• Po wyp ywie powietrza, pod czy mano-

metr U-rurkowydo kró ca pomiarowego .

• W czy wy cznikg ówny.

• Odczyta warto ci nienianamanometrze

przydolnymi górnymobci eniu

Kontrola ci nienia przy cza
gazowego

Kontrola ci nienia przy cza gazowego

• Wy czy kocio .Zamkn zawórgazu.

• Zdemontowa manometr U-rurkowy i za-
mkn szczelnie otwór w z czce po-

miarowej wkr tem .

• Otworzy zawórgazu.Skontrolowa szczel-

no z czki pomiarowej.

• Wype ni za czon nalepk i naklei j na

wewn trznejstronieobudowy.

Rys. Odpowietrzy , sprawdzi szczelno

Wszelkie pracena elementachzasila-

nia gazem mog by wykonywane

tylko przez uprawniony zak ad insta-

lacyjny. Zagro enie wybuchem, udu-

szeniem i zatruciem!

Uwaga Gaz ziemny:
Je li warto ci nienia na przy -
czu (ci nienia przep ywu) znajdu-
jesi pozazakresem18 do25 mba-
rów, to nie wolno wykonywa pod-

czenia kot a do instalacji ani go
uruchamia .

Gaz p ynny:
Je li warto ci nienia na przy -
czu (ci nienia przep ywu) znajdu-
jesi pozazakresem43 do57 mba-
rów, to nie wolno wykonywa pod-

czenia kot a do instalacji ani go

uruchamia .

Uwaga

Rys. Widok ogólny na panel sterowania

Wy cznik g ówny
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Rys.Widok ogólny panelu steruj cego

Wy cznik g ówny

Wy wietlacz

Skrócona Instrukcja obs ugi

Manometr

Pierwszego uruchomienia i obs u-

gi kot a, jak równie poinstruowa-

nia u ytkownika musi dokona

uprawniony pracownik serwisu.

Uruchamianie

Wszystkie czynno ci zwi zane z
utrzymaniem w a ciwego stanu
technicznego kot a powinny by
wykonywane przez uprawniony
serwis techniczny. Gwarantuje to
prawid owe dzia anie oraz beza-
waryjne d ugie u ytkowanie kot a.
Zaleca si wi c u ytkownikowi za-
warcie umowy z uprawnionym za-
k adem serwisowym na sta e wy-
konywanie tych czynno ci przy-
najmniej raz w roku.

Uwaga

• Wykona prób szczelno ci instalacji.

• Skontrolowa poprawno monta uosprz tu.

• Otworzy zawory odcinaj ce na zasilaniu i

powrociec.o..

• Otworzy zawórgazu.

• W czy kocio wy cznikiemg ównym.

• Je li ci nienie w instalacji spadnie poni ej 1,0

bara,uzupeni do1,0bar(max.2,5)bara.

• Je li kocio zaczynapracowa wsposóbnie-

prawid owy, to na wy wietlaczu pojawia si

migaj cykodzak ócenia.Obja nieniedane-

gokoduzak ócenianale ywyszuka wskró-

conej instrukcji obs ugi.

• Umie ci Instrukcj wwidocznymmiejscu.

• Przeszkoli u ytkownika z zakresie obs ugi

kot a.Wype ni protokó pierwszegourucho-

mienia,przekaza u ytkownikowi Instrukcj .
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przycisk elimi-
nacji zak óce

(+)(-)

• Jednocze niewcisn przyciski (+) i (–); na

wy wietlaczupojawiasi „0”.

• Zapomoc przycisku (+)wybra parametr2

wceluzmianydolnejgranicymocy.

• Wcisn przyciskeliminacji zak óce ;poja-

wi si warto parametrunastawyfabrycznej

odpowiadaj cawarto ci z poni szej tabeli.

• Zmieni warto parametruzapomoc przy-

cisku (+) i (–).

• Wcisn przyciskeliminacji zak óce ;zmie-

nianawarto zostajewprowadzona,nawy-

wietlaczu pojawia si temperatura zasila-

nia obiegu grzewczego. Ustawianie dolnej

warto cimocygrzewczej jest zako czone.

przyciski
programowania

Rys. Wy wietlacz

Dolna granica mocy grzewczej

• Jednocze niewcisn przyciski (+) i (–); na

wy wietlaczupojawiasi „0”.

• Zapomoc przycisku (+)wybra parametr3
wcelu zmianygórnej granicymocy do ado-

waniazasobnikac.w.u.,wzgl dnieparametr
4dla trybuogrzewania.

• Wcisn przyciskeliminacji zak óce ;poja-

wi si warto parametrunastawyfabrycznej

odpowiadaj cawarto ci z poni szej tabeli.

• Zmieni warto parametruzapomoc przy-

cisku (+) i (–).

• Wcisn przyciskeliminacji zak óce ;zmie-

nianawarto zostajewprowadzona,nawy-

wietlaczu pojawia si temperatura zasila-

nia obiegu grzewczego. Ustawianie górnej

warto cimocygrzewczej jest zako czone.

Górna granica mocy grzewczej

Moc grzewcza (kW) 50/30 12 15 18 20 23 25 28 30 33 35 38 40

Moc grzewcza (kW) 80/60 11 14 17 18 21 23 26 28 30 32 35 37

Wart.wskazywana(obr./sec) 30 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84

Zmiana mocy grzewczej

Uwagi ogólne
Moc grzewcza okre lana jest przez pr dko

obrotow wentylatora.

Tabela. Nastawa mocy TGB-40

Moc grzewcza (kW) 50/30 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60

Moc grzewcza (kW) 80/60 22 25 27 30 33 35 38 41 44 46 49 52 55

Wart.wskazywana(obr./sec) 34 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 79 83

Tabela. Nastawa mocy TGB-60
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Wskazanie/Zmiana parametrów regulacyjnych

Wprowadzanie zmian dozwolone

jest tyko uprawnionemu serwiso-

wi technicznemu WOLF.

Nieprawid owo wykonana obs u-

ga mo e by przyczyn zak óce

dzia ania kot a.

Przy parametrze 5 (ochrona przez

zamarzni ciem) nale y zwróci

uwag na to, e w temperaturze

poni ej 0°C funkcja ochrony nie

jest ju gwarantowana.

Aby unikn uszkodze w ca ej

instalacji grzewczej, przy spadku

temperatury zewn trznej poni ej
–12°C nale y podnie temperatu-
r obni enia nocnego. Je li nie
zostanie dotrzymany ten warunek,
to mog powstawa naloty lodo-
we na wylocie przewodu spalino-
wego, co mo e stwarza zagro e-
nie dla osób.

Uwaga

przycisk eliminacji
zak óce

(+)(–)

przyciski
programowania

Rys. Panel regulacyjny

Wskazania i zmiany parametrów

regulacji

• Jednocze niewcisn obydwaprzyciski (+)

i (–) domomentu pojawienia si nawy wie-

tlaczu„0”

• Za pomoc przycisku (+) lub (–)wybra nu-

mer danegoparametru.

• Wcisn przyciskeliminacji zak óce ;poja-

wiasi warto parametrunastawyfabrycz-

nejzgodniez tabel „Nastawa fabryczna”.

• Zmieni warto parametruzapomoc przy-

cisku programuj cego (+) i (–).

• Wcisn przyciskeliminacji zak óce ;zmie-

niana warto zostaje wprowadzona, a na

wy wietlaczu pojawia si ponownie tempe-

raturazasilaniaobiegugrzewczego.
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Parametry regulacyjne

Wskazanie/Zmiana parametrów regulacyjnych

* Je li pod czony jest regulator DWTM, to nale y zamieni parametr 10 na 1.

** Przy pod czeniu regulatora DWTK wskazywany jest stopie modulacji przy parametrze 95, a nie

temperaturazadananazasileniu.

Tabela.Nastawyfabryczneparametru regulacji

Nr Parametr min Nastawa fabryczna max Jednostki

TGB-40 TGB-60

1 Histereza c.o. 0 8 8 20 K

2 Dolna pr dko obrotowa c.o./c.w.u. 27 29 34 45 obr/s

3 Górna pr dko obrotowa c.w.u. 35 84 83 92 obr/s

4 Górna pr dko obrotowa trybu grzania 35 84 83 92 obr/s

5 Temp. zewn. ochrony przez zamarz. -5 +2 5 °C

6 Tryb pracy pompy obiegu grzewczego 0 0 1 1 = pompa obiegowa

w czana palnikiem

0 = praca ci g a

trybu zimowego

7 Wybieg pompy cyrkul. obiegu grzewcz. 1 5 99 minuty

8 Max. ograniczenie temperatury c.o. 20 75 85 °C

9 Cykl za czania 0 5 30 minuty

10 Adres interfejsu* 0 0 4 -

Nr Parametr wskazywany Jednostki

99 Pr dko obrotowa wentylatora obr/s

98 Temperatura zewn trzna °C

97 Temperatura rzeczywista c.w.u. °C

96 Temperatura zadana c.w.u. °C

95 Temperatura zadana na zasileniu** °C

94 Temperatura spalin °C

93 Rzeczywista temperatura pokojowa °C
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Ustawianie jest dopuszczalnetylkowprzy-

padku zmiany rodzaju gazu lub w przy-

padku pojawienia si nieprawid owej pra-

cy kot a!

Ustawianie stosunku gazudo powietrzamusi

by wykonane najpierw przy obci eniu gór-

nym(tryb„kominiarz”),nast pnieprzyobci e-

niudolnym( agodnyrozruch) jakopisanoponi-

ej.

Wykonanie

Ustawianiewarto ciCO
2
przygór-

nymobci eniu(tryb„kominiarz”)
• Pokr t o programatora obróci do pozycji

„kominiarz” (pojawiasi czerwonakropka

pomi dzycyframinawska niku).

• Usun nakr tk blokuj c zprawegokró -

ca pomiarowego „Dolot powietrza” .

• Kontrolowa st enieCO
2
nakró cu .Przy

st eniuCO
2
>0,3%sygnalizowana jestnie-

szczelno w przewodzie odprowadzania

spalin.Usun nieszczelno .

• Nakr ci nakr tk blokuj c prawego kró -

ca pomiarowego „Dopr. powietrza” .

• Usun nakr tk blokuj c z lewegokró ca

pomiarowego„Odprowadzeniespalin” .

• Wprowadzi sond pomiarow CO
2
przyrz -

du dootworu pomiarowego .

• Mierzy st enieCO
2
przypenymobci eniu.

króciec pomiarowy

,odprowadzenie

spalin

króciec pomiarowy

,doprowadzenie

powietrza

Rys. Kró capomiarowe

Warto CO
2
obci enia górnego („kominiarz”):

• Nastaw CO
2
w razie potrzeby skorygowa

przez ostro ne pokr canie ruby regulacji

nat enia przep ywugazu na zaworzega-

zowym.

• praweobroty - zmniejszaniest eniaCO
2
!

leweobroty - zwi kszaniest eniaCO
2
!

Ustawianie zale no ci gaz-powietrze

ruba regulacji nat enia

przep ywu gazu

ruba regulacyjna dolnego

zakresu mocy

Rys. Ustawianie warto ci CO
2

Rys.Ogólnywidok panelu regulacyjnego

wy cznik g ówny programator

Tabela.Warto ci CO
2
doustawienia

TGB-40

Gazziemny Gazp ynny

9,0 ±0,3% 10,2 ±0,3%

TGB-60

Gazziemny

9,0 ±0,3%
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Ustawianiewarto ciCO
2
przydol-

nymobci eniu( agodnyrozruch)

• Pokr t o programatora obróci do pozycji

oznaczaj cejtrybgrzewczy.

• Ponownieuruchomi kocio przezwci ni cie

przycisku„Eliminacjazak ócenia”.

• Pooko o60sekundachodmomentuurucho-

mienia palnika skorygowa nastaw CO
2

przez ostro ne pokr canie ruby regulacji

nat enia przep ywugazu nazaworze ga-

zowym

• leweobroty -zmniejszaniest eniaCO
2
!

praweobroty - zwi kszaniest eniaCO
2
!

Ustawianie zale no ci gaz-powietrze

Warto CO
2

obci enia dolnego:

Rys.Ogólnywidok panelu regulacyjnego

wy cznik g ówny programatorprzycisk eliminacji

zak óce

Tabela.Warto ci CO
2
doustawienia

ruba regulacji nat enia

przep ywu gazu

ruba regulacyjna dolnego

zakresu mocy

Rys. Ustawianie warto ci CO
2

Ustawienie podstawowe
Ustawienie podstawowewykonuje si tylkow

przypadku, je li zawórgazowyzosta przesta-

wiony i kocio nie daje si uruchomi .

