Instrukcja montaĪu
Niskotemperaturowy kondensacyjny
kocioá gazowy
TGB-40
TGB-60

UĪytkownik jest zobowiązany przechowywaü niniejszą instrukcjĊ montaĪu!
Nie przestrzeganie niniejszej instrukcji spowodowaü moĪe utratĊ praw gwarancyjnych.
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Wskazówki bezpieczeĔstwa
W niniejszym opisie uĪywane są nastĊpujące symbole oraz oznaczenia graficzne.
Te waĪne wskazówki dotyczą zasad bezpieczeĔstwa osób oraz bezpieczeĔstwa
technicznego.
"Wskazówka bezpieczeĔstwa" –
symbol oznacza wskazówkĊ, która bezwzglĊdnie musi byü przestrzegana, aby uniknąü zagroĪeĔ
lub skaleczenia osób i zapobiec
uszkodzeniu urządzenia.

Rys. Skrzynka zacisków elektrycznych: zagroĪenie ze
strony napiĊcia elektrycznego

Symbol ten oznacza moĪliwoĞü
poraĪenia napiĊciem elektrycznym wystĊpującego na elementach kotáa.
Uwaga: przed zdjĊciem obudowy
kotáa naleĪy go wyáączyü wyáącznikiem gáównym.
Nie wolno nigdy dotykaü elementów znajdujących siĊ pod napiĊciem przy wáączonym przeáączniku gáównym. Istnieje zagroĪenie
poraĪenia prądem elektrycznym i
utratą zdrowia i Īycia.
Na zaciskach przyáącza elektrycznego znajduje siĊ napiĊcie nawet
po wyáączeniu wyáącznikiem gáównym kotáa.
Uwaga

Rys. Wtyczka wentylatora: zagroĪenie ze strony napiĊcia elektrycznego

Ten symbol oznacza wskazówkĊ
techniczną, którą naleĪy uwzglĊdniü, aby zapobiec powstawaniu
uszkodzeĔ i báĊdów w dziaáaniu
kotáa.

Rys. Przyáącze gazowe: niebezpieczeĔstwo zatrucia
oraz wybuchu wskutek ulatniania siĊ gazu

Rys. Elektroda zapáonowa: zagroĪenie ze strony napiĊcia elektrycznego
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Normy i przepisy
Normy i przepisy
Instalacja kotáa gazowego firmy WOLF powinna
byü wykonana zgodnie z przepisami oraz uruchomienie musi wykonaü autoryzowany serwis.
NiewáaĞciwe odpowietrzenie zbiornika na gaz páynny moĪe byü przyczyna problemów z rozruchem.
JeĞli dokonano zmian w parametrach
regulacji, wzglĊdnie w elementach
regulacyjnych, to firma WOLF nie bierze odpowiedzialnoĞci za powstaáe
ze tego tytuáu szkody.
Wskazówka:
NiniejszainstrukcjamontaĪupowinnabyü
starannie przechowywana i przeczytana
przed rozpoczĊciem instalacji i uruchomienia kotáa.
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Niskotemperaturowy kondensacyjny kocioá
gazowy
Model TGB-...
Niskotemperaturowy kocioá gazowy odpowiada
normie DIN EN 297, DIN EN 437 / DIN EN 483 / DIN
EN 677 i speánia obowiązujące wymagania nastĊpujących wytycznych UE: dla urządzeĔ spalających paliwa gazowe (90/396/EWG), dla urządzeĔ
elektrycznych niskonapiĊciowych (73/23/EWG),
dotyczącej sprawnoĞci dziaáania (89/336/EWG)
oraz dotyczącej kompatybilnoĞci elektromagnetycznej (89/336/EWG). WyposaĪony jest w ukáad
elektronicznego zapáonu oraz w elektroniczny
czujnik temperatury spalin.Przeznaczony do c.o.
i przygotowywania c.w.u. w instalacjach grzewczych z temperaturą zasilania do 95°C i dopuszczalnym ciĞnieniu 3 barów zgodnie z normą DIN
4751, czeĞü 3.
Niniejszy kocioá odpowiada wzorcowi zamieszczonemu w Ğwiadectwie badania typu i musi byü
uĪywany tylko i wyáącznie na warunkach tam
opisanych.
Kotáyzkomorąpobierającąpowietrzespalaniazpomieszczeniawolnoinstalowaütylko
przyspeánieniuwarunkówniezbĊdnejwentylacji.WprzeciwnymraziepowstajezagroĪenie
zatruciagazemlubspalinami.

Rysunek: Niskotemperaturowy kocioá gazowy TGB40/60 firmy Wolf.

Typ
kotáa

Model kotáa1), 2)

Kategoria
Niemcy

Sposóbdziaáania
zamkniĊta
otwarta
komora spal. komora spal.

kominów odpornych na wilgoü

MoĪliwe przyáączanie do
kominów
przewodów instalacji spalin.
pow.-spalin.
pow.-spalin. odpornej na wilg.

instalacji spalin.
odpornej na wilg.

TGB
40

B23, B33, C53
C33x, C43x, C83x

II2ELL3P

tak

tak

B33
C83x

C43x

C33x
C53x

C53x
C83x

B23

TGB
60

B23, B33, C53
C33x, C43x, C83x

I2ELL

tak

tak

B33
C83x

C43x

C33x
C53x

C53x
C83x

B23

1)

Znakiem “x” oznaczane są wszystkie czĊĞci
przewodów spalinowych obmywanych powietrzem dolotowym i speániających najwyĪsze
wymagania związane ze szczelnoĞcią.

2)

Przy B23, B33 powietrze dolotowe do spalania
pobierane jest z pomieszczenia
Przy C powietrze dolotowe do spalania pobierane jest poprzez zamkniĊty system z otoczenia (paleniska z zamkniĊtą komorą spalania).

Zakres dostawy:
Kocioá gazowy TGB-...
Zestawdo przezbrajania wraz z Instrukcją
montaĪu dla zmiany rodzaju gazu
Syfon dla kondensatu
Kątownik do zawieszania wraz ze Ğrubami
Uszczelki dla przyáącza hydraulicznego
Instrukcja montaĪu
Instrukcja dla uĪytkownika
Zapakowane oddzielnie: adapter przyáączny
dla przewodu pow-spal. z króücem pomiar.
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Regulacja / Dziaáanie / Obsáuga

WyĞwietlacz

Wyáącznik
gáówny

PokrĊtáo nastawy
temperatury c.w.u.

Przyciski
programowania
Przycisk eliminacji
zakáócenia

CiĞnienie w
instalacji

PokrĊtáo nastawy
temperatury wody
grzewczej

PokrĊtáo wyboru
programu

Wyáącznik gáówny: wáączone/wyáączone
Eliminacja zakáócenia: powoduje odblokowanie zakáócenia i przywraca normalne dziaáanie kotáa po wciĞniĊciu tego przycisku. JeĞli
uruchomi siĊ ten przycisk podczas prawidáowego dziaáania kotáa, to
zostaje on wprowadzony wfazĊ ponownego uruchomienia.
WskaĨnik temperatury wody grzewczej wzgl. meldunku o
kodzie zakáócenia (miganie). Cyfrowy dwupozycyjny wyĞwietlacz
wskazuje aktualną temperaturĊ wody grzewczej. JeĞli wystąpi zakáócenie wpracy kotáa, w miejsce wskazania temperatury wody grzewczejpojawia siĊ na wyĞwietlaczu migoczący numer kodu zakáócenia.
Zakáócenie moĪna zidentyfikowaü na podstawie poniĪszej tabeli:

Specyfikacja kodów zakáóceĔ
Kod báĊdu
1
4
5
6
7
11
12
13
14
15
16

Zakáócenie
Ogranicznik przegrzewu (STB)
– za wysoka temperatura
Brak pojawiania siĊ páomienia
Zanik páomienia podczas pracy
Czujnik temp. bezpiecz. (STW)
– za wysoka temperatura
Czujnik temperatury spalin (STBA)
– za wysoka temperatura
Symulacja páomienia
Uszkodz. czujnik temp. na zasilaniu
Uszkodz. czujnik temp. spalin
Uszkodz. czujnik temp. podgrzew.
(tylko przy przyáączeniu....SW)
Uszkodz. czujnik temp. zewn.
Uszkodz. czujnik temp. powrotu

Kod báĊdu
20
21
22
23
25
26
30
31
32
40
XX

Zakáócenie
Uszkodzony zawór gazowy 2
Uszkodzony zawór gazowy 1
Brak powietrza lub zanieczyszczony wymiennik ciepáa
Uszkodzony czujnik róĪnicy ciĞnieĔ
Uszkodzony wentylator
Uszkodzony wentylator
Báąd CRC Kocioá
Báąd CRC Palnik
Uszkodzenie sieci zasilającej 24VAC
Zbyt maáy strumieĔ wody
WewnĊtrzne uszkodzenie páytki
regulacyjnej (szybkie miganie
wskaĨnika)
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Regulacja / Dziaáanie / Obsáuga
PokrĊtáowyboru
programu

Za pomocą pokrĊtáa wyboru programu moĪna wybraü 3 róĪne tryby
dziaáaniakotáa:

Ustawienie

Letni tryb pracy (ogrzewanie wyáączone) tylko przy podgrzewaniu
c.w.u., jednak gwarantuje ochronĊ przed zamarzaniem. Wbudowane zabezpieczenie pomp.

lub
Ustawienie

Zimowy tryb pracy; kocioá w tym trybie pracy nagrzewa wodĊ
grzewczą do temperatury nastawionejna regulatorze. Pompy obiegowe pracują caáy czas zgodnie z nastawionymtrybem pracy pomp
(nastawa fabryczna) wzglĊdnie tylko przy sterowaniu palnikiemz lub
bez wybiegu. Przy podáączeniu osprzĊtu regulacyjnego musi byü
wybrana nastawa
.

Ustawienie

Tryb pracy kominiarza
Przez obracanie pokrĊtáem wyboru programu do pozycji uaktywniony zostaje tryb pracy kominiarza. Na wyĞwietlaczu pojawia siĊ
podczas dziaáania tego trybu kropka dziesiĊtna. Po uaktywnieniu
trybu dziaáania “kominiarza” kocioá w sposób ciągáy nagrzewa wodĊ
grzewczą do nastawionejtemperatury na regulatorze, wzglĊdnie do
maks temperatury wody grzewczej- parametr 8. W chwili zakoĔczenia trybu "kominiarza" znika na wyĞwietlaczu kropka dziesiĊtna i
pokazana jest temperatura wody grzewczej. W poáączeniu z DRT/
DWT/DWTM/DWTK symbol trybu pracy kominiarza przenoszony
jest na te regulatory do funkcji wskaĨnika. Aktywacja tylko na kotle.

Wybór temperatury c.w.u.
W przypadku kombinacji kotáów gazowych z zasobnikowym podgrzewaczemc.w.u. ...SW nastawa 1-9 temperatury zasobnika odpowiada zakresowi od 15 do 70°C.
Wybór temperatury wody grzewczej. Zakres nastawy od 1-9
odpowiada temperaturze wody grzewczej od 20-75(85)°C. Kombinacja z cyfrowym regulatorem temperatury pokojowej, wzglĊdnie z
regulatorem pogodowym - regulator temperatury wody grzewczej
wyáączony jest z dziaáania.
WskaĨnik ciĞnienia pokazuje ciĞnienie wody w instalacji grzewczej. WartoĞü ciĞnienia wody przy prawidáowym dziaáaniu powinna
siĊ zawieraü w przedziale 1,5-2,5 bara.

Zabezpieczenie
stanu pomp

Przy nastawieniu na letni tryb pracy pompa obiegowa uruchamia siĊ
na okres okoáo 30 sek. po kaĪdym 24 godzinnym przestoju.