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:

- rub regulacyjn przep ywu gazu prze-

kr ci w lewoa do zetkni cia z powierzch-

ni elementu odlewu (zawór gazowy). Na-

st pnie nale y j wykr ci w prawo o oko o

1,5 obrotu, ( dla kot a TGB-40 ).

- rub regulacyjn na zaworze zespo o-

wymwodnymwkr ci w prawo do oporu, a

nast pniewykr ci o ok. 2,5 obrotuw lewo.

- Nast pnie nale y uruchomi kocio i wyko-

na prawid oweustawieniezmieszaniagaz

–powietrze.

TGB-40

Gazziemny Gazp ynny

9,0 ±0,3% 10,7 ±0,3%

TGB-60

Gazziemny

9,0 ±0,3%
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1. Rodzajgazu

GazziemnyGZ-50

GazziemnyGZ-41,5

Gazp ynny

LiczbaWobbe'go kWh/m³

Warto opa owa kWh/m³

2. Czysprawdzonoci nienienaprzy czugazu?

3. Czyprzeprow. kontrol szczelno ci instalacji gazu?

4. Czysprawdzonoprzewódpowietrzno-spalinowy?

5. Czysprawdzonoszczelno instalacji wodnej?

6. Czy jest odpowietrzona instalacjaorazkocio ?

7. Czyci nieniewinstalacji wynosipomi dzy1-2,5bara?

8. Czynaklejonoinformacj orodzajugazuimocygrzewczej?

9. Czywykonanokontrol dzia aniakot a?

10. Pomiar spalin:

Temperaturaspalinbrutto t
A
[°C]

Temperaturapowietrzadolotowego t
L
[°C]

Temperaturaspalinnetto (t
A
- t
L
) [°C]

Zawarto CO
2
lubO

2
%

Zawarto COwotoczeniu ppm

11. Czyza o onoobudow ?

12. Przeszkolonou ytkownikaiprzekazanowszystkiedokumenty?

13. Potwierdzeniewykonaniapierwszegouruchomienia

Czynno ci pierwszego uruchomienia Warto lub potwierdzenie

Protokó z uruchomienia

Data / Podpis



29

Konserwacja

2 x górne zamkni cia spr ynowe

Rys. Kocio gazowy ze zdemontowan obodow

2 x dolne zamkni cia spr ynowe

Wskazówki ogólne

Wszystkieczynno cizwi zanezutrzymaniem

wa ciwegostanu technicznegokot apowinny

by wykonywaneprzezuprawnionyserwistech-

niczny.

Systematyczne zabiegi konserwacyjne oraz

stosowaniewy cznieoryginalnychcz ci za-

miennychfirmyWOLFmadecyduj ceznacze-

niewbezawaryjnymid ugotrwa ymu ytkowa-

niukot a.

Zalecasi wi cu ytkownikowi zawarcieumo-

wy z uprawnionymzak ademserwisowymna

sta ewykonywanie tychczynno ci.

Wskazówki dotycz ce bezpie-
cze stwa
Zanimrozpoczniesi wykonywanieczynno ci

konserwacyjnych,powinnowykona si nast -

puj ceczynno ciwponi szejkolejno ci:

•Wy czy kocio zapomoc wy cznikag ów-

nego.

Na zaciskach sieciowych obecne
jest napi cie elektryczne nawet po
wy czeniu kot a.

• Wy czy wy cznikawaryjnywobiegu

grzewczym(je li istnieje).

• Zamkn zawórgazu.

• Zamkn zaworyodcinaj cenazasilaniu i

powrocieobiegugrzewczego.

• Zdj obudow czo ow i odstawi w

miejscezapobiegaj ceuszkodzeniu.

• Sprawdzi ,czykocio jestwystudzony.

Rys.Ogólnywidok panelu regulacyjnego

Wy cznik g ówny

Obudowa komory spalania
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Konserwacja

os ona od

promienio-

wania

Rys. Os ona od promie-

niowania

z cze rubowe przy cza gaz. komory zmieszania

Rys. Z cze rubowe przy cza gazowego

nakr tka na ma ej pokrywie komory spalania

Rys. Nakr tka na pokrywie komory spalania

wtyk zap onu

wtyk jonizacji

wtyk uziemienia

wtyk czujnika

na powrocie

wtyk went.

wtyk czujnika

na zasilaniu

wtyk czujnika

spalin

Demonta komory spalania

• Zdj obudow komoryspalaniapozluzowa-

niuzamkni spr ynowych

• Wyj wtyczki znast puj cychgniazd:

zap onu, jonizacji, temperaturynazasilaniu i

powrocie,czujnika temperaturyspalin i wen-

tylatora.

• Wyci gn doprzoduos on odpromienio-

wania i zdj z haków.

• Odkr ci z cze rubowenaprzy czugazo-

wymkomoryzmieszania.

• Wykr ci (3 sztuki) nakr teknama ejpokry-

wiekomory spalania.

• Zdj ca yzespó (komorazmieszania,wen-

tylator ima pokryw komory spalania)

Rys. Kocio gazowy ze zdemontowan obudow

komoryspalania
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nakr tka ko pakowa prze-

wodu odpowietrznika

Rys. Nakr tka ko pakowa / Pokrywa tylnej cianki

•Odkr ci nakr tk ko pakow naprzewodzie

do odpowietrznika i wyci gn wgór prze-

wódwrazzodpowietrznikiem.

• Rozkr ci z czki na przy czu zasilania i

powrotu.

• Przesun wgór elementprzesuwnyprze-

woduspalinowego.

• Z kot a wykr ci syfon i opró ni go.

• Wykr ci rubypokrywytylnej cianki.

• Unie ca o zespo u komory spalania a

domomentuuwolnieniakró cówspustukon-

densatu a nast pnie wyci gn zespó ko-

moryspalaniadoprzodu. przy cze zasilania przy cze powrotu

Rys. Z czki na zasilaniu i

powrocie

Konserwacja

syfon kot a

Rys. Syfon kot a

zespó komory spalania

Rys. Zespó komory spalania

ruba pokrywy tylnej cianki
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• Wykr ci i wyj trzpienie gwintowane (4

sztuki) du ejpokrywykomoryspalania.

• Wyj c palnik unosz cgowgór .

• Zdj du pokryw komoryspalania.

• Zdj komor spalaniawrazzwymiennikiem

unosz c j wgór

• Wyci gn dnokomoryspalania.

trzpie

gwintowany

Konserwacja

Demonta , czyszczenie i ponowny

monta palnika / wymiennika ciep a

w obiegu grzewczym

Rys. Trzpie gwintowany du ej pokrywy komory

spalania

du a pokrywa komory

spalania

Rys. Du a pokrywa komory spalania

Rys. Zespó komory spalania / Wanna na kondensat
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Rys. Wyj dno

• Wyj dno.

• Zapomoc palnikawyj izolacjewkierunku

zdo u dogóry.

Obróconyprzy tymwymiennik ciep a posta-

wi na pod o u i ostro nie przesuwa go od

góry.

Rys. Wypchn izolacj z palnikiem

Konserwacja

dno komory

spalania

• Odkr ci nakr tk w dnie komory spalania,

wraziekonieczno ciprzytrzyma przeciwna-

kr tk .

Rys. Dno komory spalania wwymienniku ciep a

obiegugrzewczego
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Konserwacja

• Usun zanieczyszczeniazwymiennikacie-

p a za pomoc szczotki z zestawuWOLF

art. nr 24 40 053.

Rys. Czyszczenie wymiennika ciep a

Rys. Dwucz ciowa izolacja wypchni ta z wymienni-

ka ciep a

Rys. Czyszczenie palnika

• Je li zachodzi konieczno wyczy ci palnik

szczotk .

• Wymy wann kondensatu.
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Konserwacja

Rys. Dno komory spalania wprowadzi od do u do

wymiennikaciep a

• Wsun oddo udnokomoryspalania.Pozy-

cja dna pokazana jest na rys. na stronie 32.

Korzystnym jest jego wsuni cie nie ca kiem

doko ca,poniewa dok adnapozycjaustala

si w momencie montowania wymiennika

ciep azwann kondensatu.Je li dnozosta-

niewsuni tezbytdaleko, topó niejniedasi

wsun ca kowiciepalnika.

Rys. Monta dna komory spalania

• Ponowny monta nale y przeprowadzi w

kolejno ci odwrotnejdodemonta u.

Uwaga: Zasadniczo, wszystkie uszczel-

nienia po stronie wodnej i po

stronie odprowadzenia spalin

powinny by usuni te i wymie-

nione na nowe. Przed ponow-

nym monta em nale y po-

wierzchni uszczelnie lekko

posmarowa specjalnym sma-

rem silikonowym (inne smary

powoduj niszczenie uszcze-

lek).

Ponownymonta

Rys. Wszystkie uszczelki lekko posmarowa spe-

cjalnymsmaremsilikonowym

• Zamontowa dno komory spalania. Mi kka

dziurkowana izolacja znajdujesi pomi dzy

dnema izolacj trwa .
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Konserwacja

Rys. Pozycja pokrywy komory spalania

• Pozycjapokrywykomoryspalaniapokazana

jestnarysunku.

Uwaga: podczas monta u palnika nale-

y zwróci uwag na to, aby
ko nierz palnika przylega do
pokrywy komory spalania. W

przeciwnym wypadku bowiem

dno komory spalania b dzie
zbyt daleko ku górze.

zespó komory spalania wanna kondensatu

Rys. Pozycja zespo u komory spalania / wanny

kondensatu

• Przymonta uzwróci uwag naprawid ow

pozycj zespo u komory spalania z wann

kondensatu (trzpieniemocuj ceprzebiegaj

przezelementzprofilem„u”z ty upoprawej).

Rys. P aska pokrywa le y na wymienniku ciep a

• Sznuruszczelniaj cyorazpokrywauszczel-

niaj ca le na wymienniku ciep a. (Do nu-

meru seryjnego kot a 0292... ta pokrywa

uszczelniaj caniewyst puje,donumeruse-

ryjnegokot a0143... tensznuruszczelniaj cy

niewyst puje).W trakcie czynno ci konser-

wacyjnychnale ywyposa y wsznur i pokry-

w tak e starszemodele kot ów.

• Je li izolacjakomoryspalaniazosta auszko-

dzona, to musi by zast piona now (izola-

cja, pokrywakomoryspalania i pokrywa,art.

nr 86 02 684)
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• Ponowny monta nale y przeprowadzi w

kolejno ci odwrotnejdodemonta u.

Zasadniczo wszystkie uszczelnienia po

stronie wodnej i po stronie odprowadze-

nia spalin powinny by usuni te i wymie-

nione na nowe. Przed ponownym monta-

em nale y powierzchni uszczelnie lek-

ko posmarowa specjalnym smarem sili-

konowym (inne smary powoduj niszcze-

nie uszczelek).

• Przymonta uzwróci uwag naprawid ow

pozycj zespo u komory spalania z wann

kondensatu.

• Przymonta uzwróci uwag naprawid ow

pozycj przewodówsteruj cych.

Pozako czeniuczynno ci serwisowych,nale-

ywykona kolejnonast puj cekroki:

• Otworzy zaworyodcinaj cenazasileniu i

powrocieobiegugrzewczego.Otworzy

dop ywzimnejwody.

• Je li jest to konieczne,nale yponownie

nape ni obieg grzewczydo ci nienia 1,5

bara a nast pnie go odpowietrzy .

• Otworzy zawórgazu.

• W czy wy cznikawaryjnywobwodzie

grzewczym(je liwyst puje).

• W czy wy cznik g ówny na kotle gazo-

wym.

• Upewni si , ekocio jestszczelnyzarówno

w cz ci gazowej, jak i wodnej.

• Sprawdzi prawid owe dzia anie kot a oraz

parametryspalin.

• Za o y przedniaos on kot a.

Wskazówki dotycz ce bezpie-
cze stwa

Konserwacja
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Konserwacja

• Prosimyozaznaczeniekrzy ykiemwyko-

nanejczynno ci serwisowejorazwpisanie

wprotokolewarto ci zmierzonegopara-

metru wodpowiednimmiejscu.

Protokó wykonania
konserwacji

Czynno ci serwisowe Data Data

1. Czy jestwyczyszczonywymiennikwobiegu

grzewczymiopró nionysyfon?