Cykl wáączania

Dla unikniĊcia bardzo czĊstych zaáączeĔ palnika wbudowany jest w
obwódgrzewczywáącznikpalnikadziaáającyzwáocznie.Cyklwáączania
moĪe byü zmieniany w zakresie od 0-30 minut.
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Schemat budowy
TGB-40 / TGB-60

Przewód odprowadzania spalin
Silnik wentylatora

Odpowietrznik
Obudowa komory
palnika

Wentylator
Komora zmieszania
gazu z powietrzem
Kryza
Ogranicznik przegrzewu/czujnikna zasilaniu

Czujniktemperatury
komory spalania
Palnik
Wymiennik dla wody
grzewczej

Presostat powietrza

Czujnik spalin
Czujnik na powrocie
Syfon kondensatu

Zawór gazu

Czujnik róĪnicy ciĞnieĔ
w obiegu grzewczym
Pompa obiegu
grzewczego
Zawór nadmiarowy

Zasilanie obwodu grzewczego

Powrót z obiegu grzewczego

Króciec gazu
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Wymiary
105

30

20

673

855

152

31

107

200

50

480

412

Rys. Wymiary TGB-40/60

1

2

Rys. Wymiary TGB-40/60

3

4

1 Zasilanie obiegu grzewczego
2 Przyáącze gazu
3 Powrót z obiegu grzewczego
4 Odprowadzenie kondensatu
Rys. Przyáącza TGB-40/60
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Instalowanie
Informacje ogólne

Wymiary do zabudowy

Dla umoĪliwienia áatwego dostĊpu do kotáa dla
wykonywania obsáugi serwisowej lub przeglądów
zaleca siĊ pozostawiü po bokach kotáa niezabudowaną przestrzeĔ przynajmniej po 100 [mm].
Zaleca siĊ równieĪ pozostawienie wolnej przestrzeni przynajmniej 500 [mm] mierzonej od sufitu.

min. 500

sufit

min. 100

min. 100

Kocioá gazowy moĪe byü zabudowany tylko w
pomieszczeniach chronionych przed mrozem.
Urządzenia o mocy grzewczej powyĪej 50 kW
mogą byü instalowane tylko w pomieszczeniach,
które mają zapewniony swobodny dopáyw powietrza zewnĊtrznego zgodnie z DVGW-TRGI 86.
Nie jest koniecznym odsuwanie kotáa
od palnych materiaáów budowlanych,
wzglĊdnie palnych elementów skáadowych zabudowy, poniewaĪ jego znamionowa moc grzewcza nie powoduje
nagrzewania siĊ do temperatury wyĪszej niĪ 85°C. Nie wolno natomiast
przechowywaü ani stosowaü wtym pomieszczeniu materiaáów áatwopalnych
oraz wybuchowych, które mogáyby
powodowaü powstanie zagroĪenia
poĪarowego lub spowodowaü wybuch!
Uwaga

Przy montaĪu kotáa zwróciü uwagĊ na
to, by po zakoĔczeniu pracy nie pozostawiü narzĊdzi w jego wnĊtrzu. MoĪe
to byü przyczyną zakáóceĔ w normalnej pracy urządzenia.

Rys. Wymiary do zabudowy

Powietrze do spalania doprowadzane
do kotáa musi byü pozbawione substancji chemicznych takich jak: fluor,
chlor lub siarka. Skáadniki te wystĊpują w rozpuszczalnikach, Ğrodkach
czystoĞci oraz w sprayach. Substancje te mogą w niekorzystnych warunkach powodowaü korozjĊ, takĪe w instalacji odprowadzania spalin.
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MontaĪ
Mocowanie kotáa za pomocą kątownika do zawieszania

Gaz ziemny GZ-50:
Ws = 11,4 -15,2 kWh/m3= 40,9-54,7 MJ/m3

min. 652mm

• Przed montaĪem naleĪy siĊ upewniü, Īe kocioá odpowiada lokalnie wystĊpującemu rodzaju gazu. Ustawienie fabryczne kotáa wzaleĪnoĞci od rodzaju gazu naleĪy odczytaü z
poniĪszejtabeli.

sufit

wieszak kątowy

344

Rys. Otwory w wieszaku kątowym

Gaz ziemny GZ-41,5:
Ws = 9,5 -12,1 kWh/m3= 34,1-43,6 MJ/m3
Gaz páynny:
Ws = 20,2 -21,3 kWh/m3= 72,9-76,8 MJ/m3

DN 125/80

Tabela: Nastawy fabryczne w zaleĪnoĞci od rodzaju gazu

Przy montaĪu naleĪy zwróciü uwagĊ na wytrzymaáoĞü elementów
mocujących. NaleĪy takĪe oceniü
wytrzymaáoĞü Ğciany, na której bĊdzie mocowany kocioá. Zabudowa
na sáabej Ğcianie moĪe doprowadziü do nieszczelnoĞci przyáączy i
wycieku wody i gazu, przyczyniając siĊ do wybuchu lub zalania pomieszczenia.
OkreĞliü miejsce zabudowy kotáa.
UwzglĊdniü przytymnaleĪy odlegáoĞci boczne
od Ğcian i sufitu jak równieĪ ewentualne juĪ
istniejące przyáącza gazowe, grzewcze, ciepáej
wody i elektryczne.

wieszak
kątowy

wzmocnienie
zawieszenia

Rys. Kocioá gazowy zawieszony na wieszaku kątowym

• Wyznaczyü miejsca wykonania otworów dla
zamocowania kątownika uwzglĊdniając minimalne odlegáoĞci.
• W wykonane otwory wáoĪyü koáki rozporowe,
zamontowaü Ğruby i przymocowaü wieszak
do Ğciany za pomocą dostarczonych nakrĊtek i podkáadek.
• Zawiesiü kocioá specjalnymi wzmocnieniami
na wieszaku kątowym.
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Podáączenie do instalacji
Zestaw przyáączy dla obwodu
grzewczego
Zaleca siĊ wykonanie poáączenia ukáadu grzewczego za pomocą zestawu przyáączy.

Wskazówka:
MontaĪ zaworu do napeániania i opróĪniania kotáa
naleĪy przewidzieü w najniĪszym punkcie instalacji.

Rys. Zestaw przyáącza dla obwodu grzewczego
(osprzĊt)

Technika zabezpieczenia
W kotáach TGB-40 i TGB-60 nie montuje siĊ
fabrycznie zaworów bezpieczeĔstwa oraz naczyĔ wzbiorczych. Muszą one byü zamontowane
dodatkowo. Obydwa elementy znajdują siĊ w programie osprzĊtu dodatkowego firmy WOLF. PomiĊdzy naczyniem wzbiorczym a kotáem, jak równieĪ pomiĊdzy zaworem bezpieczeĔstwa a kotáem nie moĪe byü zamontowany zawór odcinający. Wyjątek stanowią zawory zamykające przed
naczyniem wzbiorczym.
Stosowaü zawór bezpieczeĔstwa w obwodzie
grzewczym z oznaczeniem „H” na ciĞnienie maks.
3 bary. Przewód spustowy naleĪy prowadziü do
lejka spustowego.
Minimalne ciĞnienie powinno wynosiü 0,75 bara.
TGB-40 i TGB-60 są stosowane wyáącznie do
zamkniĊtych ukáadów grzewczych z ciĞnieniem 3
bary. Max temperatura zasilania ustawiona jest
fabrycznie na temperaturĊ 75°C i moĪe byü zmieniana w razie koniecznoĞci na 85°C. Tryb pracy
związany z przygotowaniem c.w.u. wymaga generalnie ustawienia temperatury zasilania na poziomie 80°C.

Rys. Zestaw przyáącza dla obwodu grzewczego
(osprzĊt)

Woda grzewcza
Do napeániania oraz uzupeániania instalacji stosowaü wyáącznie wodĊ pitną. Niedopuszczalne jest
stosowanie dodatków chemicznych.
Obwód grzewczy przed napeánieniem powinien
byü gruntownie wypáukany.
NaleĪy unikaü przedostawania siĊ tlenu do instalacji. Nie wolno stosowaü wody z dodatkami zmieniającymi jonizacjĊ.
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Podáączenie do instalacji
Odprowadzanie kondensatu
Powstający kondensat musi byü odprowadzony do przyáącza przelewowego (odprowadzania wody) za pomocą dostarczanego wraz z
kotáemsyfonu.
• Dostarczony wraz z kotáemzamkniĊty syfon
naleĪy podáączyü do króüca przyáącznego
zbiornika kondensatu. NastĊpnie naleĪy
poáączyü go za pomocą dodatkowego przewodu z przyáączemodpáywu.
JeĞli kondensat prowadzony jest bezpoĞrednio do przewodu przelewowego, to dla takiego
rozwiązania musi byü wykonany odpowietrznik, aby nie mogáo wystĊpowaü jakiekolwiek
oddziaáywanie zwrotne przewodu przelewowego na kocioá.
Przy stosowaniu neutralizatora (osprzĊt) naleĪy zwróciü uwagĊ na zaáączoną do niego instrukcjĊ.

syfon
rura odpáywowa

Rys. Przyáącze syfonu
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Podáączenie do instalacji
Przyáącze gazowe
Wykonanie orurowania instalacji
gazowej moĪe byü przeprowadzone tylko przez uprawniony zakáad
instalacyjny. Podczas próby ciĞnienia instalacji zarówno zawór
gazowy, jak i kocioá, muszą byü
zamkniĊte/wyáączone.
Sieü grzewcza oraz gazowa musi
byü oczyszczona ze staáych zanieczyszczeĔ przed podáączeniem
do kotáa gazowego. Szczególnie
dotyczy to instalacji starych.
Przed pierwszym uruchomieniem
wykonaü próbĊ szczelnoĞci przewodów rurowych oraz przyáączy.

Rys. Kulowy przelotowy zawór gazu (osprzĊt)

Na przyáączu gazowym przed kotáem WOLF musi byü zamontowany kulowy zawór gazu z zabezpieczeniem przeciwpoĪarowym.

Armatura palnika gazowego na
palniku gazowym nie moĪe pracowaü pod ciĞnieniem wyĪszym niĪ
150 mbarów.
Podczas próby ciĞnienia instalacji
gazowej zawór gazowy kotáa musi
byü zamkniĊty.
Rys. Kulowy kątowy zawór gazu (osprzĊt)

JeĞli powyĪsze zalecenia nie bĊdą
przestrzegane, moĪe dojĞü do ulatniania siĊ gazu, co spowoduje zagroĪenie wybuchem, uduszeniem
lub zatruciem.
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Przewody powietrzno-spalinowe
Uwaga

Do wykonania koncentrycznego
przewodu powietrzno-spalinowego muszą byü zastosowane tylko
oryginalne elementy firmy WOLF.
Przed przystąpieniem do wykonania przewodu spalinowego,
wzglĊdnie przyáącza powietrznospalinowego, naleĪy zapoznaü siĊ
z zaáączonymi wskazówkami dotyczącymi montaĪu.

Przed podáączeniem przewodu powietrznospalinowego musi zostaü obliczona tzw. równowaĪna dáugoĞü przewodu.
Uwaga

Aby zapobiec zakáóceniom w pracy
kotáa oraz szkodom powstaáym w instalacji naleĪy przestrzegaü max. dopuszczalnej dáugoĞci przewodu.
Dlaprzewodówspalinowych zgodnych
z typem kotáa B23 i B33 (otwarta komora spalania) nie wolno pod Īadnym
pozorem zamykaü lub pomniejszaü
otworów wentylacyjnych w drzwiach,
oknach i Ğcianach. NaleĪy zagwarantowaü swobodnydopáywpowietrza potrzebnego do spalania.

ObliczaniedáugoĞciprzewodów
Obliczona dáugoĞü przewodu powietrznospalinowegolub przewodu spalinowego skáada
siĊ z dáugoĞci odcinków prostych przewodu
orazz dáugoĞci kolan. Kolano 90°lub trójnik90°
muszą byü wliczone jako równowaĪny odcinek
prosty o dáugoĞci 2 mb, natomiast kolano 45°
jako odcinek prosty o dáugoĞci 1 mb.
Przykáad:
Prosty przewód powietrzno-spalinowy, dáug.
1,5 m
Trójnik rewizyjny 87° = 2 m
2 x 45° kolano = 2 x 1 m
L = 1,5 m + 1 x 2 m + 2 x 1 m
L = 5,5 m
Uwaga

Rys. Przykáad przewodu powietrzno-spalinowego

Element

DáugoĞü równowaĪna

kolanko 90°

2m

kolanko 45°

1m

trójnik 87° z
otworemrewizyjnym

2m

odcinek prosty

odpowiednio do dáugoĞci

Tabela: Obliczanie dáugoĞci równowaĪnej

NaleĪyunikaüwzajemnegooddziaáywaniaprzewodówpowietrzno-spalinowych
i/lubkanaáówwentylacyjnychponaddachem.ZalecasiĊzachowywaüminimalny odstĊp pomiĊdzy nimi 2,5 m.
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Przyáącze elektryczne
Przyáącze sieciowe
Przyáącze do sieci elektrycznej
moĪe byü wykonane tylko przez
uprawniony serwis. NaleĪy przestrzegaü przepisów związanych z
instalacją elektryczną.
Przyáącze prądowe do sieci naleĪy
wykonaü jako przyáącze staáe.