. 2. Czypalnik jestwyczyszczony?

3. Czywykonanoprób szczelno ciwtrybiepracy?

4. Czywykonanokontrol dzia ania?

5. Pomiar spalin:

Temperaturaspalinbrutto t
A
[°C]

Temperaturapowietrzadolotowego t
L
[°C]

Temperaturaspalinnetto (t
A
- t
L
) [°C]

Zawarto CO
2
lub %

Zawarto O
2

%

Zawarto COwotoczeniu ppm

6. Potwierdzenieprzeprow.konserwacji

(piecz tka firmy,podpis)

t
A
[°C]

t
L
[°C]

(t
A
- t
L
) [°C]

%

%

ppm
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Data Data Data Data

t
L
[°C]

t
A
[°C]

(t
A
- t
L
) [°C]

%

%

ppm

t
L
[°C]

t
A
[°C]

(t
A
- t
L
) [°C]

%

%

ppm

t
L
[°C]

t
A
[°C]

(t
A
- t
L
) [°C]

%

%

ppm

t
L
[°C]

t
A
[°C]

(t
A
- t
L
) [°C]

%

%

ppm

Konserwacja
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Parametry techniczne

Typ TGB-40 TGB-60

Znamionowamoccieplnaprzy 80/60°C kW 37,2 55,4
Znamionowamoccieplnaprzy 50/30°C kW 40,5 60,6
Znamionoweobci eniecieplne kW 37,9 57,2
Najmn.moccieplna (modulacja) przy80/60 kW 11,2 21,9
Najmn.moccieplna (modulacja) przy50/30 kW 12,1 23,6
Najmn.obci eniecieplne (modulacja) kW 11,4 22,3

ZasilanieobiegugrzewczegoØzewn. mm G1¼ G1¼
PowrótobiegugrzewczegoØzewn. mm G1¼ G1¼
Przy czegazowe R ¾ ¾
Przy czeprzewodupowietrzno-spalinow. mm 125/80 125/80

Parametrygazunaprzy czu:
ziemnyGZ-50(H

i
=9,5kWh/m³=34,2MJ/m³)m³/h 4,0 6,0

ziemny41,5 (H
i
= 8,6kWh/m³=31,0MJ/m³) *m³/h 4,4 6,7

p ynny (H
i
=12,8kWh/kg=46,1MJ/kg) kg/h 3,0 -

Ci nieniegazunaprzy czu:
gazziemny mbar 20 20
gazp ynny mbar 50 -

Temperaturanazasilaniu °C 85 85
Maksymalnenadci nienie bar 3,0 3,0
Pojemno wodnawymien. ciep a wob. grz. l 2,5 2,5
Pojemno wodna kot a l 3,5 3,5
Ko coweci n. podnosz.
Nat .przep .1720 l/h (30kW przy T=15K) mbar 290 300
Nat .przep .2120 l/h (37kW przy T=15K) mbar 150 300
Nat .przep .2700 l/h (47kW przy T=15K) mbar - 170
Nat . przep . 2580 l/h (60kW przy T=20K)mbar - 220

Dopuszczalnetemperaturyczujników °C 95 95
Masowenat enieprzep ywuspalin g/s 17,3 26,7
Temperatura spalin80/60 - 50/30 °C 67- 43 80-50
Dyspozycyjnawarto ci nieniawentylatora Pa 130 185
Grupa parametrówspalin wg DVGWG635 G52 G52

Przy czeelektryczne V~/Hz 230/50 230/50
Zamontowanezabezpieczenie A 3,15 3,15
Pobórmocyelektrycznej W 165 175
Rodzajzabezpieczenia IPX2D IPX2D
Masa ca kowita kg 53 54
Masakot a (przymonta u) kg 40 41

Ilo kondensatuprzy temperaturze40/30°C l/h ok. 4,5 ok. 6,0
Warto pHkondensatu ok. 4,0 ok. 4,0

Numer identyfikacyjnyCE CE-0085BM0261 CE-0085BM0261
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Parametry techniczne

Warto ci nienia podnoszenia pompy

W kot ach TGB-40 i TGB-60 jest zamontowana pompa w obiegu grzewczym, której praca jest

regulowananiezale nieodobci eniapalnika.Ko cowawarto wysoko ci ci nieniapompowa-

niamo eby odczytanaznomogramu.
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Schemat instalacji
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Wskazówki do projektowania

Ogólne zasady dotycz ce
obwodu hydraulicznego

Wobwódkot awbudowana jestpompazregu-

lowan pr dko ci obrotow , która zmienia

parametrypracyniezale nieodmocypalnika.

Zawórnadmiarowyzapewniaminimalnyobieg

i zapobiega przedostawaniu si szumów do

dalszej cz ci instalacji. Dzi ki wbudowanej

pompieorazzaworowiprzelewowemuuzysku-

je si wcze niej prezentowane warto ci ko -

cowegoci nienia podnoszeniapompy.

Wskazówki

• Ci nienie podnoszenia: Je li warto ci ci-

nieniapodnoszeniakot as niewystarcza-

j ce, nale y zastosowa sprz g o hydrau-

liczn lub przy czy obieg mieszacza za

pomoc za lepionego jednostronniezaworu

3-drogowego.

• Aby zapobiec przegrzewaniu si uk adu

ogrzewaniapod ogowego,nale yzamonto-

wa czujnik temperatury!

• Zabrudzenia: Kocio nale y chroni przez

zabrudzeniem.W przypadkunowowykona-

nych instalacji nale y zabezpieczy je po-

przez w o enie filtra siatkowego, a w przy-

padku starych instalacji lub instalacji po -

czonychzinstalacj zrurstalowych,nale yna

powrociezamontowa odmulacz.

Symbole na schematach hydraulicznych:

Odbiornik ciep a Elementysamodzielne

Obieg Obieg Sprz g o Systemroz- Pracarównoleg.

grzewczy mieszacza hydrauliczne dzia uzwy- Ogrzewanie Kaskada

mienn.ciep a C.w.u.

Przegl d schematów hydraulicznych:

Odbiornik ciep a Elementyspecjalne Przyk ad

nr

Schematyniedopuszczalne! 1.1 1.2 1.3

Po.obiegumieszaczazapomoc za lepionego jednostr.zaw.3-drogowego 2

Od czanieinstalacjizapomoc sprz gahydraulicznego 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

do 240 kW
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Wskazówki do projektowania

1. Schematy niedopuszczalne

1.1Bezpo rednie pod czenie pompy ze-

wn trznej

Uzasadnienie:

• Pr dko przep ywu strumienia cieczy w

kotleprzekraczadopuszczaln warto .

• Nie jestefektywnepodwy szaniewydajno-

ci pompowaniazapomoc bezpo rednio

przy czonejpompyzewn trznej.Bardziej

efektywne jest zastosowanie sprz g ahy-

draulicznego lubpod czenieza lepione-

go jednostronniemieszacza.

• Czujniknat eniaprzep ywukot a jesturu-

chamiany. Mo e to prowadzi do uszko-

dzeniakot a.

1.2Zastosowanie 3-drogowego zaworu w
po czeniu ze sprz g em hydraulicz-
nym oraz DWTK

Uzasadnienie:
• Kocio wzgl dnieregulatorDWTKniemo e

przesterowa 3-drogowegozaworu.

1.3Bezpo redniepod czenieobiegumie-

szacza bez hydraulicznego wysprz -
gania

Uzasadnienie:

• Przyca kowicieotwartym3-drogowymza-

worzemieszaj cymprzekroczona jest do-

puszczalnapr dko przep ywuwkotle.

• Czujnikprzep ywukot a jest uruchamiany.

Mo e toprowadzi douszkodzenia kot a.

Dowysprz ganianale ypomi dzyzasilaniem

apowrotemobiegumieszaczawbudowa od-

powiednio zwymiarowany bypass (patrz opis

schematuz jednostronnieza lepionymzawo-

rem3-drogowym).



45

Wskazówki do projektowania

Bezp. przy . ob. za pomoc jednostronnie za lepionego mieszacza

Zakres zastosowania

W/wprzy cze stosuje si w tedy, je li obieg

mieszaczapowinienby po czonybezpo red-

niozpomp (tzn.bezsprz g ahydraulicznego)

do kot a TGB-40/60.

Opis

Bezpo rednieprzy czenieobieguzapomoc

jednostronnieza lepinegomieszaczazawiera

otwartybypasspomi dzyzasilaniemapowro-

temobiegumieszacza, którywysprz glapom-

p obiegumieszacza wobwodzie kot a.

Zaopatrzony w korek za lepiaj cy mieszacz

regulujewielko masowegonat eniaprze-

p ywu, które zosta owprowadzone do obiegu

mieszaczaniezale nieod temperaturyzasila-

nia.

Zalety:

• Realizuje si hydraulicznewysprz ganie, a

zatembezwzajemnegooddzia ywaniapom-

py obiegowej i pompy wobiegumieszacza.

• Wyrównaniehydrauliczne jestdo uprosz-

czone,poniewa naka dyobiegodbiornika

konieczny jest tylko jedenzawórd awi cy.

• Mocpompywobiegumieszacza jestzmniej-

szona,poniewa strataci nienianamiesza-

czuwobiegukot a jest dok adnie policzona.

• Je li wprzypadkuogrzewaniapod ogowego

pojawia si przekroczenie temperatury na

zasilaniuwobiegumieszacza, to jestw cza-

na pompawobiegumieszacza. Dodatkowy

zawórelektromagnetyczny,nie jestkoniecz-

ny do przerwania zasilania obiegu miesza-

cza.Wy czenieprzep ywudlapompywobie-

gukot anie jestwtymprzypadkukonieczne.

Wa niejsze wymagania w stosunku do

instalacji:

• 3-drogowy zawórmieszacza nale y zaopa-

trzy wkorekblokuj cy(patrzschemat).

• Orurowanieobiegumieszaczamusi by do-

brzezwymiarowane(patrz tabela).

• Parametry obiegumieszacza, a w razie ko-

nieczno ci tak e i pozosta ych istniej cych

obiegówodbiorników(patrzschemat), nale-

y wzajemnie pomi dzy sob ustali za po-

moc zaworówd awi cych.
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Wskazówki do projektowania

Ozn. Artyku Nr artyku u

GT Typ urz dzenia TGB-35/40/60 patrz cennik

RK Klapa zwrotna – ci nienie otwarcia 20 mbar wykonawca

Zestaw przy czy obiegu grzewczego

sk adaj cy si z:

HKAS 2 zaworów kulowych 1"

2 zaworów nape niania i opró niania 20 11 245

1 pod czenia dla naczynia wzbiorczego ¾"

SMF Osadnik zanieczyszcze DN 25 - szeroko oczka 0,6 mm, 100 oczek/cm² wykonawca

DV 1,2 Zawór regulacyjny wykonawca

KH Zawór kulowy 1" 20 11 192

BS Korek za lepiaj cy – takie same parametry jak mieszacz wykonawca

DN 20 k
VS
6,3 do 45 kW 27 91 056

3-drogowy (odleg o pomi dzy krzywymi grzewczymi 10 K)

MI mieszacz DN 25 k
VS
12 > 45 kW 27 91 057

(odleg o pomi dzy krzywymi grzewczymi 10 K)

Silnik mieszacza 27 91 011

VF Czujnik na zasilaniu w zakresie dostawy DWTM -

R Regulacja DWTM – regulator pogodowy temperatury z czujnikiem temperatury na zasilaniu 86 02 728

V Orurowanie wykonawca

Orurowanie w obiegu mieszacza (MK)

Zasilanie, powrót, bypass w obiegu mieszacza

wydajn. pompowania MK DT Nominalna moc cieplna Nominalna rednica orurowania

VMI do 1290 l/h 10 K do 20 kW DN 25

do 2000 l/h 10 K do 30 kW DN 32 inwestor

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

do 5160 l/h 10 K do 60 kW DN 50
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Wskazówki dotycz ce rozplanowania

3. Wysprz glanie instalacji za pomoc sprz g a hydraulicznego

Zakres zastosowania

Zastosowaniesprz gahydraulicznegozalecasi

jakoalternatywnedoprzy czazjednostronnie za-

lepionymmieszaczem,gdypostroniegrzewczej

mogobywyst pi szczególniedu eobj to ciowe

nat enieprzepywuorazgdypod czonajestpom-

pazewn trznabezmieszacza.

Ponadto sprz gomusi by zastosowanewprzy-

padkuwspólnegoprzy czeniahydraulicznegowie-

lukotówTGB-40lubTGB-60dojednejkaskady.

Schemat

Wa niejsze wymagania dotycz ce instalacji

Dla dopasowania nat enia przep ywu musi

by stosowana kryzanazasilaniuobiegugrzew-

czego. Unika si wtedy tak niepo danego

wzrostuprzep ywunapowrociepoprzezsprz -

g o. Kryza znajduje si w opakowaniu kot a.

Klapa zwrotna zapobiega podwy szonemu

przep ywowi wywo anemu przez zewn trzn

pomp kot a. Jest to konieczne w przypadku

instalacji kaskadowej.Filtr chroni kocio przed

przedostawaniemsi grubszych zanieczysz-

cze z instalacji.Napotrzebykonserwacji filtra

nale yzamontowa zawórkulowy.

Nale y bezwzgl dnie stosowa regulator

DWTK, poniewa tylko nimmo na regulowa

temperatur zasilaniawobiegugrzewczym.

Ozn. Artyku Nr artyku u

GT Typ urz dzenia TGB-40/60 patrz cennik

FD Uszczelka p aska 1¼" w urz dzeniu

DS Kryza w urz dzeniu

RK Klapa zwrotna / blokada

bezw adno ciowa 20 11 228

Zestaw przy czy obiegu grzew- 20 11 245

czego sk adaj cy si z:

HKAS 2 zaworów kulowych 1"

2 zaworów nape n. i opró n.

1 zawór bezpiecze stwa ¾"

1 pod czenie dla na-

czynia wzbiorczego ¾"

V Orurowanie wykonawca

SMF Osadnik zanieczyszcze DN 25

szer. oczka 0,6 mm, 100 oczek/cm²

KH Zawór kulowy 1" 20 11 192

HW Sprz go hydraul. do max. 4,5 m³/h 2011 333

Sprz go hydraul. do max. 10 m³/h 20 11 334

R Regulacja DWTK – regul. pogodowy 86 00 997

temp. z czujnikiem temp. na zasilaniu
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Wskazówki do projektowania

Nr Artyku Nr artyku u

1 Zestaw przy czy obiegu grzewczego 20 11 245

2 Naczynie wzbiorcze przeponowe: 25 l 24 00 450

35 l 24 00 455

50 l 24 00 458

80 l 24 00 462

3 3-drogowy zawór prze czaj cy do adowania zasobnika: 1" AG dla TGB-40 86 02 187

3-drogowy zawór prze czaj cy do adowania zasobnika: 1 ¼" IG dla TGB-60 20 11 195

5 Zawór nape niania i opró niania kot a ½" oraz redukcja 1" x ½" 88 15 351

6 Z awór wykonawca

9 Zdalne sterowanie DWT (opcja) 27 33 002

16 Zasobnik stoj cy SE i wykonanie SEM patrz cennik

17 Elektroniczny czujnik zasobnika c.w.u. 27 99 054

Przed u acz elektryczny 4 m 27 99 243

Przyk ad instalacji 4
1 obieg grzejnikowy, 1 obieg zasobnika c.w.u. z 3-drogowym zaworem

Przyk ad instalacji 4

Pompakot azasilaobieggrzewczyzw a ciwawydajno ci .Poprzez3-drogowyzawórprze cza-

j cynast puje adowaniezasobnikac.w.u.

Nat enie przep ywu:

Przyprojektowaniuprzep ywunale yzwróci uwag naci nieniepompykot a.Musiby uwzgl d-

nionastrataci nienianazaworze3-drogowym.

Ogrzewanie pod ogowe:
Przy nachyleniu charakterystyki od 10 K nie wolno przekracza przy ogrzewaniu pod ogowym

nast puj cychwarto ci:

TGB-40 ok. 23 kW

TGB-60 ok. 31 kW

Uzasadnienie:nie b dziemo nauzyska koniecznegoprzep y-

wu!

6
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F 10A
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Wy cznik
awaryjny
ogrzewania

Interfejs 2-przewodowy

Przy cze sie-
ciowe 230 V~

2
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Wskazówki dotycz ce rozplanowania

Nr Artyku Nr artyku u

1 Zestaw przy czy obiegu grzewczego 20 11 245

2 Naczynie wzbiorcze przeponowe: 25 l 24 00 450

35 l 24 00 455

50 l 24 00 458

80 l 24 00 462

3 3-drogowy zawór prze czaj cy do adowania zasobnika: 1 " AG dla TGB-40 86 02 187

3-drogowy zawór prze czaj cy do adowania zasobnika: 1 ¼" IG dla TGB-60 20 11 195

5 Zawór nape niania i opró niania kot a ½" oraz redukcja 1" x ½" 88 15 351

6 Z awór wykonawca

7 3-drogowy mieszacz MS DN 20 (do 45 kW) kvs = 6,3 27 91 056

3-drogowy mieszacz MS DN 25 (> 45 kW) kvs = 12 27 91 057

Korek blokuj cy w mieszaczu wykonawca

Silnik mieszacza 27 91 011

8 Zestaw DWTM – Regulator cyfrowy dla obiegu mieszacza 86 02 728

9 Zdalne sterowanie DWT (opcja) 27 33 002

10 Pompa obiegu grzewczego wykonawca

11 Zawór przelewowy do 40 kW 24 00 420

13 Klapa zwrotna – ci nienie otwarcia 20 mbar wykonwca

14 Czujnik temperatury dla ogrzewania pod ogowego 27 91 905

16 Zasobnik stoj cy SE i wykonanie SEM patrz cennik

17 Elektroniczny czujnik zasobnika c.w.u. 27 99 054

Przed u acz elektryczny 4 m 27 99 243

Przyk ad instalacji 5
1 obieg mieszacza, 1 obieg zasobnika c.w.u. z 3-drogowym zaworem

Przyk ad instalacji 5
Pompa kota zasila obieg grzewczy z wa ciw wydajno ci . Poprzez 3-drogowy zawór prze czaj cy

nast puje adowaniezasobnikac.w.u.RegulatorDWTMprzejmujeregulacj temperaturyzasilaniawobiegu

mieszacza.

Nat enie przep ywu:Przy projektowaniu przep ywu nale y zwróci uwag na ci nienie pompy

kot a.Musi by uwzgl dnionastrataci nienianazaworze3-drogowym.

Ogrzewanie pod ogowe: Przez obej cie (bypass) wykonany w obiegu mieszacza obieg w kotle jest

wysprz glonyhydraulicznieodobwodumieszacza.Nale yzwróci uwag nadobrezwymiarowanieobej cia

iorurowaniawobiegumieszacza.

Wskazówka:

maksymalnie 2 DWTM!
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Nr Artyku Nr artyku u

1 Zestaw przy czy obiegu grzewczego 20 11 245

2 Naczynie wzbiorcze przeponowe: 25 l 24 00 450

35 l 24 00 455

50 l 24 00 458

80 l 24 00 462

3 3-drogowy zawór prze czaj cy do adowania zasobnika: 1 " AG dla TGB-40 86 02 187

3-drogowy zawór prze czaj cy do adowania zasobnika: 1 ¼" IG dla TGB-60 20 11 195

5 Zawór nape niania i opró niania kot a ½" oraz redukcja 1" x ½" 88 15 351

6 Zawór d awi cy wykonawca

7 3-drogowy mieszacz MS DN 20 (do 45 kW) kvs = 6,3 27 91 056

3-drogowy mieszacz MS DN 25 (> 45 kW) kvs = 12 27 91 057

Korek blokuj cy w mieszaczu wykonawca

Silnik mieszacza 27 91 011

8 Zestaw DWTM – Regulator cyfrowy dla obiegu mieszacza 86 02 728

9 Zdalne sterowanie DWT (opcja) 27 33 002

10 Pompa obiegu grzewczego inwestor

11 Zawór przelewowy do 40 kW 24 00 420

12 Zawór regulacyjny dla obej cia (Bypass) wykonawca

13 Klapa zwrotna – ci nienie otwarcia 20 mbar wykonawca

14 Czujnik temperatury dla ogrzewania pod ogowego 27 91 905

15 Zawór 2-drogowy 230 V (opcja) wykonawca

16 Zasobnik stoj cy SE i wykonanie SEM patrz cennik

17 Elektroniczny czujnik zasobnika c.w.u. 27 99 054

Przed u enie kabla l = 4 m 27 99 243

Wskazówki do projektowania

Przyk ad instalacji 6
1 obieg mieszacza, 1 obieg grzejnikowy,1 obieg zasobnika c.w.u. z 3-drogowym zaworem

Przyk ad instalacji 6
Pompa kota zasila obieg grzewczy z wa ciw wydajno ci . Poprzez 3-drogowy zawór prze czaj cy nast puje adowanie

zasobnikac.w.u.RegulatorDWTMprzejmujeregulacj temperaturyzasilaniawobiegumieszacza.

Nat enie przep ywu: Przy projektowaniu przep ywu nale y zwróci uwag na ci nienie pompy kot a. Musi by

uwzgl dnionastrata ci nieniana zaworze3-drogowym.

Ogrzewanie pod ogowe: Przez obej cie (bypass) wykonany w obiegu mieszacza obieg w kotle jest wysprz glony
hydraulicznieodobwodumieszacza.Nale yzwróci uwag nadobrezwymiarowanieobej ciaiorurowaniawobiegumieszacza.
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Wskazówki do projektowania

Przyk ad instalacji 7
1 obieg mieszacza, 1 obieg grzejnikowy,1 obieg zasobnika c.w.u. z 3-drogowym zaworem

Nr Artyku Nr artyku u

1 Zestaw przy czy obiegu grzewczego 20 11 245

2 Naczynie wzbiorcze przeponowe: 25 l 24 00 450

35 l 24 00 455

50 l 24 00 458

80 l 24 00 462

3 3-drogowy zawór prze czaj cy do adowania zasobnika: 1 " AG dla TGB-40 86 02 187

3-drogowy zawór prze czaj cy do adowania zasobnika: 1 ¼" IG dla TGB-60 20 11 195

5 Zawór nape niania i opró niania kot a ½" oraz redukcja 1" x ½" 88 15 351

6 Z awór wykonawca

7 3-drogowy mieszacz MS DN 20 (do 45 kW) kvs = 6,3 27 91 056

3-drogowy mieszacz MS DN 25 (> 45 kW) kvs = 12 27 91 057

Korek blokuj cy w mieszaczu wykonawca

Silnik mieszacza 27 91 011

8 Zestaw DWTM – Regulator cyfrowy dla obiegu mieszacza 86 00 942

9 Zdalne sterowanie DWT (opcja) 27 33 002

10 Pompa obiegu grzewczego wykonawca

11 Zawór przelewowy do 40 kW 24 00 420

13 Klapa zwrotna - ci nienie otwarcia 20 mbar wykonawca

14 Czujnik temperatury dla ogrzewania pod ogowego 27 91 905

15 Zawór 2-drogowy na 230 V (opcja) wykonawca

16 Zasobnik stoj cy SE i wykonanie SEM patrz cennik

17 Elektroniczny czujnik zasobnika c.w.u. 27 99 054

Przed u enie kabla l = 4 m 27 99 243

20 P ytowy wymiennik ciep a wykonawca

Przyk ad instalacji 7
Pompakota zasila obieggrzewczy oraz obiegmieszacza zwa ciw wydajno ci . Poprzez 3-drogowy zawór prze czaj cy

nast puje adowaniezasobnikac.w.u.RegulatorDWTMprzejmujeregulacj temperaturyzasilaniawobiegumieszacza.

Nat enie przep ywu: Przy projektowaniu przep ywu nale y zwróci uwag na ci nienie pompy kot a. Musi by

uwzgl dnionastrata ci nieniana zaworze3-drogowym.