Rys. Widok na panel sterowania

Obwody regulacji, sterowania oraz
zabezpieczające sąwykonanei sprawdzone fabrycznie. Po stronie wykonawcy leĪy tylko wykonanie przyáącza
sieciowego 230 V/50 Hz.
Przewód przyáączny (elastyczny, 3 x 1 mm²) naleĪy podáączyü do
zacisków sieciowych L1, N oraz
masowego .

Listwa zaciskowa
Rys. Panel regulacji odchylony w dóá, otwarta skrzynka
zacisków

• Odchyliü wdóá zespóá regulacji i zdjąü pokrywĊ skrzynki zacisków po zluzowaniu Ğruby.
• Przewód przyáączny przeprowadziü przez
otwór prowadzący i zabezpieczyü go przed
wyciągniĊciem.
• Podáączyü do zacisków sieciowych L1, N
oraz masowego .
Uwaga: na zaciskach zasilających
kotáa obecne jest napiĊcie elektryczne nawet przy wyáączonym
wyáączniku gáównym.

Sieü
230VAC
L1
N

Z

FV
230VAC
L
N
L

PE

PE

PE

Termostat
24VAC
a
b

OsprzĊt

+

-

AF
24VDC

3
F3,15A

Przyáącze sieciowe

Rys. Przyáącze sieciowe
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Przyáącze elektryczne
Wymiana bezpieczników
Przed wymianą bezpiecznika naleĪy bezwzglĊdnie odáączyü kocioá
od sieci elektrycznej. Za pomocą
wyáącznika gáównego nie moĪna
kotáa odáączyü od sieci!
Nie wolno nigdy dotykaü elementów kotáa przed odáączeniem go
od sieci elektrycznej.

bezpiecznik
Rys. Wymiana bezpieczników

Przyáącze zewnĊtrznego zaworu gazu páynnego
• Przewód przyáączny przeprowadziü przez
otwór prowadzący i zabezpieczyü go przez
wyciągniĊciem.
• Podáączyü zewnĊtrzny zawór gazu páynnego
230 VAC do zacisków L, N na przyáączu FV
i PE.

Sieü
230VAC
L1
N

Z
L

FV
230VAC
N
L

PE

PE

PE

Termostat
24VAC
a
b

OsprzĊt

+

-

AF
24VDC

3

Przyáącze zewnĊtrznego zaworu gazu
páynnego

Rys. Przyáącze zewnĊtrznego zaworu gazu páynnego

Przyáącze pompy cyrkulacyjnej
• Podáączyü pompĊ cyrkulacyjną 230 VAC,
( osprzĊt WOLF ), w ten sposób, Īe do
zacisków L i N podáączyü przyáącze Z i PE.

Sieü
230VAC
L1
N

Z

FV
230VAC
L
N
L

PE

PE

PE

Termostat
24VAC
a
b

OsprzĊt

+

-

AF
24VDC

3

Przyáącze pompy cyrkulacyjnej

Rys. Przyáącze pompy cyrkulacyjnej
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Przyáącze elektryczne
Podáączenie czujnika zewnĊtrznego
Czujnik zewnĊtrzny (pogodowy) cyfrowego
osprzĊtu regulacyjnego (np. DWT) moĪe byü
podáączonywedáug uznania albo do listwyzaciskowej kotáa gazowego na przyáączu AF,
wzglĊdnie do listwy zaciskowej DWT.

Podáączenie regulatora temperatury pokojowej (zestyk potencjalnie wolny)
Istnieje moĪliwoĞü podáączenia regulatora temperatury pokojowejz lub bez zegara.
Kabel przyáączny przeciągnąü przezprzepusty
i zabezpieczyü przed wyciągniĊciem. Podáączyü kabel przyáączny regulatora temperatury
pokojowej do listwy zaciskowej termostatu
zgodnie ze schematem elektrycznym. Usunąü
mostek pomiĊdzy stykiem a i b na odpowiednich zaciskach.
UWAGA:
Przy ekstremalnych temperaturach zewnĊtrznych (poniĪej –12°C) naleĪy podnieĞü temperaturĊ obniĪenia nocnego lub nastawiü nieco
wyĪejtemperaturĊ pracywtrybie ochronyprzez
zamarzaniem.

Podáączenie osprzĊtu regulacyjnego WOLF (DRT, DWT,
DWTM, DWTK)
Podáączaü tylko regulatory z programu osprzĊtu
firmy WOLF.
Schemat podáączenia zamieszczony jest do
kaĪdorazowego osprzĊtu.
Jako przewodu áączącego osprzĊt regulacyjny
i kocioá gazowy naleĪy stosowaü przewody
dwuĪyáowe (przekrój > 0,5mm²).

Sieü
230VAC
L1
N

Z

FV
230VAC
L
N
L

PE

PE

Termostat
24VAC
a
b

PE

OsprzĊt

-

+

AF
24VDC

2

Podáączenie czujnika
zewnĊtrznego

Rys. Podáączenie czujnika zewnĊtrznego

Sieü
230VAC
L1
N

Z

FV
230VAC
L
N
L

PE

PE

Termostat
24VAC
a
b

PE

OsprzĊt

2

Podáączenieregulatora
temperatury pokojowej

-

+

AF
24VDC

usunąü
mostek

Rys. Podáączenie regulatora temperatury pokojowej

Sieü
230VAC
L1
N

Z

FV
230VAC
L
N
L

PE

PE

PE

Termostat
24VAC
a
b

Podáączenie osprzĊtu
regulacyjnego 24 V

OsprzĊt

+

-

AF
24VDC

2

Rys. Podáączenie osprzĊtu regulacyjnego
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Przyáącze elektryczne
Podáączenie czujnika zasobnika c.w.u. i trójdrogowego zaworu przeáączającego
• JeĞli nie jest podáączony zasobnik c.w.u, to
Īóáta i niebieska wtyczka muszą pozostaü
zaĞlepione.
• Przy podáączaniu zasobnika c.w.u. naleĪy
zwróciü uwagĊ na InstrukcjĊ montaĪu
zasobnika c.w.u.
Rys. Wtyk
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Napeánianie instalacji
Napeánianie instalacji
Uwaga

Przed podáączeniem instalacji grzewczejdo kotáa naleĪy przepáukaü orurowanie w celu usuniĊcia z niego zanieczyszczeĔ .

Celemzagwarantowania bezawaryjnego dziaáania kotáa gazowego koniecznym jest prawidáowe napeánienie instalacji oraz jej caákowite
odpowietrzenie.

W yáącznik gáówny

Przycisk eliminacji
zakáócenia

Manometr

Rys. Widok ogólny panelu regulacji

• Zawór gazowy musi byü zamkniĊty!
• Korek zamykający odpowietrznika (na kotle)
otworzyü o jeden obrót, nie usuwając korka.
• Otworzyü wszystkie zaworyprzygrzejnikach.
Otworzyü zawory na zasilaniu i powrotcie na
kotle.
• Caáą instalacjĊ grzewczą oraz kocioá w stanie zimnymnapeániaüpowoli poprzezprzyáącze na powrocie obiegu grzewczego do ciĞnienia ok. 1 bara. Niedopuszczalne jest
stosowanie inhibitora.

W krĊt odpowietrzający

Rys. WkrĊt odpowietrzający na odpowietrzniku

• Odpowietrzyü caáą instalacjĊ i przeprowadziü próbĊ wodną szczelnoĞci.
• Wáączyü kocioá, przeáącznik wyboru programu ustawiü na
(pracuje pompa, palnik
pracuje w trybie zakáócenia, miga kod báĊdu
4 na wskaĨniku temperatury).
• Przy silnym spadku ciĞnienia, dopeániü instalacjĊ wodą.
• W czasie pracy kotáa wskazania manometru
muszą znajdowaü siĊ pomiĊdzy 1 a 2,5 bara.
• NaleĪy napeániü wodą syfon kondensatu.
• Otworzyüzawór gazowy.
• Nacisnąü przycisk eliminacji zakáócenia.
• Podczas dáugotrwaáej pracy kocioá samoczynnie siĊ odpowietrza poprzez zawór odpowietrzający.
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Kontrola ciĞnienia przyáącza gazowego
Kontrola ciĞnienia przyáącza
gazowego
• Kocioáwyáączyüza pomocą wyáącznika gáównego, zamknąü zawór gazu.

Wszelkie prace na elementach zasilania gazem mogą byü wykonywane
tylko przez uprawniony zakáad instalacyjny. ZagroĪenie wybuchem, uduszeniem i zatruciem!

• WykrĊciü wkrĊt odpowietrzający  na zaworze gazowym.
• WypuĞciü gaz do otoczenia za pomocą np.
przewodu silikonowego.
• Otworzyüzawór gazowy.
• Po wypáywie powietrza, podáączyü manometr U-rurkowy do króüca pomiarowego .
• Wáączyü wyáącznikgáówny.
• Odczytaü wartoĞü ciĞnienia na manometrze
przy dolnymi górnymobciąĪeniu

Uwaga

Gaz ziemny:
JeĞli wartoĞü ciĞnienia na przyáączu (ciĞnienia przepáywu) znajduje siĊ poza zakresem 18 do 25 mbarów, to nie wolno wykonywaü podáączenia kotáa do instalacji ani go
uruchamiaü.

Uwaga

Gaz páynny:
JeĞli wartoĞü ciĞnienia na przyáączu (ciĞnienia przepáywu) znajduje siĊ poza zakresem 43 do 57 mbarów, to nie wolno wykonywaü podáączenia kotáa do instalacji ani go
uruchamiaü.

W yáącznik gáówny

Rys. Widok ogólny na panel sterowania

• Wyáączyü kocioá. Zamknąü zawór gazu.
• Zdemontowaü manometr U-rurkowy i zamknąü szczelnie otwór w záączce pomiarowej wkrĊtem .



• Otworzyüzawór gazu. SkontrolowaüszczelnoĞü záączki pomiarowej.
• Wypeániü zaáączoną nalepkĊ i nakleiü ją na
wewnĊtrznejstronie obudowy.
Rys. Odpowietrzyü, sprawdziü szczelnoĞü
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Uruchamianie
Pierwszego uruchomienia i obsáugi kotáa, jak równieĪ poinstruowania uĪytkownika musi dokonaü
uprawniony pracownik serwisu.
• Wykonaü próbĊ szczelnoĞci instalacji.
• SkontrolowaüpoprawnoĞümontaĪuosprzĊtu.
• Otworzyü zawory odcinające na zasilaniu i
powrocie c.o..
• Otworzyüzawór gazu.
• Wáączyü kocioá wyáącznikiemgáównym.
• JeĞli ciĞnienie w instalacji spadnie poniĪej 1,0
bara,uzupeániüdo1,0bar(max.2,5)bara.
• JeĞli kocioá zaczyna pracowaü wsposób nieprawidáowy, to na wyĞwietlaczu pojawia siĊ
migający kod zakáócenia. ObjaĞnienie danego kodu zakáócenia naleĪy wyszukaü wskróconejinstrukcji obsáugi.
• UmieĞciü InstrukcjĊ w widocznym miejscu.
• Przeszkoliü uĪytkownika z zakresie obsáugi
kotáa. Wypeániü protokóá pierwszego uruchomienia, przekazaü uĪytkownikowi InstrukcjĊ.

Uwaga

Wszystkie czynnoĞci związane z
utrzymaniem wáaĞciwego stanu
technicznego kotáa powinny byü
wykonywane przez uprawniony
serwis techniczny. Gwarantuje to
prawidáowe dziaáanie oraz bezawaryjne dáugie uĪytkowanie kotáa.
Zaleca siĊ wiĊc uĪytkownikowi zawarcie umowy z uprawnionym zakáadem serwisowym na staáe wykonywanie tych czynnoĞci przynajmniej raz w roku.

W yáącznik gáówny

Skrócona Instrukcja obsáugi

W yĞwietlacz

Manometr

Rys. Widok ogólny panelu sterującego
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Zmiana mocy grzewczej
Uwagi ogólne
Moc grzewcza okreĞlana jest przez prĊdkoĞü
obrotową wentylatora.