Ogrzewanie pod ogowe:Obieg kota oddzielony jest hydraulicznie od obiegu mieszacza przez pytowy wymiennik ciepa
zabudowany zamieszaczem.Pytowywymiennik ciepamusi by zaprojektowany zale nie odwarunków instalacji i mocy.
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Wskazówki do projektowania

Przyk ad instalacji 8
1 obieg grzejnikowy,1 obieg zasobnika c.w.u. z pomp aduj c , 1 sprz g o hydrauliczne

Nr Artyku Nr artyku u

1 Zestaw przy czy obiegu grzewczego 20 11 245

2 Naczynie wzbiorcze przeponowe: 25 l 24 00 450

35 l 24 00 455

50 l 24 00 458

80 l 24 00 462

4 Sprz g o hydrauliczne do 4,5 m³/h 20 11 333

Sprz g o hydrauliczne do 10m³/h 20 11 334

5 Zawór nape niania i opró niania kot a ½" oraz redukcja 1" x ½" 88 15 351

6 Z awór wykonawca

9 Zdalne sterowanie DWT (opcja) 27 33 002

10 Pompa obiegu grzewczego wykonawca

11 Zespó orurowania 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 D awik bezw adno ciowy wykonawca

14 Czujnik temperatury dla ogrzewania pod ogowego 27 91 905

16 Zasobnik stoj cy SE i wykonanie SEM patrz cennik

17 Elektroniczny czujnik zasobnika c.w.u. 88 52 817

18 DWTK – Cyfrowy regulator pogod. temp. dla zaworu w instalacji z d wigni hydrauliczn 86 00 997

21 Klapa zwrotna 20 11 228

22 Rozdzielacz 2 obiegi 20 12 066

3 obiegi 20 12 067

23 Przy cz rurowe dla sprz g a hydraulicznego 4,5 m³/h 20 11 332

Przy cz rurowe dla sprz g a hydraulicznego 10 m³/h wykonawca

Przyk ad instalacji 8
Pompa kot a zasila z w a ciw wydajno ci obiegi grzewcze poprzez d wigni hydrauliczn . Regulator DWTM

przejmuje regulacj temperatury sumarycznej zasprz g emhydraulicznym.

Nat enie przep ywu:Nat enie przep ywuwobiegu kot a utrzymuje kryza dostarczanawraz z kot em. Dla kot a

TGB-40 wynosi oko o 1900 l/h, dla TGB-60 oko o 2300 l/h. Wybór sprz g a zale y od nat enia przep ywu w

poszczególnychobiegach.
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Wskazówki do projekowania

Przyk ad instalacji 9
1 obieg grzejnikowy,1 obieg zasobnika c.w.u. z pomp aduj c , 1 sprz g o hydrauliczne

Nr Artyku Nr artyku u

1 Zestaw przy czy obiegu grzewczego 1 x zawór bezpiecze stwa ¾" 20 11 245

sk adaj cy si z: 2 x zawór kulowy 1"

2 x zawór do nape niania i spustowy

1 x pod czenie przepon. naczynia wzbiorcz.

2 Naczynie wzbiorcze przeponowe: 25 l 24 00 450

35 l 24 00 455

50 l 24 00 458

80 l 24 00 462

4 Sprz g o hydrauliczne do 4,5 m³/h 20 11 333

Sprz g o hydrauliczne do 10 m³/h 20 11 334

5 Zawór nape niania i opró niania kot a ½" oraz redukcja 1" x ½" 88 15 351

6 Z awór wykonawca

7 Zespó orurowania obiegu mieszacza DN 25 z UPS 25-60 20 12 054

DN 25 z Alpha 25-60 20 12 056

DN 32 z Alpha 32-60 20 12 057

9 Zdalne sterowanie DWT (opcja) 27 33 002

10 Pompa obiegu grzewczego wykonawca

13 Zawór zwrotny wykonawca

14 Czujnik temperatury dla ogrzewania pod ogowego 27 91 905

16 Zasobnik stoj cy SE/SEM patrz cennik

17 Elektroniczny czujnik zasobnika c.w.u. 88 52 817

18 DWTK – Cyfrowy regulator pogod. temp. 86 00 997

21 Klapa zwrotna 20 11 228

22 Rozdzielacz 2 obiegi 20 12 066

3 obiegi 20 12 067

23 Przy cz rurowe dla sprz g a hydraulicznego 4,5 m³/h 20 11 332

Przy cz rurowe dla sprz g a hydraulicznego 10 m³/h wykonawca

Przyk ad instalacji 9
Pompa kota zasila z wa ciw wydajno ci obiegi poprzez sprz go hydrauliczne. Regulator DWTM przejmuje regulacj

temperatury zasprz gemhydraulicznym.

Nat enie przep ywu:Nat enie przepywuwobiegu kot a utrzymuje kryza dostarczanawraz z kot em.Dla kot a TGB-40

wynosiokoo1900 l/h,dlaTGB-60okoo2300 l/h.Wybór sprz gazale yodnat eniaprzepywuwobiegach.
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Przyk ad instalacji 10
Pompa kota zasila z wa ciw wydajno ci obiegi poprzez sprz go hydrauliczne. Regulator DWTM przejmuje regulacj

temperaturyzasprz gemhydraulicznym.

Nat enie przep ywu:Nat enie przepywuwobiegu kot a utrzymuje kryza dostarczanawraz z kot em.Dla kot a TGB-40

wynosiokoo1900 l/h,dlaTGB-60okoo2300 l/h.Wybór sprz gazale yodnat eniaprzepywuwobiegach.

Wskazówki do projektowania

Przyk ad instalacji 10
2 obiegi mieszacza,1 obieg grzejnikowy, 1 obieg zasobnika c.w.u. z pomp aduj c

Nr Artyku Nr artyku u

1 Zestaw przy czy obiegu grzewczego 20 11 245

2 Naczynie wzbiorcze przeponowe: 25 l 24 00 450

35 l 24 00 455

50 l 24 00 458

80 l 24 00 462

4 Sprz g o hydrauliczne do 4,5 m³/h 20 11 333

Sprz g o hydrauliczne do 10 m³/h 20 11 334

5 Zawór nape niania i opró niania kot a ½" oraz redukcja 1" x ½" 88 15 351

6 Z awór wykonawca

7 Zespó orurowania obiegu mieszacza DN 25 z UPS 25-60 20 12 054

DN 25 z Alpha 25-60 20 12 056

DN 32 z Alpha 32-60 20 12 057

8 DWTM – Pogodowy regulator cyfrowy dla obiegu mieszacza 86 02 728

9 Zdalne sterowanie DWT (opcja) 27 33 002

10 Zespó orurowania 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 Klapa zwrotna wykonawca

14 Czujnik temperatury dla ogrzewania pod ogowego 27 91 905

16 Zasobnik stoj cy SE i wykonanie SEM patrz cennik

17 Elektroniczny czujnik zasobnika c.w.u. 88 52 817

18 DWTK – Cyfrowy regulator pogod. temp. dla zaworu w instalacji z d wigni hydrauliczn 86 00 997

21 Klapa zwrotna 20 11 228

22 Rozdzielacz 2 obiegi 20 12 066

3 obiegi 20 12 067

23 Przy cz rurowe dla sprz g a hydraulicznego 4,5 m³/h 20 11 332

Przy cz rurowe dla sprz g a hydraulicznego 10 m³/h wykonawca
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Przyk ad instalacji 11
Pompa kot a zasila z w a ciw wydajno ci obiegi poprzez sprz g o hydrauliczne. Regulator DWTM przejmuje

regulacj temperatury za sprz g em hydraulicznym.

Nat enie przep ywu: Nat enie przep ywu w obiegu kot a utrzymuje kryza dostarcza wraz z kot em. Dla kot a

TGB-40 wynosi oko o 1900 l/h, dla TGB-60 oko o 2300 l/h. Wybór sprz g a zale y od nat enia przep ywu w

obieguach.

Wskazówki do projektowania

Przyk ad instalacji 11
2 obiegi mieszacza, 1 obieg zasobnika c.w.u. z pomp aduj c

Nr Artyku Nr artyku u

1 Zestaw przy czy obiegu grzewczego 20 11 245

2 Naczynie wzbiorcze przeponowe: 25 l 24 00 450

35 l 24 00 455

50 l 24 00 458

80 l 24 00 462

4 Sprz g o hydrauliczne do 4,5 m³/h 20 11 333

Sprz g o hydrauliczne do 10 m³/h 20 11 334

5 Zawór nape niania i opró niania kot a ½" oraz redukcja 1" x ½" 88 15 351

6 Z awór wykonawca

7 Zespó orurowania obiegu mieszacza DN 25 z UPS 25-60 20 12 054

DN 25 z Alpha 25-60 20 12 056

DN 32 z Alpha 32-60 20 12 057

8 DWTM – Pogodowy regulator cyfrowy dla obiegu mieszacza 86 02 728

9 Zdalne sterowanie DWT (opcja) 27 33 002

10 Pompa 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 Klapa zwrotna wykonawca

14 Czujnik temperatury dla ogrzewania pod ogowego 27 91 905

16 Zasobnik stoj cy SE/SEM patrz cennik

17 Elektroniczny czujnik zasobnika c.w.u. 88 52 817

18 DWTK – Cyfrowy regulator pogod. temp. 86 00 997

21 Klapa zwrotna 20 11 228

22 Rozdzielacz 2 obiegi 20 12 066

3 obiegi 20 12 067

23 Przy cz rurowe dla sprz g a hydraulicznego 4,5 m³/h 20 11 332

Przy cz rurowe dla sprz g a hydraulicznego 10 m³/h wykonawca
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Wskazówki do projektowania
Przyk ad instalacji 12

Kaskada, maksymalne wyposa enie, zasadniczo ze sprz g em

hydraulicznym oraz regulatorem DWTK
2 obiegi mieszacza, 1 obieg grzejnikowy, 1 obieg zasobnika c.w.u. z pompa aduj c

oraz z kaskad do maks. 4 kot ów grzewczych
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Wskazówki do projektowania

Nr Artyku Nr artyku u

1 Zestaw przy czy obiegu grzewczego 20 11 245

2 Naczynie wzbiorcze przeponowe: 25 l 24 00 450

35 l 24 00 455

50 l 24 00 458

80 l 24 00 462

4 Sprz g o hydrauliczne do 4,5 m³/h 20 11 196

Sprzeg o hydrauliczne do 10 m³/h 20 11 334

5 Zawór nape niania i opró niania kot a ½" oraz redukcja 1" x ½" 88 15 351

6 Z awór wykonawca

7 Zespó orurowania obiegu mieszacza DN 25 z UPS 25-60 20 12 054

DN 25 z Alpha 25-60 20 12 056

DN 32 z Alpha 32-60 20 12 057

8 DWTM – Pogodowy regulator cyfrowy dla obiegu mieszacza 86 02 728

9 Zdalne sterowanie DWT (opcja) 27 33 002

10 Zespó orurowania 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 Klapa zwrotna 20 11 228

14 Czujnik temperatury dla ogrzewania pod ogowego 27 91 905

16 Zasobnik stoj cy SE/SEM patrz cennik

17 Elektroniczny czujnik zasobnika c.w.u. 88 52 817

18 DWTK – Cyfrowy regulator pogod. temp. dla zaworu w instalacji z d wigni hydrauliczn 86 00 997

22 Rozdzielacz 2 obiegi 20 12 066

3 obiegi 20 12 067

23 Przy cz rurowe dla sprz g a hydraulicznego 4,5 m³/h 20 11 332

Przy cz rurowe dla sprz g a hydraulicznego 10 m³/h wykonawca

Przyk ad instalacji 12
Pompa kot a zasila z w a ciw wydajno ci obiegi poprzez sprz g o hydrauliczne. Regulator DWTM przejmuje

regulacj temperatury za sprz g em hydraulicznym.

Nat enieprzep ywu:Nat enieprzep ywuwobiegukot autrzymywane jest przezzastosowaniekryzydostarcza-

nej wraz z kot em. Przy kot ach TGB-40 wynosi oko o 1900 l/h a przy TGB-60 oko o 2300 l/h. Wielko przep ywu

w obiegach jest decyduj ca dla wyboru wielko ci sprz g a hydraulicznego.
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Wskazówki do projektowania

Informacja oosprz cie dodatkowym

Zestaw przy cza dla obiegu grzewczego

(art. nr 20 11 245) sk adaj cy si z:

2 x zawory serwisowe 1"

2 x zawór do nape niania i spustowy½"

1 xzawór bezpiecze stwa¾"

1xpod czenieprzeponowegonaczyniawzbiorcze-

go ¾"

2 x nakr tka ko pakowa 1¼"

Filtr (wykonawca)

Filtrpowinienby zamontowanynapowrocieka dej

instalacji przezwykonawc dlazabezpieczeniakot a

orazpompyprzedzanieczyszczeniamiprzedostaj -

cymi si z instalacji.

Zaleca si stosowanie dost pnego w handlu filtra

zanieczyszcze z oczkami 0,6 mm i g sto ci 100

oczek na 1 cm².

Odmulacz (wykonawca)
W przypadku starych instalacji oraz w przypadku

instalacji stalowychznarostemnale yzamontowa

odmulacz napowrocie obiegu kot a.