Dolna granica mocy grzewczej
• JednoczeĞnie wcisnąü przyciski (+) i (–); na
wyĞwietlaczu pojawia siĊ „0”.
• Za pomocą przycisku (+) wybraü parametr 2
w celu zmiany dolnej granicy mocy.
• Wcisnąü przycisk eliminacji zakáóceĔ; pojawi siĊ wartoĞü parametru nastawyfabrycznej
odpowiadająca wartoĞci z poniĪszej tabeli.
• Zmieniü wartoĞü parametru za pomocą przycisku (+) i (–).
• Wcisnąü przycisk eliminacji zakáóceĔ; zmieniana wartoĞü zostaje wprowadzona, na wyĞwietlaczu pojawia siĊ temperatura zasilania obiegu grzewczego. Ustawianie dolnej
wartoĞci mocy grzewczej jest zakoĔczone.

(-)

przycisk eliminacji zakáóceĔ

(+)

przyciski
programowania

Rys. WyĞwietlacz

Górna granica mocy grzewczej
• JednoczeĞnie wcisnąü przyciski (+) i (–); na
wyĞwietlaczu pojawia siĊ „0”.
• Za pomocą przycisku (+) wybraü parametr 3
w celu zmiany górnej granicy mocy do áadowania zasobnika c.w.u., wzglĊdnie parametr
4 dla trybu ogrzewania.
• Wcisnąü przycisk eliminacji zakáóceĔ; pojawi siĊ wartoĞü parametru nastawyfabrycznej
odpowiadająca wartoĞci z poniĪszej tabeli.
• Zmieniü wartoĞü parametru za pomocą przycisku (+) i (–).
• Wcisnąü przycisk eliminacji zakáóceĔ; zmieniana wartoĞü zostaje wprowadzona, na wyĞwietlaczu pojawia siĊ temperatura zasilania obiegu grzewczego. Ustawianie górnej
wartoĞci mocy grzewczej jest zakoĔczone.

Tabela. Nastawa mocy TGB-40

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

Tabela. Nastawa mocy TGB-60
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
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Wskazanie/Zmiana parametrów regulacyjnych
Wprowadzanie zmian dozwolone
jest tyko uprawnionemu serwisowi technicznemu WOLF.

Nieprawidáowo wykonana obsáuga moĪe byü przyczyną zakáóceĔ
dziaáania kotáa.
Przy parametrze 5 (ochrona przez
zamarzniĊciem) naleĪy zwróciü
uwagĊ na to, Īe w temperaturze
poniĪej 0°C funkcja ochrony nie
jest juĪ gwarantowana.
Uwaga

Aby uniknąü uszkodzeĔ w caáej
instalacji grzewczej, przy spadku
temperatury zewnĊtrznej poniĪej
–12°C naleĪy podnieĞü temperaturĊ obniĪenia nocnego. JeĞli nie
zostanie dotrzymany ten warunek,
to mogą powstawaü naloty lodowe na wylocie przewodu spalinowego, co moĪe stwarzaü zagroĪenie dla osób.

przycisk eliminacji
zakáóceĔ

(–)

(+)

przyciski
programowania

Rys. Panel regulacyjny

Wskazania i zmiany parametrów
regulacji
• JednoczeĞnie wcisnąü obydwa przyciski (+)
i (–) do momentu pojawienia siĊ na wyĞwietlaczu „0”
• Za pomocą przycisku (+) lub (–) wybraü numer Īądanego parametru.
• Wcisnąü przycisk eliminacji zakáóceĔ; pojawia siĊ wartoĞü parametru nastawy fabrycznejzgodnie z tabelą „Nastawa fabryczna”.
• Zmieniü wartoĞü parametru za pomocą przycisku programującego (+) i (–).
• Wcisnąü przycisk eliminacji zakáóceĔ; zmieniana wartoĞü zostaje wprowadzona, a na
wyĞwietlaczu pojawia siĊ ponownie temperatura zasilania obiegu grzewczego.
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Wskazanie/Zmiana parametrów regulacyjnych
Parametry regulacyjne
Nr Parametr

min

Nastawa fabryczna
TGB-40
TGB-60

max

Jednostki

1

Histereza c.o.

0

8

8

20

K

2

Dolna prĊdkoĞü obrotowa c.o./c.w.u.

27

29

34

45

obr/s

3

Górna prĊdkoĞü obrotowa c.w.u.

35

84

83

92

obr/s

4

Górna prĊdkoĞü obrotowa trybu grzania

35

84

83

92

obr/s

5
6

Temp. zewn. ochrony przez zamarz.
Tryb pracy pompy obiegu grzewczego

-5
0

5
1

°C
1=

+2
0

0=
7

Wybieg pompy cyrkul. obiegu grzewcz.

1

5

99

8

Max. ograniczenie temperatury c.o.

20

75

85

°C

9

Cykl zaáączania

0

5

30

minuty

0

0

4

-

10 Adres interfejsu*

pompa obiegowa
wáączana palnikiem
praca ciągáa
trybu zimowego

minuty

Nr Parametr wskazywany

Jednostki

99 PrĊdkoĞü obrotowa wentylatora

obr/s

98 Temperatura zewnĊtrzna

°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

Tabela. Nastawy fabryczne parametru regulacji
* JeĞli podáączony jest regulator DWTM, to naleĪy zamieniü parametr 10 na 1.
** Przy podáączeniu regulatora DWTK wskazywany jest stopieĔ modulacji przy parametrze 95, a nie
temperatura zadana na zasileniu.
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Ustawianie zaleĪnoĞci gaz-powietrze
Wykonanie
Ustawianie jest dopuszczalne tylko w przypadku zmiany rodzaju gazu lub w przypadku pojawienia siĊ nieprawidáowej pracy kotáa!
Ustawianie stosunku gazu do powietrza musi
byü wykonane najpierw przy obciąĪeniu górnym(tryb „kominiarz”), nastĊpnie przy obciąĪeniu dolnym(áagodny rozruch) jakopisano poniĪej.

wyáącznik gáówny

programator

Rys. Ogólny widok panelu regulacyjnego

UstawianiewartoĞciCO2 przygórnym obciąĪeniu (tryb „kominiarz”)
• PokrĊtáo programatora obróciü do pozycji
„kominiarz” (pojawia siĊ czerwona kropka
pomiĊdzy cyframi na wskaĨniku).
• Usunąü nakrĊtkĊ blokującą z prawego króüca pomiarowego „Dolot powietrza” .
• Kontrolowaü stĊĪenie CO2 na króücu . Przy
stĊĪeniu CO2 > 0,3% sygnalizowana jest nieszczelnoĞü w przewodzie odprowadzania
spalin. Usunąü nieszczelnoĞü.

Ğruba regulacji natĊĪenia
przepáywu gazu



Ğruba regulacyjna dolnego
zakresu mocy



• NakrĊciü nakrĊtkĊ blokującą prawego króüca pomiarowego „Dopr. powietrza” .
• Usunąü nakrĊtkĊ blokującą z lewego króüca
pomiarowego „Odprowadzenie spalin” .

Rys. Ustawianie wartoĞci CO2

• Wprowadziü sondĊ pomiarową CO2 przyrządu do otworu pomiarowego .
• Mierzyü stĊĪenieCO2 przypeánymobciąĪeniu.
WartoĞü CO2 obciąĪenia górnego („kominiarz”):

TGB-40
Gaz ziemny
9,0 ±0,3%

Gazpáynny
10,2 ±0,3%
TGB-60
Gaz ziemny
9,0 ±0,3%

Tabela. WartoĞci CO2 do ustawienia

• NastawĊ CO2 w razie potrzeby skorygowaü
przez ostroĪne pokrĊcanie Ğruby regulacji
natĊĪenia przepáywu gazu  na zaworze gazowym.
• prawe obroty - zmniejszanie stĊĪenia CO2 !
lewe obroty - zwiĊkszanie stĊĪenia CO2!

króciec pomiarowy
,odprowadzenie
spalin 

króciec pomiarowy
,doprowadzenie
powietrza 

Rys. Króüca pomiarowe
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Ustawianie zaleĪnoĞci gaz-powietrze
UstawianiewartoĞciCO2 przydolnym obciąĪeniu (áagodnyrozruch)
• PokrĊtáo programatora obróciü do pozycji
oznaczającejtryb grzewczy.
• Ponownie uruchomiü kocioá przez wciĞniĊcie
przycisku „Eliminacja zakáócenia”.

wyáącznik gáówny

przycisk eliminacji
zakáóceĔ

programator

Rys. Ogólny widok panelu regulacyjnego

• Po okoáo 60 sekundach od momentu uruchomienia palnika skorygowaü nastawĊ CO2
przez ostroĪne pokrĊcanie Ğruby regulacji
natĊĪenia przepáywu gazu  na zaworze gazowym
• lewe obroty - zmniejszanie stĊĪenia CO2 !
prawe obroty - zwiĊkszanie stĊĪenia CO2!
WartoĞü CO2 obciąĪenia dolnego:

TGB-40
Gaz ziemny
9,0 ±0,3%

Ğruba regulacji natĊĪenia
przepáywu gazu

Gazpáynny
10,7 ±0,3%



Ğruba regulacyjna dolnego
zakresu mocy



TGB-60
Gaz ziemny
9,0 ±0,3%
Tabela. WartoĞci CO2 do ustawienia

Rys. Ustawianie wartoĞci CO2

Ustawienie podstawowe
Ustawienie podstawowe wykonuje siĊ tylko w
przypadku, jeĞli zawór gazowy zostaá przestawiony i kocioá nie daje siĊ uruchomiü.
NaleĪy wykonaü nastĊpujące czynnoĞci:
- ĝrubĊ regulacyjną przepáywu gazu  przekrĊciü w lewo aĪ do zetkniĊcia z powierzchnią elementu odlewu (zawór gazowy). NastĊpnie naleĪy ją wykrĊciü w prawo o okoáo
1,5 obrotu, ( dla kotáa TGB-40 ).
- ĝrubĊ regulacyjną  na zaworze zespoáowym wodnym wkrĊciü w prawo do oporu, a
nastĊpnie wykrĊciü o ok. 2,5 obrotu w lewo.
- NastĊpnie naleĪy uruchomiü kocioá i wykonaü prawidáowe ustawienie zmieszania gaz
– powietrze.
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Protokóá z uruchomienia
CzynnoĞci pierwszego uruchomienia

WartoĞü lub potwierdzenie

1. Rodzajgazu
Gaz ziemny GZ-50
Gaz ziemny GZ-41,5
Gazpáynny
Liczba Wobbe'go

kWh/m³

WartoĞü opaáowa

kWh/m³

2. Czy sprawdzono ciĞnienie na przyáączu gazu?
3. Czy przeprow. kontrolĊ szczelnoĞci instalacji gazu?
4. Czy sprawdzono przewód powietrzno-spalinowy?
5. Czy sprawdzono szczelnoĞü instalacji wodnej?
6. Czy jest odpowietrzona instalacja oraz kocioá?
7. Czy ciĞnienie winstalacji wynosi pomiĊdzy 1-2,5 bara?
8. CzynaklejonoinformacjĊorodzajugazuimocygrzewczej?
9. Czy wykonano kontrolĊ dziaáania kotáa?
10. Pomiar spalin:
Temperatura spalin brutto

tA [°C]

Temperatura powietrza dolotowego

tL [°C]

Temperatura spalin netto

(tA - tL ) [°C]

ZawartoĞü CO2 lub O2

%

ZawartoĞü CO w otoczeniu

ppm

11. Czy zaáoĪono obudowĊ?
12. PrzeszkolonouĪytkownikaiprzekazanowszystkiedokumenty?
13. Potwierdzenie wykonania pierwszego uruchomienia

Data / Podpis
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Konserwacja
Wskazówki ogólne
Wszystkie czynnoĞci związane z utrzymaniem
wáaĞciwego stanu technicznego kotáa powinny
byüwykonywaneprzezuprawnionyserwistechniczny.
Systematyczne zabiegi konserwacyjne oraz
stosowanie wyáącznie oryginalnych czĊĞci zamiennych firmy WOLF ma decydujące znaczenie wbezawaryjnym i dáugotrwaáym uĪytkowaniu kotáa.
Zaleca siĊ wiĊc uĪytkownikowi zawarcie umowy z uprawnionym zakáadem serwisowym na
staáe wykonywanie tych czynnoĞci.

Wskazówki dotyczące bezpieczeĔstwa

W yáącznik gáówny

Rys. Ogólny widok panelu regulacyjnego

2 x górne zamkniĊcia sprĊĪynowe

Zanimrozpocznie siĊ wykonywanie czynnoĞci
konserwacyjnych, powinno wykonaüsiĊ nastĊpujące czynnoĞci w poniĪszejkolejnoĞci:
• Wyáączyü kocioá za pomocą wyáącznika gáównego.
Na zaciskach sieciowych obecne
jest napiĊcie elektryczne nawet po
wyáączeniu kotáa.
• Wyáączyü wyáącznik awaryjny wobiegu
grzewczym(jeĞli istnieje).
• Zamknąü zawór gazu.
• Zamknąü zawory odcinające na zasilaniu i
powrocie obiegu grzewczego.
• Zdjąü obudowĊ czoáową i odstawiü w
miejsce zapobiegające uszkodzeniu.

Obudowa komory spalania 2 x dolne zamkniĊcia sprĊĪynowe

Rys. Kocioá gazowy ze zdemontowaną obodową

• Sprawdziü, czy kocioá jest wystudzony.
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Konserwacja
DemontaĪ komory spalania
• Zdjąü obudowĊ komory spalania po zluzowaniu zamkniĊüsprĊĪynowych
• Wyjąü wtyczki z nastĊpujących gniazd:
zapáonu, jonizacji, temperatury na zasilaniu i
powrocie, czujnika temperatury spalin i wentylatora.
• Wyciągnąü do przodu osáonĊ od promieniowania i zdjąü z haków.

wtyk went.

wtyk czujnika
na zasilaniu

wtyk zapáonu
wtyk jonizacji
wtyk uziemienia

wtyk czujnika
na powrocie
wtyk czujnika
spalin

Rys. Kocioá gazowy ze zdemontowaną obudową
komory spalania

• OdkrĊciü záącze Ğrubowe na przyáączu gazowymkomory zmieszania.
• WykrĊciü (3 sztuki) nakrĊtek na maáej pokrywie komory spalania.
• Zdjąü caáy zespóá (komora zmieszania, wentylator i maáą pokrywĊ komory spalania)

os áona od
promieniowania

Rys. Osáona od promieniowania

záącze Ğrubowe przyáącza gaz. komory zmieszania

Rys. Záącze Ğrubowe przyáącza gazowego

nakrĊtka na maáej pokrywie komory spalania

Rys. NakrĊtka na pokrywie komory spalania
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Konserwacja
• OdkrĊciü nakrĊtkĊ koápakową na przewodzie
do odpowietrznika i wyciągnąü w górĊ przewód wraz z odpowietrznikiem.
• RozkrĊciü záączki na przyáączu zasilania i
powrotu.
• Przesunąü w górĊ element przesuwny przewodu spalinowego.

nakrĊtka koápakowa przewodu odpowietrznika

Ğruba pokrywy tylnej Ğcianki

Rys. NakrĊtka koápakowa / Pokrywa tylnej Ğcianki

• Z kotáa wykrĊciü syfon i opróĪniü go.
• WykrĊciü Ğruby pokrywy tylnej Ğcianki.
• UnieĞü caáoĞü zespoáu komory spalania aĪ
do momentu uwolnienia króücówspustu kondensatu a nastĊpnie wyciągnąü zespóá komory spalania do przodu.

przyáącze zasilania

przyáącze powrotu

Rys. Záączki na zasilaniu i
powrocie

syfon kotáa

Rys. Syfon kotáa

zespóá komory spalania

Rys. Zespóá komory spalania
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Konserwacja
DemontaĪ, czyszczenie i ponowny
montaĪ palnika / wymiennika ciepáa
w obiegu grzewczym

duĪa pokrywa komory
spalania

• WykrĊciü i wyjąü trzpienie gwintowane (4
sztuki) duĪej pokrywy komory spalania.
• Wyjąc palnik unosząc go w górĊ.

Rys. DuĪa pokrywa komory spalania

• Zdjąü duĪą pokrywĊ komory spalania.
• Zdjąü komorĊ spalania wraz z wymiennikiem
unosząc ją w górĊ
• Wyciągnąü dno komory spalania.

trzpieĔ
gwi ntowany

Rys. TrzpieĔ gwintowany duĪej pokrywy komory
spalania

Rys. Zespóá komory spalania / Wanna na kondensat
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Konserwacja
• OdkrĊciü nakrĊtkĊ w dnie komory spalania,
wrazie koniecznoĞci przytrzymaüprzeciwnakrĊtkĊ.

dno komory
spalania

Rys. Dno komory spalania w wymienniku ciepáa
obiegu grzewczego

• Wyjąü dno.

Rys. Wyjąü dno

• Za pomocą palnika wyjąü izolacje wkierunku
z doáu do góry.
Obrócony przy tym wymiennik ciepáa postawiü na podáoĪu i ostroĪnie przesuwaü go od
góry.

Rys. Wypchnąü izolacjĊ z palnikiem
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Konserwacja

Rys. DwuczĊĞciowa izolacja wypchniĊta z wymiennika ciepáa

• Usunąü zanieczyszczenia z wymiennika ciepáa za pomocą szczotki z zestawu WOLF
art. nr 24 40 053.

Rys. Czyszczenie wymiennika ciepáa

• JeĞli zachodzi koniecznoĞü wyczyĞciü palnik
szczotką.

• Wymyü wannĊ kondensatu.
Rys. Czyszczenie palnika

34

Konserwacja
Ponowny montaĪ
• Ponowny montaĪ naleĪy przeprowadziü w
kolejnoĞci odwrotnejdo demontaĪu.
Uwaga:

Zasadniczo, wszystkie uszczelnienia po stronie wodnej i po
stronie odprowadzenia spalin
powinny byü usuniĊte i wymienione na nowe. Przed ponownym montaĪem naleĪy powierzchniĊ uszczelnieĔ lekko
posmarowaü specjalnym smarem silikonowym (inne smary
powodują niszczenie uszczelek).

Rys. Wszystkie uszczelki lekko posmarowaü specjalnym smarem silikonowym

• Zamontowaü dno komory spalania. MiĊkka
dziurkowana izolacja znajduje siĊ pomiĊdzy
dnem a izolacją trwaáą.

Rys. MontaĪ dna komory spalania

• Wsunąü od doáu dno komory spalania. Pozycja dna pokazana jest na rys. na stronie 32.
Korzystnym jest jego wsuniĊcie nie caákiem
do koĔca, poniewaĪ dokáadna pozycja ustala
siĊ w momencie montowania wymiennika
ciepáa z wanną kondensatu. JeĞli dno zostanie wsuniĊte zbyt daleko, to póĨniejnie da siĊ
wsunąü caákowicie palnika.

Rys. Dno komory spalania wprowadziü od doáu do
wymiennika ciepáa
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Konserwacja
• Przy montaĪu zwróciü uwagĊ na prawidáową
pozycjĊ zespoáu komory spalania z wanną
kondensatu (trzpienie mocujące przebiegają
przez element z profilem„u” z tyáu po prawej).

zespóá komory spalania

wanna kondensatu

Rys. Pozycja zespoáu komory spalania / wanny
kondensatu

• Sznur uszczelniający oraz pokrywa uszczelniająca leĪą na wymienniku ciepáa. (Do numeru seryjnego kotáa 0292... ta pokrywa
uszczelniająca nie wystĊpuje, do numeru seryjnegokotáa 0143... ten sznur uszczelniający
nie wystĊpuje). W trakcie czynnoĞci konserwacyjnych naleĪy wyposaĪyü wsznur i pokrywĊ takĪe starsze modele kotáów.
Rys. Páaska pokrywa leĪy na wymienniku ciepáa

• JeĞli izolacja komoryspalania zostaáa uszkodzona, to musi byü zastąpiona nową (izolacja, pokrywa komory spalania i pokrywa, art.
nr 86 02 684)

• Pozycja pokrywy komory spalania pokazana
jest na rysunku.
Uwaga:

podczas montaĪu palnika naleĪy zwróciü uwagĊ na to, aby
koánierz palnika przylegaá do
pokrywy komory spalania. W
przeciwnym wypadku bowiem
dno komory spalania bĊdzie
zbyt daleko ku górze.

Rys. Pozycja pokrywy komory spalania
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Konserwacja
• Ponowny montaĪ naleĪy przeprowadziü w
kolejnoĞci odwrotnejdo demontaĪu.
Zasadniczo wszystkie uszczelnienia po
stronie wodnej i po stronie odprowadzenia spalin powinny byü usuniĊte i wymienione na nowe. Przed ponownym montaĪem naleĪy powierzchniĊ uszczelnieĔ lekko posmarowaü specjalnym smarem silikonowym (inne smary powodują niszczenie uszczelek).
• Przy montaĪu zwróciü uwagĊ na prawidáową
pozycjĊ zespoáu komory spalania z wanną
kondensatu.
• Przy montaĪu zwróciü uwagĊ na prawidáową
pozycjĊ przewodówsterujących.

Wskazówki dotyczące bezpieczeĔstwa
Po zakoĔczeniu czynnoĞci serwisowych, naleĪy wykonaü kolejno nastĊpujące kroki:
• Otworzyü zawory odcinające na zasileniu i
powrocie obiegu grzewczego. Otworzyü
dopáywzimnej wody.
• JeĞli jest to konieczne, naleĪy ponownie
napeániü obieg grzewczy do ciĞnienia 1,5
bara a nastĊpnie go odpowietrzyü.
• Otworzyüzawór gazu.
• Wáączyü wyáącznik awaryjny wobwodzie
grzewczym(jeĞli wystĊpuje).
• Wáączyü wyáącznik gáówny na kotle gazowym.
• Upewniü siĊ, Īe kocioá jest szczelny zarówno
w czĊĞci gazowej, jak i wodnej.
• Sprawdziü prawidáowe dziaáanie kotáa oraz
parametry spalin.
• ZaáoĪyü przednia osáonĊ kotáa.
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Konserwacja
Protokóá wykonania
konserwacji
• Prosimy o zaznaczenie krzyĪykiemwykonanej czynnoĞci serwisowej oraz wpisanie
w protokole wartoĞci zmierzonego parametru w odpowiednim miejscu.

CzynnoĞci serwisowe

Data

Data

Temperatura spalin brutto

tA [°C]

tA [°C]

Temperatura powietrza dolotowego

tL [°C]

tL [°C]

Temperatura spalin netto

(tA - tL ) [°C]

(tA - tL ) [°C]

ZawartoĞü CO2 lub

%

%

ZawartoĞü O2

%

%

ZawartoĞü CO w otoczeniu

ppm

ppm

1. Czy jest wyczyszczony wymiennik w obiegu
grzewczymi opróĪniony syfon?
. 2. Czy palnik jest wyczyszczony?
3. CzywykonanopróbĊszczelnoĞciwtrybiepracy?
4. Czy wykonano kontrolĊ dziaáania?
5. Pomiar spalin:

6. Potwierdzenie przeprow. konserwacji
(pieczątka firmy, podpis)
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Konserwacja

Data

Data

Data

Data

tL [°C]

tL [°C]

tL [°C]

tL [°C]

tA [°C]

tA [°C]

tA [°C]

tA [°C]

(tA - tL ) [°C]

(tA - tL ) [°C]

(tA - tL ) [°C]

(tA - tL ) [°C]

%

%

%

%

%

%

%

%

ppm

ppm

ppm

ppm
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Parametry techniczne
Typ

TGB-40

TGB-60

Znamionowa moc cieplna przy 80/60°C
Znamionowa moc cieplna przy 50/30°C
Znamionowe obciąĪenie cieplne
Najmn. moc cieplna (modulacja) przy 80/60
Najmn. moc cieplna (modulacja) przy 50/30
Najmn. obciąĪenie cieplne (modulacja)

kW
kW
kW
kW
kW
kW

37,2
40,5
37,9
11,2
12,1
11,4

55,4
60,6
57,2
21,9
23,6
22,3

Zasilanie obiegu grzewczego Ø zewn.
Powrót obiegu grzewczego Ø zewn.
Przyáącze gazowe
Przyáącze przewodu powietrzno-spalinow.