3 drogowy zawór prze czaj cy DN 25
(art. nr 86 02 187) i DN 32 (art. nr 20 11 195)
Gotowawtyczkazaworu3-drogowegodopod cze-

niadogniazdakot a.Zawórotwierany jest lubzamy-

kanyprzezuk adregulacji.

Wybór zaworu nast puje na podstawie obliczenia

stratci nienia(patrznomogram).Zalecasi dlaTGB-

40 zawór 1" a dla TGB-60 1¼".

Przyk ad:

Zao enie:strataci nieniazaworuDN25przy

V
instalacji

= 2700 l/h.

Rozwi zanie: p
v
= 2,7

12,8

p
v
= 0,0445 bar 44,5 mbar

2
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AB

Obliczeniastrat ci nienia:

p
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v
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kv V
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Wskazówki do projektowania

ZawórzwrotnyDN25
(art. nr 20 11 228)

Ci nienie otwarcia wynosi 25mbar.

p = 46mbar przy 2200 l/h

p = 50mbar przy 2600 l/h

Sprz g o hydrauliczne do 4,5 m³/h (art.nr 2011333)

do 10 m³/h (art.nr2011334)

Skada si z do 4,5 m³/h do 10 m³/h

Profil prostok tny 80 x 120 140 x 140

Przy cza 1½" 2"

Izolacja wk adana

Odpowietrznik r czny x x

Zawór KFE x x

Tulejka x x

Uszczelka paska 4 sztuki

Z cze rub. przelot. nie 4 sztuki (2" / 1½")

Uchwyt cienny x x

Sprz g o jestobliczonenamaksymalnenat enieprze-

p ywu.Obliczeniabez3-drogowegomieszacza:

V = Q
NL

1,163 x T

Przy zastosowaniu 3-drogowego mieszacza za sprz -

g emzmniejszasi przep yw.Poprzezdok adneoblicze-

niamo naokre li wielko przep ywu.

Sprz g ozastosowa wpo czeniuzDWTK.

Z cze przelotowe rubowe 1½" (art. nr 20 12 074)

dlawykonaniaprzelotuodsprz g a 4,5m³/hdoorurowa-

niazawiera 2uszczelki p askie.

Z cze rurowedla sprz g a 4,5m³/h (art. nr 2012332)

Orurowaniezastosowane jestdowykonaniapo czenia

pomi dzysprz g emhydraulicznym4,5m³/harozdziela-

czem. Sk ada si z: 2 rur izolowanych z nakr tkami

ko pakowymi 1½" i 4 uszczelek p askich.

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

Dla grupy orurowania DN25, DN32.

Przy czawykonane jako1½"zuszczelkami p askimi.

Rozdzielaczwolnostosowa doprzep ywuV=4,5m³/h.

k
VS
= 12,5 m³/h

p = 130mbar przy 4,5 m³/h

p = 40mbar przy 2,5 m³/h

Bis 4,5 m
3
/h

Bis 10 m
3
/h
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Wskazówki do projektowania

Zespó orurowania obiegu mieszacza i obiegu grzewczego

Wskazówka:

Zespo ys wstawiane tylkowpo czeniuze

sprz g emhydraulicznymorazDWTK!

Odcinanie pompy DN25 (art. nr 20 12 058)

Odcinanie pompy DN32 (art. nr 20 12 062)

Dla zespo ów orurowania obiegu grzewczego. Do odcinania pompy

dla atwiejszejwymianypodczaswykonywaniaczynno ciserwisowych.

Elementy sk adowe zespo ów:

Elementy sk adowe Obieg mieszacza Obieg grzewczy

DN 25 DN 32 DN 25 DN 32

Pompa obiegowa UPS Alpha Alpha UPS Alpha Alpha

D ugo przew. 4 m 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 x x - -

D ugo przew. 4 m

Bypass nastawny

Armatura odcinaj ca

wielofunkcyjna

wbudowany termometr 2 x

zawór zwrotny

(nak adany)

Zawór nadmiarowy

tylko dla pomp UPS x

Przy cza górne

1", 1½" nakr. ko pak. x - x -

1¼", 2" nakr. ko pak. - x - x

Design izolacji

cieplnej x
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Wskazówki do projektowania

Wysoko pompowania zespo ów:

Wysoko pompowania

Zespo y orurowania obiegu mieszacza DN25 i DN32
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J
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L G

Wskazówki do projektowania

*Dyspozycyjny spr wentylatora: TGB-40 130 Pa, TGB-60 185 Pa. Maksymalne d ugo ci obejmuj d ugo ci obliczeniowe od przy cza
kot a do otworu wylotowego z przewodu spalinowego.

Wskazówka: Uk ady C 33 x, C 53 x und C 83 x nadaj si tak e do wstawienia w gara ach.
Przyk ady monta owe nale y w razie konieczno ci dopasowa do lokalnych przepisów prawnych i budowlanych.
Stosowa tylko koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe oraz przy cza b d ce oryginalnymi cz ciami firmy WOLF.

Przewód powietrzno-spalinowydla kot ów gazowych TGB-40/60

Wersje wykonania TGB-40, TGB-60 D ugo maksymalna*

[m]

TGB-40 TGB-60

A C 33 x Pionowe koncentryczne przejscie przez dach uko ny lub p aski

Pionowy koncentryczny przewód powietrzno-spalinowy dla zabudowy w kanale

System rurowy DN80/125 22 m 13 m

B C 33 x Poziome koncentryczne przej cie przez dach uko ny

Koncentryczny system rurowy DN80/125 10 m –

C C 33 x Przew. spalinowy do wbudow. w kanale sztywnym/elastycznym z pozio- DN 80 22 m 15 m

mym koncentrycznym przew. przy cznym DN 100 30 m 22 m

D C 43 x Przy cze do komina powietrzno-spalinowego (LAS) odpornego na wilgo obliczenie

maks. d ugo rury od rodka kolanka do przy cza 2 m na podst. DIN 4705

(producent LAS)

E C 53 Przy cze do przewodu spalinowego w szybie komina oraz przewód DN 80 30 m 20 m

doprowadz. powietrze przez cian zewn. DN 100 35 m 28 m

F C 83 x Przy cze do przewodu spalinowego w szybie komina oraz doprowadz. DN 80 30 m 20 m

powietrza przez cian zewn trzn DN 100 35 m 28 m

G C 53 x Przy cze do przewodu spalinowego na fasadzie DN 80 22 m 15 m

(zamkni ta komora spalania)

H C 83 x Przy cze koncentryczne do komina odpornego na wilgo oraz powietrze do obliczenie

spalania doprowadzone przez cian zewn trzn na podst. DIN 4705

(producent szybu)

J B 23 Przy cze do przewodu spalinowego oraz powietrze do spalania DN 80 30 m 20 m

bezpo rednio do kot a DN 100 35 m 28 m

K B 33 Przy cze do przewodu spalinowego z poziomym koncentrycznym DN 80 30 m 20 m

przewodem przy cznym DN 100 35 m 28 m

L B 33 Przy cze do komina odpornego na wilgo z poziomym koncentrycznym obliczenie

przewodem przy cznym na podst. DIN 4705

(producent szybu)



TGB- 40/60 przewód powietrzno-spalinowy E lub F

min. wymiar kana u

okr g Ø powierzchnia  [ mm    ]
150 mm 130 mm
160 mm 150 mm

63

Wskazówki do projektowania

Minimalne wymiarykana ukominowego

TGB-40/60 przewód powietrzno-spalinowy C

min. wymiar kana u

okr g Ø powierzchnia  [ m m ]
150 mm 130 mm
160 mm 150 mm

Przewód spalinowy elastyczny C

min. wymiar kana u

okr g Ø powierzchnia  [ mm    ]
150 mm 130 mm

2

2

2
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Wskazówki do projektowania

Przy cze do przewodu
powietrzno-spalinowego
Przyk adymonta upowinnyby zgodne zarów-

no z ogólnymi przepisami budowlanymi.

Przyniskich temperaturachzewn trz-

nychmo e si zdarzy , e zawarta w

spalinach para wodna ulegnie kon-

densacji i utworz si bry ki lodu na

wlocie do przewodu. Narosty mog

oderwa si i spa z dachu powo-

duj c zagro enie dla osób lub

przedmiotów. Np. montuj c odpo-
wiednie chwytacze, nale y zapobie-

ga odpadaniu kawa ków lodu.

Dlakot ówdwufunkcyjnychzprzewo-

dempowietrzno-spalinowymwyprowa-

dzonymponad dachemznajduj cym

si tu nad stropem, obowi zuj na-

st puj cezasady:

Je li dla stropówwymagana jestod-
porno ogniowa, toprzewodydopro-

wadzaj cepowietrzedospalaniaoraz

przewodyspalinowemusz mie ok a-

dzin naodcinkupomi dzykraw dzi

stropuakonstrukcj dachu.Ok adzina

musi by równie ognioodporna i wy-

konana zmateria u niepalnego. Je li

wymienione warunki nie zostan do-

pe nione, topowstajeniebezpiecze -

stwoprzenoszeniapo aru.

Je li od stropów nie jest wymagana

odporno ogniowa, to przewody do-

prowadzaj ce powietrze do spalania

oraz przewody spalinowe musz by

prowadzonenaodcinkupomi dzykra-

w dzi stropu a konstrukcj dachu w

kanalewykonanymzmateria uniepal-

negoi trwaleuformowanegolubmusza

by prowadzone w metalowej rurze

ochronnej(ochronamechaniczna).Je li

wymienionewarunkiniezostan dope -

nione, to powstaje niebezpiecze stwo

przenoszeniapo aru.

Niewymagasi zachowaniaspecjalnegoodst -

puprzewodówpowietrzno-spalinowychodpal-

nychmateria ówlubprzedmiotów, je li przyno-

minalnej mocy cieplnej nie wyst puje wy sza

temperaturani 85°C.

Przewodupowietrzno-spalinowegonie

wolnoprowadzi bez kana upoprzez

inne pomieszczenia, poniewa po-

wstaje zagro eniepo arowe, jakrów-

nie niemo nazagwarantowa ochro-

nymechanicznej.

Powietrze potrzebne do spalania nie

mo eby czerpanezkominów,wktó-

rych wcze niej odprowadzane by y

spalinyzkot ówolejowych lubnapali-

wo sta e.

Je li przewody powietrzno-spali-
nowe przechodz przez kondy-
gnacje, musz by prowadzone w
kanale kominowym maj cym od-
porno ogniow przynajmniej 90
minut, a w budynkach mieszkal-
nych niskich przynajmniej 30 mi-
nut.

Uwaga
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Pomi dzywylotemspalin a powierzchni da-

chu konieczny jest odst p minimum 0,4 m w

przypadku kot ówo znamionowejmocy ciepl-

nej do 50 kW.

Ponad50kW znamionowejmocywylot spalin

musi by usytuowanymin.0,4mponadszczy-

temdachu lubmin.1mponad jegopowierzch-

ni .Wbudowanewdachotwory doczyszcze-

niaorazniezabezpieczoneelementybudowla-

ne,zwyj tkiemkonstrukcji dachowej,powinny

wznosi si min 1 m ponad nim, wzgl dnie

musz by od siebie oddalone o min 1,5 m.

Wylot spalin ponaddachem

*) > 0,4m

*) do wyboru

do 1) lub 2)TGB-40

TGB-60

Przewody spalinowemusza by sprawdzane

naokoliczno ichwolnegoprze wituprzekro-

jupoprzecznego.Wpomieszczeniachkot ow-

ni nale ywykona przynajmniej odpowiednie

otworyrewizyjne lubkontrolnewuzgodnieniuz

w a ciwymzak ademkominiarskim.

Po czenia po stronie odprowadzenia spalin

nale ywykona jakoz czakielichoweszczel-

ne.Z czakielichoweu o y zgodniezkierun-

kiemsp ywukondensatu.

Przewód powietrzno-spalinowy nale y
montowa ze spadkiem ok. 3° (5cm/m) w
kierunku kot a gazowego.

Wskazówki do projektowania

Przy cze do przewodu
powietrzno-spalinowego

Nieprzestrzeganietychzasadmo epro-

wadzi dowyst pieniazak óce dzia a-

nia(np.spowodowanegokorozj ).

Przedmonta emusun zanieczysz-

czenia.W adnymprzypadkuniemon-

towa elementówuszkodzonych.

Uwaga

Uwaga
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Pionoweprzewodypowietrzno-spalinowe(przyk ady)
1 Kocio gazowy kondensacyjny

2 Przy cze kot a
DN125 /DN80

3 Kszta tka przy cza z kró cem
pomiarowym dla powietrza i spalin

4 Trójnik rewizyjny 87°

5 cznik prosty (kielichwsuwany)
Monta tylko w razie konieczno ci
(dla atwegodemonta u)

6 ObejmaDN125

7 Rewizja prosta
(d ugo 250mm)

8 Przewód pow.-spalin.DN 125/80
500mm
1000mm
1500mm
2000mm

9 Strzemi mocuj ce DN125
dlaprzepustudachowego

10 Kszta tka uniwersalna 25-45°

11 P yta dachowa 25-45°

11bKszta tka „Klöber” 20-50°

12 Kszta tka dla dachu p askiego

13 Pionowy przewód powietrzno-
spalinowy(przepust dachowy)
dla dachów sko nych i p askich

L=1250mm
L=1850mm

14 Kolano 45° DN 125/80

15 Kolano 90° DN 125/80
15a Kolano 90° do wbudowania w

kana komina DN 125/80
15b Króciec kolankowy F87° na cian

zewn trzn z dwustronnym
g adkim ko cem do przewodu
powietrznego DN 125/80

15c Króciec ssawny powietrza na
cian zewn trzn DN 125/80

15d Przewód powietrzno-spalinowy na
cian zewn trzn DN 125/80

15e Króciec na cian wewn trzn
1200 mm z ko pakiem

16 Rozeta na cian wewn trzn

17 Poziomy przewód powietrzno-
spalinowy z os on przed wiatrem

18 Rozeta na cian zewn trzn

19 Przy cze do komina powietrzno-
spalinowego d ugo 962mm

20 Przy cze do komina powietrzno-
spalinowego d ugo 250 mm z
otworamipowietrznymi

21 Kolano z podpórk 90°, DN80,
dlaprzy czaprzewoduspalinowego
dokomina

22 Szyna mocuj ca

Wskazówka: cznik prosty (5) przymonta unale ywsun wkielich a

dooporu.Nast pniewsun przewódpowietrzno-spalinowy (8)

na 50 mm (wymiar „S”) do kielicha i ustali w tej pozycji

konieczne po o enie np. za pomoc obejmy (6) lub po stronie

powietrza za pomoc ruby.

Dla atwiejszegomonta unale ynat u ci koniecrury i uszczel-

k .

Koniecznym jest ustalenieelementu rewizyjnego (4) i (7) przed

monta em z w a ciwym zak adem kominiarskim.

Nieodzowna jest zawsze kszta tka przy cza (3)!

C33x: Kocio gazowy kondensacyjny z pionowym przewodem doprowadza-

j cym powietrze i odprowadzaj cym spaliny przez dach

Wskazówki do projektowania
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Poziomyprzewódpowietrzno-spalinowykoncentrycznyC33x,
C53x oraz B33 oraz przewód spalinowy na fasadzie (przyk ady)

C83 x

Poziomeprzewodypowietrzno-spa-
linowe nale y montowa ze spad-
kiem 3° (5 cm/m) w kierunku kot a
gazowego. Wlot do przewodu po-
wietrza wykona z ochron przed
wiatrem.Dopuszczalnawarto ci-
nienia wiatru na wlot powietrza
wynosi 90 Pa, poniewa przy wi k-
szym ci nieniu palnik si nie uru-
chamia. W kanale komina mo na
uk ada zakolankiemprzy cznym
(21)przewódspalinDN80lubreduk-
cj 100 na 80 (23) do przewodu
DN100. Elastyczny przewód spalin
DN80 mo na pod czy za kolan-
kiem (21).

23 Redukcja Ø100 mm na
Ø80mm

28 Przewód spalin DN80
500mm

1000mm

2000mm

29 Kolano 90° DN80
30 Uchwytdystansowy
31 Pokrywa kana u
32 Przewód zasysania

powietrza Ø125mm
33 Przewód powietrza

Ø125mm
34 Redukcja130/125mm

Wskazówki do projektowania

Poziomyprzewódpowietrzno-spalinowydladachu

sko nego (mo liwe tylko dlaTGB-40)

Przewódspalinowy na

elewacjezewn trzn

(tylko w razie konieczno ci)

Przepust Ø 90 mm w

ciance komina.

Przewód spalinowyw

ciance komina

montowa szczelnie

postroniepowietrznej.

C33 x C53 x B33

Konstrukcja
dachowa
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Przy czedoprzewodupowietrzno-spalinowegowkanale(przyk ady)

Przy cze do przewodu powietrz-
no-spalinowego w kanale C33x

C33x przy cze zamkni tej

komory spalania wkanale

DN80 lubDN100

C33x przy cze zamkni -

tej komory spalania w

kanaleDN125/80

B33 przy cze otwartej

komory spalania wkanale

DN80 lubDN100

C33x poziomy system

zamkni tej komory spala-

niaDN125/80

DN100lubDN80pionowy

Dopuszczone s do stosowania nast puj ce przewody powietrzno-spalinowe lub

przewodyspalinowemaj cedopuszczeniaDIBT:

Z-7.2-1724 Przewód spalinowyDN80

Z-7.2-1725 Koncentrycznyprzewódpowietrzno-spalinowyDN125/80

Z-7.2-1584 PrzewódspalinowyDN100

Z-7.2-1585 Koncentrycznyprzewódpowietrzno-spalinowy (na tynki

zewn trzne)N125/80

Z-7.2-1652 Przewód spalinowy elastyczny DN 80

W ka dym elemencie wyposa enia kot ówWOLF do czona jest wymagana

tabliczka oznaczeniowa oraz wiadectwo dopuszczenia. Nale y te zwróci

uwag na do czone do elementówwyposa enia wskazówki monta u.

8

>20 >305

Wskazówki do projektowania
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Wskazówki do projektowania

Za cznikiem(3)DN125/80zkró cempomia-

rowym zamontowa cznik 80/80 przewodu

powietrzno-spalinowego(26).

Przy wykonywaniu przy cza nale y zwróci

uwag na wiadectwodopuszczeniaprzewo-

dupowietrzno-spalinowego.

1 Kocio gazowy niskotem-
peraturowy

2 Przy cze kot a gazowego
DN125 / DN80

3 cznik z kró cem pomia-
rowym DN125/80 dla powie-
trza i spalin

21Kolanko z podpórk DN80

22Szyna mocuj ca

23Redukcja Ø100 mm na Ø80
mm

26Rozdzielacz przew. po-
wietrzno-spalin. 80/80 mm

27 Trójnik 87° z otworem
rewizyjnym DN80

28Przewód spalin DN80
500 mm
1000 mm
2000 mm

29Kolano 90° DN80

30Obejma mocuj ca

31Pokrywa kana u

32Przewód doprowadzenia
powietrza Ø125mm

33Przew. powietrza Ø125mm

34Redukcja 130/125mm

Pomi dzy przewodem spalin a ciank

kana u nale y zachowa nast puj cy

odst p:

dla kana ów okr g ych 3 cm

dla kana ów kwadratowych 2 cm

dolne

napowietrzanie

dolne

napowietrzanie

C53

B23

2

3

1

28

28

30

27 21

22

W kanale, za kolanemzpodpórk (21),mo e

by u o onyprzewódspalinowyo rednicyno-

minalnejDN80 lub, zzastosowaniemredukcji

Ø100na80(23),przewódo rednicynominal-

nej DN100. Elastyczny przewód spalinowy o

rednicy nominalnejDN80mo naprzy czy

za kolanemz podpórk (21).

Poziome przewody powietrzno-

spalinowe nale y montowa ze

spadkiem3° (5 cm/m)wkierunku

kot a gazowego. W przypadku

poziomychprzewodówpowietrz-

nych nale y uk ada je ze spad-

kiem3°nazewn trz.Wlotdoprze-

wodu powietrza wykona z

ochron przedwiatrem.Dopusz-

czalnawarto ci nieniawiatruna

wlot powietrza wynosi 90 Pa, po-

niewa przy wi kszym ci nieniu

palnik si nieuruchamia.

Rozdzielneprzewodypowietrzno-spalinowe
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Wskazówki:

W celu dokonania rewizji (7) poluzowa zasuw zamykaj c i j przesun . Poluzowa i zdj pokryw z przewodu spalinowego.

W celu wykonania pomiaru przez (3) nale y poluzowa nakr tki po stronie powietrza i po stronie spalin.

W celu rewizji lub roz czenia rozdzieli cznik (5) na przesuwnym kielichu.

Wszystkie po czenia powietrzno-spalinowe przed monta em nasmarowa rodkami natuszczaj cymi.

18
17

220

Przy monta u, cznik prosty (5) nale y wsun

w kielich a do oporu. Nast pnie wsun prze-

wód powietrzno-spalinowy (8) na 50 mm (wy-

miar „S”) do kielicha i ustali w tej pozycji koniecz-

nie po o enie np. za pomoc obejmy (6) lub po

stronie powietrza za pomoc ruby.

Wszystkie poziome przewody

powietrzno-spalinowe nale y

montowa ze spadkiem >3° (5

cm/m) w kierunku kot a. Pow-

staj cy kondensat musi sp y-

n z powrotem do kot a. Na

ko cówce przewodu zamon-

towa trójk t centruj cy.

* Zapozna si z Instrukcj monta u prze-

woduspalinowego zpolipropylenu (PPs)

dolne napo-

wietrzanie

przewód

spalinowy

kolanko z podpórk (21)

zamocowa na szynie

mocuj cej (22)

Ustali odleg o A. D ugo przewodu powietrzno-spalinowego (8)

powinna zawsze by d u sza ni odleg o A o oko o 100 mm. Przewód

spalin skraca zawsze od strony g adkiej, nigdy od strony kielicha.

Po skróceniu, usun pow ok z przewodu spalinowego.

odleg o A

odleg o A

od
le
g
o

A

kolano odsadzenie

90° min. 180 mm

45° min. 80 mm

odsadzka

Dach paski: osadzi przepust dachowy Ø130 mm (12) w konstrukcji
dachowej

Dach sko ny: przy elemencie (11) zwróci uwag na wskazówk
dotycz c wysoko ci kopaka nad dachem.

Przepust (13) wprowadzi w dach od
góry i za pomoc obejmy (9) zamoco-
wa pionowo do belki lub muru.
Przepust dachowy mo e by
zamontowany tylko w oryginal-
nym kszta cie. Nie s dopuszczal-
ne jakiekolwiek zmiany.
W przypadku kot ów gazowych o
znamionowej mocy cieplnej
powy ej 50 kW przepust dacho-
wy powinien wychodzi ponad
dach przynajmniej 1250 mm.

Je li wymagany jest monta otworu rewizyjnego dla przewodu powietrzno-

spalinowego,nale yzamontowa przewództakimotworem(7)(200mmdugo ci).

9

12

11b

10/11

13

6
0
0

6
0
0

6
5
0
d
o
5
0
k
W

1
2
5
0
p
o
w
y
e
j
5
0
k
W

cznikprosty zkró cempomiarowym (3) powinien

by zasadniczomontowanynaprzy czukot agazo-

wego.

Dopuszczalne jest równie montowanie w przewód

powietrzno-spalinowyzakolankiem lub trójnikiem.

O kró capomiarowegospalinzawszepowinnaby

wpozycji poziomej.

cznik prosty z kró cem

pomiarowym (3)

cznik rewizyjny

(7)

Wskazówki do projektowania

Uzupe niaj cewskazówkimonta owe
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Przy czedokominapowietrzno-
spalinowego(LAS)odpornegona
wilgo , komina spalinowego lub
instalacjiodprowadzaniaspalin

Wskazówki do projektowania

Komin lub instalacja odprowadzenia spalin

musz by dopuszczoneodstronybudowlanej

.Wymiarowanienast pujenapodstawie tabel

obliczeniowychzgodniezgrup warto ciciepl-

nej spalin. Dopuszcza si maks. dwa kolana

90°dodatkowodokolanakot a,wzgl dnie trój-

nika.Konieczne jest dopuszczenie dopracyz

nadci nieniem.

Prosteprzewodypowietrzno-spalinowe,win-
stalacjachzkominempowietrzno-spalinowym
nie mog by d u sze ni 2 m. Dopuszcza
si monta maks. dwóch kolan 90° dodatko-
wodokolanaprzy cznegokot a.
Kominpowietrzno-spalinowyLASmusi zosta
musi by dopuszczony do pracy z nadci nie-
niem.