mm
mm
R
mm

G1¼
G1¼
¾
125/80

G1¼
G1¼
¾
125/80

4,0
4,4
3,0

6,0
6,7
-

20
50

20
-

85
3,0
2,5
3,5

85
3,0
2,5
3,5

290
150
-

300
300
170
220

°C
g/s
°C
Pa

95
17,3
67- 43
130
G52

95
26,7
80-50
185
G52

V~/Hz
A
W

230/50
3,15
165
IPX2D
53
40

230/50
3,15
175
IPX2D
54
41

ok. 4,5
ok. 4,0

ok. 6,0
ok. 4,0

CE-0085BM0261

CE-0085BM0261

Parametry gazu na przyáączu:
ziemny GZ-50 (Hi = 9,5 kWh/m³=34,2MJ/m³)m³/h
ziemny 41,5 (Hi = 8,6 kWh/m³=31,0MJ/m³) *m³/h
páynny (Hi = 12,8 kWh/kg=46,1MJ/kg)
kg/h
CiĞnienie gazu na przyáączu:
gaz ziemny
mbar
gazpáynny
mbar
Temperatura na zasilaniu
°C
Maksymalne nadciĞnienie
bar
PojemnoĞü wodna wymien. ciepáa w ob. grz.
l
PojemnoĞü wodna kotáa
l
KoĔcowe ciĞn. podnosz.
NatĊĪ. przepá. 1720 l/h (30kW przy 'T=15K) mbar
NatĊĪ. przepá. 2120 l/h (37kW przy 'T=15K) mbar
NatĊĪ. przepá. 2700 l/h (47kW przy 'T=15K) mbar
NatĊĪ. przepá. 2580 l/h (60kW przy 'T = 20K)mbar
Dopuszczalne temperaturyczujników
Masowe natĊĪenie przepáywu spalin
Temperatura spalin 80/60 - 50/30
Dyspozycyjna wartoĞü ciĞnienia wentylatora
Grupa parametrów spalin wg DVGW G 635
Przyáącze elektryczne
Zamontowane zabezpieczenie
Pobór mocy elektrycznej
Rodzajzabezpieczenia
Masa caákowita
Masa kotáa ( przy montaĪu)

IloĞü kondensatu przy temperaturze 40/30°C
WartoĞü pH kondensatu
Numer identyfikacyjny CE

kg
kg
l/h
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Parametry techniczne
WartoĞü ciĞnienia podnoszenia pompy
W kotáach TGB-40 i TGB-60 jest zamontowana pompa w obiegu grzewczym, której praca jest
regulowana niezaleĪnie od obciąĪenia palnika. KoĔcowa wartoĞü wysokoĞci ciĞnienia pompowania moĪe byü odczytana z nomogramu.
WartoĞü ciĞnienia podnoszenia TGB-40 dla pompy z
regulowaną prĊdkoĞcią obrotową
350

ciĞnienie podnoszenia [mbar]

300

250

200

obszar regulacji
150

100

minim. ciĞn. podn.
maks. ciĞn. podn.
50

0
0

400

1200

800

1600

2000

2400

2800

natĊĪenie przepáywu [l/h]

WartoĞü ciĞnienia podnoszenia TGB-60 dla pompy z
regulowaną prĊdkoĞcią obrotową
350

ciĞnienie podnoszenia [mbar]

300

250

200

obszar regulacji
150

100

minim. ciĞn. podn.
maks. ciĞn. podn.
50

0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

natĊĪenie przepáywu [l/h]
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Schemat elektryczny TGB-40/60

Schemat instalacji
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Wskazówki do projektowania
Ogólne zasady dotyczące
obwodu hydraulicznego

Wskazówki

W obwód kotáa wbudowana jest pompa z regulowaną prĊdkoĞcią obrotową, która zmienia
parametry pracy niezaleĪnie od mocy palnika.
Zawór nadmiarowyzapewnia minimalnyobieg
i zapobiega przedostawaniu siĊ szumów do
dalszej czĊĞci instalacji. DziĊki wbudowanej
pompie oraz zaworowi przelewowemu uzyskuje siĊ wczeĞniej prezentowane wartoĞci koĔcowego ciĞnienia podnoszenia pompy.

• CiĞnienie podnoszenia: JeĞli wartoĞci ciĞnienia podnoszenia kotáa są niewystarczające, naleĪy zastosowaü sprzĊgáo hydrauliczną lub przyáączyü obieg mieszacza za
pomocą zaĞlepionego jednostronnie zaworu
3-drogowego.
• Aby zapobiec przegrzewaniu siĊ ukáadu
ogrzewania podáogowego, naleĪy zamontowaü czujnik temperatury!
• Zabrudzenia: Kocioá naleĪy chroniü przez
zabrudzeniem. W przypadku nowo wykonanych instalacji naleĪy zabezpieczyü je poprzez wáoĪenie filtra siatkowego, a w przypadku starych instalacji lub instalacji poáączonych zinstalacjąz rurstalowych,naleĪyna
powrocie zamontowaü odmulacz.

Symbole na schematach hydraulicznych:
Odbiornik ciepáa

Obieg
grzewczy

Obieg
mieszacza

Elementy samodzielne

SprzĊgáo
hydrauliczne

System roz- Praca równoleg.
dziaáu z wyOgrzewanie
mienn. ciepáa
C.w.u.

Kaskada

Przegląd schematów hydraulicznych:
Odbiornik ciepáa

Elementy specjalne

Przykáad
nr
do 240 kW

Schematyniedopuszczalne!
Poá. obiegumieszaczazapomocą zaĞlepionego jednostr.zaw. 3-drogowego
OdáączanieinstalacjizapomocąsprzĊgáahydraulicznego
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2x
x
2x
x
x
x
2x
x
x
x

1.1 1.2 1.3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Wskazówki do projektowania
1. Schematy niedopuszczalne
1.1 BezpoĞrednie podáączenie pompy zewnĊtrznej
•
•

•

Uzasadnienie:
PrĊdkoĞü przepáywu strumienia cieczy w
kotle przekracza dopuszczalną wartoĞü.
Nie jest efektywne podwyĪszanie wydajnoĞci pompowania za pomocą bezpoĞrednio
przyáączonejpompy zewnĊtrznej. Bardziej
efektywne jest zastosowanie sprzĊgáa hydraulicznego lub podáączenie zaĞlepionego jednostronnie mieszacza.
Czujnik natĊĪenia przepáywu kotáa jest uruchamiany. MoĪe to prowadziü do uszkodzenia kotáa.

1.2 Zastosowanie 3-drogowego zaworu w
poáączeniu ze sprzĊgáem hydraulicznym oraz DWTK
•

Uzasadnienie:
KocioáwzglĊdnie regulator DWTKnie moĪe
przesterowaü 3-drogowego zaworu.

1.3 BezpoĞrednie podáączenie obiegu mieszacza bez hydraulicznego wysprzĊgania
•

•

Uzasadnienie:
Przy caákowicie otwartym3-drogowymzaworze mieszającym przekroczona jest dopuszczalna prĊdkoĞü przepáywu w kotle.
Czujnik przepáywu kotáa jest uruchamiany.
MoĪe to prowadziü do uszkodzenia kotáa.

Do wysprzĊgania naleĪy pomiĊdzyzasilaniem
a powrotem obiegu mieszacza wbudowaü odpowiednio zwymiarowany bypass (patrz opis
schematu z jednostronnie zaĞlepionymzaworem3-drogowym).
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Wskazówki do projektowania
Bezp. przyá. ob. za pomocą jednostronnie zaĞlepionego mieszacza
Zakres zastosowania
W/w przyáącze stosuje siĊ w tedy, jeĞli obieg
mieszacza powinien byüpoáączony bezpoĞrednio z pompą (tzn. bez sprzĊgáa hydraulicznego)
do kotáa TGB-40/60.
Opis
BezpoĞrednie przyáączenie obiegu za pomocą
jednostronnie zaĞlepinego mieszacza zawiera
otwarty bypass pomiĊdzy zasilaniem a powrotemobiegu mieszacza, który wysprzĊgla pompĊ obiegu mieszacza w obwodzie kotáa.

WaĪniejsze wymagania w stosunku do
instalacji:
• 3-drogowy zawór mieszacza naleĪy zaopatrzyü w korek blokujący (patrz schemat).
• Orurowanie obiegu mieszacza musi byü dobrze zwymiarowane (patrz tabela).
• Parametry obiegu mieszacza, a w razie koniecznoĞci takĪe i pozostaáych istniejących
obiegów odbiorników (patrz schemat), naleĪy wzajemnie pomiĊdzy sobą ustaliü za pomocą zaworów dáawiących.

Zaopatrzony w korek zaĞlepiający mieszacz
reguluje wielkoĞü masowego natĊĪenia przepáywu, które zostaáo wprowadzone do obiegu
mieszacza niezaleĪnie od temperatury zasilania.
Zalety:
• Realizuje siĊ hydrauliczne wysprzĊganie, a
zatembez wzajemnego oddziaáywania pompy obiegowej i pompy w obiegu mieszacza.
• Wyrównanie hydrauliczne jest doĞü uproszczone, poniewaĪ na kaĪdy obieg odbiornika
konieczny jest tylko jeden zawór dáawiący.
• Moc pompy w obiegu mieszacza jest zmniejszona, poniewaĪ strata ciĞnienia na mieszaczu w obiegu kotáa jest dokáadnie policzona.
• JeĞli wprzypadku ogrzewania podáogowego
pojawia siĊ przekroczenie temperatury na
zasilaniu wobiegu mieszacza, to jest wáączana pompa w obiegu mieszacza. Dodatkowy
zawór elektromagnetyczny, nie jest konieczny do przerwania zasilania obiegu mieszacza.Wyáączenie przepáywu dlapompywobiegu kotáa nie jest w tym przypadku konieczne.
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Ozn.
GT
RK

Artykuá

Typ urządzenia TGB-35/40/60
Klapa zwrotna – ciĞnienie otwarcia 20 mbar
Zestaw przyáączy obiegu grzewczego
skáadający siĊ z:
HKAS
2 zaworów kulowych 1"
2 zaworów napeániania i opróĪniania
1 podáączenia dla naczynia wzbiorczego ¾"
SMF
Osadnik zanieczyszczeĔ DN 25 - szerokoĞü oczka 0,6 mm, 100 oczek/cm²
DV 1,2
Zawór regulacyjny
KH
Zawór kulowy 1"
BS
Korek zaĞlepiający – takie same parametry jak mieszacz
DN 20 kVS 6,3 do 45 kW
3-drogowy
(odlegáoĞü pomiĊdzy krzywymi grzewczymi 10 K)
MI
mieszacz
DN 25 kVS12
> 45 kW
(odlegáoĞü pomiĊdzy krzywymi grzewczymi 10 K)
Silnik mieszacza
VF
Czujnik na zasilaniu w zakresie dostawy DWTM
R
Regulacja DWTM – regulator pogodowy temperatury z czujnikiem temperatury na zasilaniu
V
Orurowanie
Orurowanie w obiegu mieszacza (MK)
Zasilanie, powrót, bypass w obiegu mieszacza
wydajn. pompowania MK
DT
Nominalna moc cieplna Nominalna Ğrednica orurowania
VMI
do 1290 l/h
10 K
do 20 kW
DN 25
do 2000 l/h
10 K
do 30 kW
DN 32
do 3440 l/h
10 K
do 45 kW
DN 40
do 5160 l/h
10 K
do 60 kW
DN 50

Nr artykuáu
patrz cennik
wykonawc a

20 11 245
wykonawc a
wykonawc a
20 11 192
wykonawc a
27 91 056
27 91 057
27 91 011
86 02 728
wykonawc a

inwestor
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Wskazówki dotyczące rozplanowania
3. WysprzĊglanie instalacji za pomocą sprzĊgáa hydraulicznego
Zakres zastosowania
ZastosowaniesprzĊgáa hydraulicznegozalecasiĊ
jakoalternatywnedoprzyáączazjednostronnie zaĞlepionymmieszaczem, gdy po stronie grzewczej
mogáobywystąpiüszczególnie duĪe objĊtoĞciowe
natĊĪenieprzepáywuorazgdypodáączonajestpompazewnĊtrznabezmieszacza.
Ponadto sprzĊgáo musi byü zastosowane w przypadkuwspólnegoprzyáączeniahydraulicznegowielukotáówTGB-40lubTGB-60dojednejkaskady.
Ozn.