Prosteprzewodypowietrzno-spalinowe,win-
stalacjachzkominemodprowadzaj cymspa-
liny nie mog by d u sze ni 2 m. Dopusz-
czasi monta maks.dwóchkolan90°dodat-
kowodokolanaprzy cznegokot a.
Kominspalinowymusi zosta dopuszczony.
Króciecprzy cznywraziepotrzeby,powinien
zosta okre lonyprzezwykonawc komina.
Otworynapowietrzaj cekot owni musz by
ca yczasdro ne.

Przy cze do komina odpornego
na wilgo lub instalacji odprowa-
dzenia spalin B33 dla trybu pracy
z otwart komor spalania

Przy czedokominapowietrzno-
spalinowego odpornego na wil-
go C43x (LAS)

Przy cze do instalacji odprowa-
dzeniaspalin odpornej nawilgo
B23 dla trybu pracy z otwart ko-
mor spalania
Proste,poziomeprzewodyspalinoweniemog

by d u sze ni 3m.

Wpoziomychinstalacjachodprowadzaniaspa-

lin dopuszcza si monta maks. dwóch kolan

90°dodatkowodokolanaprzy cznegokot a.

Dla takiegowykonania nale yzwróci uwag

na przepisy mówi ce o zasadach wentylacji

pomieszczeniakot owni.

Proste,poziomeprzewodyspalinoweniemog

by d u szeni 3m.Dlapoziomychprzewodów

powietrznychzalecasi maks.d ugo do3m.

Nale yzwróci uwag naprzepisy przeciwpo-

arowewprzypadkuprzewodówodprowadza-

j cychspaliny i nieomywanychpowietrzemdo

spalania.

Dla tych wykona zasadniczo konieczne jest
uzyskaniepisemnegozezwoleniafirmyWOLF.
Dla tych instalacji i dla poziomych przewodów

doprowadzaniapowietrzaiodprowadzaniaspa-

lin ich d ugo nie powinna by wi ksza ni
2m.Dopuszczasi monta maks.dwóchkolan
90°dodatkowodokolanaprzy cznegokot a.

Je li powietrze do spalania pobierane jest z

komina, musionby wolnyodzanieczyszcze .

Przy ca kowitej mocy cieplnej powy ej 50 kW

(TGB-60)nale yzwróci uwag naszczególne

wymaganiawstosunkudootworówdoprowa-

dzaj cychpowietrzedospalania.

Umieszczenie kot a gazowego mo e by do-

konanetylkowpomieszczeniach,któremaj w

przypadkuTGB-60(60kW)powierzchni prze-

kroju poprzecznego wolnych otworów napo-

wietrzaj cych min. 170 cm2. ta powierzchnia

powinnaby podzielona przynajmniejna dwa

otwory. Dalsze wymagania w tym wzgl dzie

podane s wodpowiednich przepisach.

Przy czadoinstalacjidoprowa-
dzania powietrza i odprowadza-
nia spalin C63x

Wskazówka doArt. B23, B33 i C53

Przy cze do instalacji odprowa-
dzeniaspalin odpornej nawilgo
C53, C83x dla trybu pracy z za-
mkni t komor spalania
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Zak ócenia – Przyczyny – Usuwanie

Wsystemiewy wietlacza tzw.BIAS,wprzypadkuzak óceniaukazywanes kodyb dów,któreza

pomoc niniejszej tabelimog by rozpoznane.Tabela tapowinnau atwia serwisantowiodszuka-

nieb dówwprzypadkuwyst pieniausterki.

E = wcisn przycisk eliminacji zak ócenia po usuni ciu b du

Kod E Znaczenie Mo liwe przyczyny

b du Zak ócenie

1 E STB - przekroczona temperatura Podczas pracy zosta zamkni ty zawór serwisowy.

Temperatura na zasileniu przekroczy a To nie jest usterka!

110°C.

Brak przep ywu w wymienniku ciep a spowodowany:

- z ym odpowietrzeniem instalacji,

- usterk zaworu przelewowego,

- usterk pompy + usterk czujnika przep ywu,

- zatkaniem uk adu hydraulicznego + usterk czujnika przep ywu.

Regulator otrzymuje b dn temperatur na zasileniu z powodu:

- uszkodzenia czujnika na dolocie.

4 E Brak p omienia Niedobór gazu, poniewa :

Przy starcie brak jest p omienia. - zamkni ty jest zawór gazowy,

P ytka steruj ca otrzymuje sygna - przewód gazowy jest nieodpowietrzony,

braku jonizacji. - w przewodzie doprowadzaj cym gaz jest zbyt niskie ci nienie.

Brak zap onu, poniewa :

- elektroda zap onowa jest zabrudzona lub z amana,

- elektroda zap onowa jest uszkodzona, np. p kni ta jest ceramika,

- uszkodzony jest transformator zap onowy,

- kabel zap onowy jest uszkodzony lub niepod czony.

Rozpoznawany jest brak p omienia, poniewa :

- czujnik p omienia jest uszkodzony, skorodowany lub z amany,

- kabel jest niepod czony do elektrody zap onowej lub uszkodzony,

- kabel masowy jest niepod czony do elektrody zap onowej,

- kabel elektrody zosta zamieniony.

Mieszanka gazowa jest trudno zapalna, poniewa :

- CO
2
wyst puje w niew a ciwym st eniu,

- wyst puj spaliny na dolocie przez nieszczelno przewodu spalin,

- z powodu braku os ony na wylocie wp yw wywiera wiatr.

5 E Zanik p omienia podczas pracy Niedobór gazu, poniewa :

Zanik p omienia po ok. 15 sek. od chwili - w przewodzie doprowadzaj cym gaz jest zbyt niskie ci nienie.

jego pojawienia.

Mieszanka gazowa trudno zapalna, poniewa :

- CO
2
wyst puje w niedopuszczalnym st eniu,

- wyst puj spaliny na dolocie przez nieszczelno przewodu spalin,

- d awik gazu jest uszkodzony lub nieszczelny w przypadku,

gdy wyst puje w tym urz dzeniu,

- z powodu braku os ony na wylocie wp yw wywiera wiatr.

6 STW - Przekroczona temperatura

Temperatura na zasileniu i powrocie Podczas pracy zosta zamkni ty zawór serwisowy.

przekroczy a granic od czenia 95°C To nie jest usterka!

przez wy cznik termiczny STW. Mo e wyst pi przy do normalnej pracy, je li równocze nie

zamkni te zostan zawory termostatyczne. To nie jest usterka!

Sprawdzi przy powtarzaj cych si wskazaniach, czy brak wystarcza-

j cego przep ywu w wymienniku ciep a nie jest spowodowany przez:

- usterk zaworu przelewowego,

- usterk pompy + usterk czujnika przep ywu,

- zatkanie uk adu hydraulicznego + usterk czujnika przep ywu.

Uszkodzone elementy nale y zast pi oryginalnymi cz ciami zamiennymi.
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Zak ócenia – Przyczyny – Usuwanie

E = wcisn przycisk eliminacji zak ócenia po usuni ciu b du

Kod E Znaczenie Mo liwe przyczyny

b du Zak ócenie

7 E STBA - Przekroczona temperatura Temperatura spalin jest zbyt wysoka z powodu:

Temperatura spalin przekroczy a grani- - zbyt du ej mocy cieplnej,

c 110°C dla temperatury ogranicznika - zabrudzenia lub uszkodzenia wymiennika ciep a.

przegrzewu.

Zabezpieczenie instalacji spalinowej!

11 E Pozorny p omie B d w obwodzie elektrycznym z powodu:

Przed uruchomieniem palnika jest ju - uszkodzenia elektrody jonizacyjnej,

widoczny p omie . - uszkodzenia przewodu elektrody jonizacyjnej.

12 Uszkodzony czujnik na zasileniu Zwarcie lub przerwanie na czujniku lub kablu.

13 Uszkodzony czujnik spalin Zwarcie lub przerwanie na czujniku lub kablu.

14 Uszkodzony czujnik c.w.u. Zwarcie lub przerwanie na czujniku lub kablu.

15 Uszkodzony czujnik temp. zewn trznej Zwarcie lub przerwanie na czujniku lub kablu.

16 Uszkodzony czujnik na powrocie Zwarcie lub przerwanie na czujniku lub kablu.

20 E Usterka zaworu gazowego 2 Uszkodzenie zaworu gazu.

Po pracy palnika jeszcze przez ok. 15 s

utrzymuje si p omie , mimo polecenia

jego wy czenia przez zawór gazu 2.

21 E Usterka zaworu gazowego 1 Uszkodzenie zaworu gazu.

Po pracy palnika jeszcze przez ok. 15 s

utrzymuje si p omie , mimo polecenia

jego wy czenia przez zawór gazu 1.

22 E Niedobór powietrza Zbyt ma o powietrza z powodu:

Nie w cza si czujnik ró nicy ci nie . - zbyt d ugiej instalacji powietrzno-spalinowej,

- zatkanego przewodu powietrzno-spalinowego / syfonu,

- uszkodzonego wentylatora.

Niiesprawno z powodu:

- uszkodzonego czujnika ró nicy ci nie ,

- obecno ci wody lub zabrudzenia w przewodach zasilaj cych

czujnik ró nicy ci nie ,

- niepod czenia lub przerwania kabla.

Przegrzana komora spalania Zanieczyszczony wymiennik ciep a.

czujnik temperatury na obudowie komory

spalania zosta wy czony.

23 E B d czujnika ró nicy ci nie Nie wy cza si wentylator gazu.

Czujnik ró nicy ci nie nie wy cza si .

Niesprawno z powodu:

- uszkodzonego czujnika ró nicy ci nie ,

- obecno ci wody lub zabrudzenia w przewodach zasilaj cych

czujnik ró nicy ci nie ,

Uszkodzone elementy nale y zast pi oryginalnymi cz ciami zamiennymi.
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Zak ócenia – Przyczyny – Usuwanie

E = wcisn przycisk eliminacji zak ócenia po usuni ciu b du

Kod E Znaczenie Mo liwe przyczyny

b du Zak ócenie

25 E Obroty wentylatora gazu nie s znane Brak sygna u z powodu:

Uk ad regulacji nie podaje sygna u - uszkodzenia wentylatora gazu,

o pr dko ci obrotowej wentylatora. - przerwy w kablu lub jego niepod czenia.

26 E Wentylator si nie wy cza Modulacja (sygna PWM) przerwana z powodu:

Wentylator nie przechodzi do stanu - przerwania kabla,

spoczynkowego. - nie zestawienia po cze wtykowych.

30 E B d CRC – kocio Usterka p ytki regulacyjnej.

Zestaw danych EEPROM „Kocio ”

straci wa no .

31 E B d CRC – palnik Usterka p ytki regulacyjnej.

Zestaw danych EEPROM „Palnik”

straci wa no .

32 E B d zasilania 24 VAC - Usterka kabla transformatora lub dmuchawy.

Zasilanie 24 VAC poza dopuszczalnym - Uszkodzony lub niew a ciwy bezpiecznik 24 VAC na p ytce regulacyjnej.

zakresem. - Zwarcie w dmuchawie lub w zaworze 3-drogowym.

40 Niedostateczny przep yw c.w.u. Instalacja lub kocio jeszcze nie wystarczaj co odpowietrzone.

Wy cznik przep ywu wody si nie

w cza lub nie wy cza. Uszkodzony wy cznik przep ywu.

x.y. E Usterka uk adu elektronicznego Usterka p ytki regulacyjnej.

Wewn trzny test diagnostyczny wykry

trwa e uszkodzenie.

Uszkodzone elementy nale y zast pi oryginalnymi cz ciami zamiennymi.
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Deklaracja zgodno ci typu CE
Niniejszym o wiadczamy, e kot y gazowe firmy WOLF odpowiadaj wzorcowi w zakresie opisanym w

wiadectwie certyfikacji typu oraz spe niaj istotnewymagania Dyrektywy 90/396/EWGzdnia 29.06.1990 r.

dla urz dze spalaj cych paliwa gazowe.

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 GasAppliance 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 GasWolf e le caldaie aGasWolf 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 muralesWolf 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-84048Mainburg

Mainburg, 22.07.2003

Nr art. 30 44 321

Zmiany zastrze one

08/03 TV PL

Robert Hiesbauer

Technischer Leiter
Dr. Fritz Hille

Technischer Geschäftsführer
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