Schemat

Artykuá

Nr artykuáu

GT

Typ urządzenia TGB-40/60

patrz cennik

FD

Uszczelka páaska 1¼"

w urządzeniu

DS

Kryza

w urządzeniu

RK

Klapa zwrotna / blokada
bezwáadnoĞciowa
Zestaw przyáączy obiegu grzewczego skáadający siĊ z:

HKAS

V
SMF

20 11 228
20 11 245

2 zaworów kulowych 1"
2 zaworów napeán. i opróĪn.
1 zawór bezpieczeĔstwa ¾"
1 podáączenie dla naczynia wzbiorczego ¾"
Orurowanie

wykonawc a

Osadnik zanieczyszczeĔ DN 25
szer. oczka 0,6 mm, 100 oczek/cm²

KH

Zawór kulowy 1"

20 11 192

HW

SprzĊgáo hydraul. do max. 4,5 m³/h

2011 333

SprzĊgáo hydraul. do max. 10 m³/h

20 11 334

Regulacja DWTK – regul. pogodowy
temp. z czujnikiem temp. na zasilaniu

86 00 997

R

WaĪniejsze wymagania dotyczące instalacji
Dla dopasowania natĊĪenia przepáywu musi
byüstosowana kryzana zasilaniuobiegugrzewczego. Unika siĊ wtedy tak niepoĪądanego
wzrostu przepáywu na powrocie poprzez sprzĊgáo. Kryza znajduje siĊ w opakowaniu kotáa.
Klapa zwrotna zapobiega podwyĪszonemu
przepáywowi wywoáanemu przez zewnĊtrzną
pompĊ kotáa. Jest to konieczne w przypadku
instalacji kaskadowej. Filtr chroni kocioá przed
przedostawaniem siĊ grubszych zanieczyszczeĔ z instalacji. Na potrzeby konserwacji filtra
naleĪy zamontowaü zawór kulowy.
NaleĪy bezwzglĊdnie stosowaü regulator
DWTK, poniewaĪ tylko nim moĪna regulowaü
temperaturĊ zasilania w obiegu grzewczym.
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Przykáad instalacji 4
1 obieg grzejnikowy, 1 obieg zasobnika c.w.u. z 3-drogowym zaworem
Przyáącze sieciowe 230 V~

DWT (9)

F 10A
3
1

P

Wyáącznik
awaryjny
ogrzewania

3
2

Interfejs 2-przewodowy

6
TGB-40
TGB-60

AF
2

16

1

17

2
6
3

UV

5

Nr
1
2

3
5
6
9
16
17

Artykuá
Z estaw przyáączy obiegu grzewczego
Naczynie wzbiorcze przeponowe:
25 l
35 l
50 l
80 l
3-drogowy zawór przeáączający do áadowania zasobnika: 1" AG dla TGB-40
3-drogowy zawór przeáączający do áadowania zasobnika: 1 ¼" IG dla TGB-60
Zawór napeániania i opróĪniania kotáa ½" oraz redukcja 1" x ½"
Z awór
Zdalne sterowanie DWT (opcja)
Zasobnik stojący SE i wykonanie SEM
Elektroniczny czujnik zasobnika c.w.u.
PrzedáuĪacz elektryczny 4 m

Nr artykuáu
20 11 245
24 00 450
24 00 455
24 00 458
24 00 462
86 02 187
20 11 195
88 15 351
wyk on awc a
27 33 002
patrz cennik
27 99 054
27 99 243

Przykáad instalacji 4
Pompa kotáa zasila obieg grzewczy z wáaĞciwa wydajnoĞcią. Poprzez 3-drogowy zawór przeáączający nastĊpuje áadowanie zasobnika c.w.u.
NatĊĪenie przepáywu:
Przy projektowaniu przepáywu naleĪy zwróciü uwagĊ na ciĞnienie pompy kotáa. Musi byü uwzglĊdniona strata ciĞnienia na zaworze 3-drogowym.
Ogrzewanie podáogowe:
Przy nachyleniu charakterystyki od 10 K nie wolno przekraczaü przy ogrzewaniu podáogowym
nastĊpujących wartoĞci:
TGB-40

ok. 23 kW

TGB-60

ok. 31 kW

Uzasadnienie: nie bĊdzie moĪna uzyskaü koniecznego przepáywu!
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Wskazówki dotyczące rozplanowania
Przykáad instalacji 5
1 obieg mieszacza, 1 obieg zasobnika c.w.u. z 3-drogowym zaworem
F 10A

Przyáącze sieciowe 230 V~

3

Wyáącznik
awaryjny
ogrzewania

DWT (9)
3

1

3

P

Interfejs 2-przewodowy

2
2

DWTM (8)

P
+
Prog

Wskazówka:
maksymalnie 2 DWTM!
3
4
3

2

6
TGB-40
TGB-60

AF

11

13
3

2

14

VF

10
16
M
7
1

17

6

2
6
3

UV

5

Nr

Artykuá

Nr artykuáu

1
2

Z estaw przyáączy obiegu grzewczego
Naczynie wzbiorcze przeponowe:
25 l
35 l
50 l
80 l
3-drogowy zawór przeáączający do áadowania zasobnika: 1 " AG dla TGB-40
3-drogowy zawór przeáączający do áadowania zasobnika: 1 ¼" IG dla TGB-60
Zawór napeániania i opróĪniania kotáa ½" oraz redukcja 1" x ½"
Z awór
3-drogowy mieszacz MS DN 20 (do 45 kW) kvs = 6,3
3-drogowy mieszacz MS DN 25 (> 45 kW) kvs = 12
Korek blokujący w mieszaczu
Silnik mieszacza
Zestaw DWTM – Regulator cyfrowy dla obiegu mieszacza
Zdalne sterowanie DWT (opcja)
Pompa obiegu grzewczego
Zawór przelewowy do 40 kW
Klapa zwrotna – ciĞnienie otwarcia 20 mbar
Czujnik temperatury dla ogrzewania podáogowego
Zasobnik stojący SE i wykonanie SEM
Elektroniczny czujnik zasobnika c.w.u.
PrzedáuĪacz elektryczny 4 m

20 11 245
24 00 450
24 00 455
24 00 458
24 00 462
86 02 187
20 11 195
88 15 351
wyk on awc a
27 91 056
27 91 057
wyk on awc a
27 91 011
86 02 728
27 33 002
wyk on awc a
24 00 420
wyk o n wc a
27 91 905
patrz cennik
27 99 054
27 99 243

3
5
6
7

8
9
10
11
13
14
16
17

Przykáad instalacji 5
Pompa kotáa zasila obieg grzewczy z wáaĞciwą wydajnoĞcią. Poprzez 3-drogowy zawór przeáączający
nastĊpujeáadowaniezasobnikac.w.u.RegulatorDWTMprzejmujeregulacjĊtemperaturyzasilaniawobiegu
mieszacza.
NatĊĪenie przepáywu: Przy projektowaniu przepáywu naleĪy zwróciü uwagĊ na ciĞnienie pompy
kotáa. Musi byü uwzglĊdniona strata ciĞnienia na zaworze 3-drogowym.
Ogrzewanie podáogowe: Przez obejĞcie (bypass) wykonany w obiegu mieszacza obieg w kotle jest
wysprzĊglonyhydraulicznieodobwodumieszacza.NaleĪyzwróciüuwagĊnadobrezwymiarowanieobejĞcia
iorurowaniawobiegumieszacza.
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Przykáad instalacji 6
1 obieg mieszacza, 1 obieg grzejnikowy,1 obieg zasobnika c.w.u. z 3-drogowym zaworem
F 10A

Przyáącze sieciowe 230 V~

3

Wyáącznik
awaryjny
ogrzewania

DWT (9)
3

1

3

P

Interfejs 2-przewodowy

2
2

DWTM (8)

P
+
Prog

Wskazówka:
maksymalnie 2 DWTM!
3
4
3

2

6

6

TGB-40
TGB-60

AF

11

13
14

2

VF

15
10
16
M
7
1

17

6

2
6
3

UV

5

Nr
1
2

3
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Artykuá
Z estaw przyáączy obiegu grzewczego
Naczynie wzbiorcze przeponowe:
25 l
35 l
50 l
80 l
3-drogowy zawór przeáączający do áadowania zasobnika: 1 " AG dla TGB-40
3-drogowy zawór przeáączający do áadowania zasobnika: 1 ¼" IG dla TGB-60
Zawór napeániania i opróĪniania kotáa ½" oraz redukcja 1" x ½"
Zawór dáawiący
3-drogowy mieszacz MS DN 20 (do 45 kW) kvs = 6,3
3-drogowy mieszacz MS DN 25 (> 45 kW) kvs = 12
Korek blokujący w mieszaczu
Silnik mieszacza
Zestaw DWTM – Regulator cyfrowy dla obiegu mieszacza
Zdalne sterowanie DWT (opcja)
Pompa obiegu grzewczego
Zawór przelewowy do 40 kW
Zawór regulacyjny dla obejĞcia (Bypass)
Klapa zwrotna – ciĞnienie otwarcia 20 mbar
Czujnik temperatury dla ogrzewania podáogowego
Zawór 2-drogowy 230 V (opcja)
Zasobnik stojący SE i wykonanie SEM
Elektroniczny czujnik zasobnika c.w.u.
PrzedáuĪenie kabla l = 4 m

Nr artykuáu
20 11 245
24 00 450
24 00 455
24 00 458
24 00 462
86 02 187
20 11 195
88 15 351
wyk on awc a
27 91 056
27 91 057
wyk on awc a
27 91 011
86 02 728
27 33 002
inwes tor
24 00 420
wyk on awc a
wyk on awc a
27 91 905
wyk on awc a
patrz cennik
27 99 054
27 99 243

Przykáad instalacji 6
Pompa kotáa zasila obieg grzewczy z wáaĞciwą wydajnoĞcią. Poprzez 3-drogowy zawór przeáączający nastĊpuje áadowanie
zasobnikac.w.u. RegulatorDWTM przejmujeregulacjĊtemperaturyzasilaniawobiegumieszacza.
NatĊĪenie przepáywu: Przy projektowaniu przepáywu naleĪy zwróciü uwagĊ na ciĞnienie pompy kotáa. Musi byü
uwzglĊdniona strata ciĞnienia na zaworze 3-drogowym.
Ogrzewanie podáogowe: Przez obejĞcie (bypass) wykonany w obiegu mieszacza obieg w kotle jest wysprzĊglony
hydraulicznieodobwodumieszacza.NaleĪyzwróciüuwagĊnadobrezwymiarowanieobejĞciaiorurowaniawobiegumieszacza.
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Przykáad instalacji 7
1 obieg mieszacza, 1 obieg grzejnikowy,1 obieg zasobnika c.w.u. z 3-drogowym zaworem
F 10A

Przyáącze sieciowe 230 V~

3

Wyáącznik
awaryjny
ogrzewania

DWT (9)
3

1

3

P

2

Interfejs 2-przewodowy
2

DWTM (8)

P
+
Pr og

W skazówka:
maksymalnie 2 DWTM!
3
4
3
2

6

6

TGB-40
TGB-60

AF

11

13
14

2

VF

15
10
16

20
M
7
1

17

6

2
6
3

UV

5

Nr
1
2

3
5
6
7

8
9
10
11
13
14
15
16
17
20

Artykuá
Z estaw przyáączy obiegu grzewczego
Naczynie wzbiorcze przeponowe:
25 l
35 l
50 l
80 l
3-drogowy zawór przeáączający do áadowania zasobnika: 1 " AG dla TGB-40
3-drogowy zawór przeáączający do áadowania zasobnika: 1 ¼" IG dla TGB-60
Zawór napeániania i opróĪniania kotáa ½" oraz redukcja 1" x ½"
Z awór
3-drogowy mieszacz MS DN 20 (do 45 kW) kvs = 6,3
3-drogowy mieszacz MS DN 25 (> 45 kW) kvs = 12
Korek blokujący w mieszaczu
Silnik mieszacza
Zestaw DWTM – Regulator cyfrowy dla obiegu mieszacza
Zdalne sterowanie DWT (opcja)
Pompa obiegu grzewczego
Zawór przelewowy do 40 kW
Klapa zwrotna - ciĞnienie otwarcia 20 mbar
Czujnik temperatury dla ogrzewania podáogowego
Zawór 2-drogowy na 230 V (opcja)
Zasobnik stojący SE i wykonanie SEM
Elektroniczny czujnik zasobnika c.w.u.
PrzedáuĪenie kabla l = 4 m
Páytowy wymiennik ciepáa

Nr artykuáu
20 11 245
24 00 450
24 00 455
24 00 458
24 00 462
86 02 187
20 11 195
88 15 351
wyk on awc a
27 91 056
27 91 057
wyk on awc a
27 91 011
86 00 942
27 33 002
wyk on awc a
24 00 420
wyk on awc a
27 91 905
wyk on awc a
patrz cennik
27 99 054
27 99 243
wyk on awc a

Przykáad instalacji 7
Pompa kotáa zasila obieg grzewczy oraz obieg mieszacza z wáaĞciwą wydajnoĞcią. Poprzez 3-drogowy zawór przeáączający
nastĊpujeáadowaniezasobnikac.w.u. RegulatorDWTMprzejmuje regulacjĊtemperatury zasilaniawobiegumieszacza.
NatĊĪenie przepáywu: Przy projektowaniu przepáywu naleĪy zwróciü uwagĊ na ciĞnienie pompy kotáa. Musi byü
uwzglĊdniona strata ciĞnienia na zaworze 3-drogowym.
Ogrzewanie podáogowe: Obieg kotáa oddzielony jest hydraulicznie od obiegu mieszacza przez páytowy wymiennik ciepáa
zabudowany za mieszaczem. Páytowy wymiennik ciepáa musi byü zaprojektowany zaleĪnie od warunków instalacji i mocy.
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Przykáad instalacji 8
1 obieg grzejnikowy,1 obieg zasobnika c.w.u. z pompą áadującą, 1 sprzĊgáo hydrauliczne
Przyáącze sieciowe 230 V~
F 10A
3

Wyáącznik
awaryjny
ogrzewania

DWT (9)
3

1

3

P

2

Interfejs
2-przewodowy

2

DWTK (18)

P
+
Pr og

I

II

II

IV

I

II

III

IV

2
3

2

2
3

14

TGB-40
TGB-60

AF

13
11

2

16
21
1

17
2
6
4

23

22

10

13

5

Nr
1
2

4
5
6
9
10
11

13
14
16
17
18
21
22
23

Artykuá
Z estaw przyáączy obiegu grzewczego
Naczynie wzbiorcze przeponowe:
25 l
35 l
50 l
80 l
SprzĊgáo hydrauliczne do 4,5 m³/h
SprzĊgáo hydrauliczne do 10m³/h
Zawór napeániania i opróĪniania kotáa ½" oraz redukcja 1" x ½"
Z awór
Zdalne sterowanie DWT (opcja)
Pompa obiegu grzewczego
Z espóá orurowania obiegu grzewczego
DN 25 z UPS 25-60
DN 25 z Alpha 25-60
DN 32 z Alpha 32-60
Dáawik bezwáadnoĞciowy
Czujnik temperatury dla ogrzewania podáogowego
Zasobnik stojący SE i wykonanie SEM
Elektroniczny czujnik zasobnika c.w.u.
DWTK – Cyfrowy regulator pogod. temp. dla zaworu w instalacji z dĨwignią hydrauliczną
Klapa zwrotna
Rozdzielacz
2 obiegi
3 obiegi
PrzyáączĊ rurowe dla sprzĊgáa hydraulicznego 4,5 m³/h
PrzyáączĊ rurowe dla sprzĊgáa hydraulicznego 10 m³/h

Nr artykuáu
20 11 245
24 00 450
24 00 455
24 00 458
24 00 462
20 11 333
20 11 334
88 15 351
wyk on awc a
27 33 002
wyk on awc a
20 12 050
20 12 052
20 12 053
wyk on awc a
27 91 905
patrz cennik
88 52 817
86 00 997
20 11 228
20 12 066
20 12 067
20 11 332
wyk on awc a

Przykáad instalacji 8
Pompa kotáa zasila z wáaĞciwą wydajnoĞcią obiegi grzewcze poprzez dĨwigniĊ hydrauliczną. Regulator DWTM
przejmuje regulacjĊ temperatury sumarycznej za sprzĊgáem hydraulicznym.
NatĊĪenie przepáywu: NatĊĪenie przepáywu w obiegu kotáa utrzymuje kryza dostarczana wraz z kotáem. Dla kotáa
TGB-40 wynosi okoáo 1900 l/h, dla TGB-60 okoáo 2300 l/h. Wybór sprzĊgáa zaleĪy od natĊĪenia przepáywu w
poszczególnych obiegach.
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Przykáad instalacji 9
1 obieg grzejnikowy,1 obieg zasobnika c.w.u. z pompą áadującą, 1 sprzĊgáo hydrauliczne
Przyáącze sieciowe 230 V~
F 10A
3

Wyáącznik
awaryjny
ogrzewania

DWT (9)
3

1

3

P

2

Interfejs
2-przewodowy

2

DWTK (18)

P
+
Pr og

I

II

II

IV

I

II

III

IV

2
3

2

2
3

14

TGB-40
TGB-60

AF

2

7

16
21

M
1

17
2
6
4

23

22

10

13

5

Nr
1

2

4
5
6
7

9
10
13
14
16
17
18
21
22
23

Artykuá
Z estaw przyáączy obiegu grzewczego 1 x zawór bezpieczeĔstwa ¾"
skáadający siĊ z:
2 x zawór kulowy 1"
2 x zawór do napeániania i spustowy
1 x podáączenie przepon. naczynia wzbiorcz.
Naczynie wzbiorcze przeponowe:
25 l
35 l
50 l
80 l
SprzĊgáo hydrauliczne do 4,5 m³/h
SprzĊgáo hydrauliczne do 10 m³/h
Zawór napeániania i opróĪniania kotáa ½" oraz redukcja 1" x ½"
Z awór
Z espóá orurowania obiegu mieszacza
DN 25 z UPS 25-60
DN 25 z Alpha 25-60
DN 32 z Alpha 32-60
Zdalne sterowanie DWT (opcja)
Pompa obiegu grzewczego
Z awór zwrotny
Czujnik temperatury dla ogrzewania podáogowego
Zasobnik stojący SE/SEM
Elektroniczny czujnik zasobnika c.w.u.
DWTK – Cyfrowy regulator pogod. temp.
Klapa zwrotna
Rozdzielacz
2 obiegi
3 obiegi
PrzyáączĊ rurowe dla sprzĊgáa hydraulicznego 4,5 m³/h
PrzyáączĊ rurowe dla sprzĊgáa hydraulicznego 10 m³/h

Nr artykuáu
20 11 245

24 00 450
24 00 455
24 00 458
24 00 462
20 11 333
20 11 334
88 15 351
wyk on awc a
20 12 054
20 12 056
20 12 057
27 33 002
wyk on awc a
wyk on awc a
27 91 905
patrz cennik
88 52 817
86 00 997
20 11 228
20 12 066
20 12 067
20 11 332
wyk on awc a

Przykáad instalacji 9
Pompa kotáa zasila z wáaĞciwą wydajnoĞcią obiegi poprzez sprzĊgáo hydrauliczne. Regulator DWTM przejmuje regulacjĊ
temperatury za sprzĊgáem hydraulicznym.
NatĊĪenie przepáywu: NatĊĪenie przepáywu w obiegu kotáa utrzymuje kryza dostarczana wraz z kotáem. Dla kotáa TGB-40
wynosi okoáo 1900 l/h, dla TGB-60 okoáo 2300 l/h. Wybór sprzĊgáa zaleĪy od natĊĪenia przepáywu wobiegach.
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Przykáad instalacji 10
2 obiegi mieszacza,1 obieg grzejnikowy, 1 obieg zasobnika c.w.u. z pompą áadującą
Przyáącze sieciowe 230 V~
F 10A
3

Wyáącznik
awaryjny
ogrzewania

DWT (9)
3

DWT (9)

1

3

1

P

P

3
2

2

Interfejs 2-przewodowy
2

2

DWTK (18)

P

+
Pr og

II

II

IV

I

II

III

Prog

IV

3

3
4

4
3
2

3
3

2

DWTM (8)

P

+

I

3
2

2

TGB-40
TGB-60

AF

VF
14

2

VF
7

10

14

7

16
M

21

M

1

17
2

23
SF

6

4

10

13

22

5

Nr
1
2

4
5
6
7

8
9
10

13
14
16
17
18
21
22
23

Artykuá
Z estaw przyáączy obiegu grzewczego
Naczynie wzbiorcze przeponowe:
25 l
35 l
50 l
80 l
SprzĊgáo hydrauliczne do 4,5 m³/h
SprzĊgáo hydrauliczne do 10 m³/h
Zawór napeániania i opróĪniania kotáa ½" oraz redukcja 1" x ½"
Z awór
Z espóá orurowania obiegu mieszacza
DN 25 z UPS 25-60
DN 25 z Alpha 25-60
DN 32 z Alpha 32-60
DWTM – Pogodowy regulator cyfrowy dla obiegu mieszacza
Zdalne sterowanie DWT (opcja)
Z espóá orurowania obiegu grzewczego
DN 25 z UPS 25-60
DN 25 z Alpha 25-60
DN 32 z Alpha 32-60
Klapa zwrotna
Czujnik temperatury dla ogrzewania podáogowego
Zasobnik stojący SE i wykonanie SEM
Elektroniczny czujnik zasobnika c.w.u.
DWTK – Cyfrowy regulator pogod. temp. dla zaworu w instalacji z dĨwignią hydrauliczną
Klapa zwrotna
Rozdzielacz
2 obiegi
3 obiegi
PrzyáączĊ rurowe dla sprzĊgáa hydraulicznego 4,5 m³/h
PrzyáączĊ rurowe dla sprzĊgáa hydraulicznego 10 m³/h

Nr artykuáu
20 11 245
24 00 450
24 00 455
24 00 458
24 00 462
20 11 333
20 11 334
88 15 351
wyk on awc a
20 12 054
20 12 056
20 12 057
86 02 728
27 33 002
20 12 050
20 12 052
20 12 053
wyk on awc a
27 91 905
patrz cennik
88 52 817
86 00 997
20 11 228
20 12 066
20 12 067
20 11 332
wyk on awc a

Przykáad instalacji 10
Pompa kotáa zasila z wáaĞciwą wydajnoĞcią obiegi poprzez sprzĊgáo hydrauliczne. Regulator DWTM przejmuje regulacjĊ
temperaturyzasprzĊgáem hydraulicznym.
NatĊĪenie przepáywu: NatĊĪenie przepáywu w obiegu kotáa utrzymuje kryza dostarczana wraz z kotáem. Dla kotáa TGB-40
wynosi okoáo 1900 l/h, dla TGB-60 okoáo 2300 l/h. Wybór sprzĊgáa zaleĪy od natĊĪenia przepáywu wobiegach.
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Przykáad instalacji 11
2 obiegi mieszacza, 1 obieg zasobnika c.w.u. z pompą áadującą
Przyáącze sieciowe 230 V~
F 10A
3

Wyáącznik
awaryjny
ogrzewania

DWT (9)
3

DWT (9)

1

3

1

P

P

3
2

2

Interfejs 2-przewodowy
2

2

DWTK (18)

P

+
Pr og

II

II

IV

I

II

III

DWTM (8)

P

+

I

Prog

IV

3
4
2

4

3
3

2

3
3

2

2

TGB-40
TGB-60

AF

VF
14

2

VF
14

7

7

16
M

21

M

1

17
2
SF

6

4

10

13

22

23

5

Nr
1
2

4
5
6
7

8
9
10

13
14
16
17
18
21
22
23

Artykuá
Z estaw przyáączy obiegu grzewczego
Naczynie wzbiorcze przeponowe:
25 l
35 l
50 l
80 l
SprzĊgáo hydrauliczne do 4,5 m³/h
SprzĊgáo hydrauliczne do 10 m³/h
Zawór napeániania i opróĪniania kotáa ½" oraz redukcja 1" x ½"
Z awór
Z espóá orurowania obiegu mieszacza
DN 25 z UPS 25-60
DN 25 z Alpha 25-60
DN 32 z Alpha 32-60
DWTM – Pogodowy regulator cyfrowy dla obiegu mieszacza
Zdalne sterowanie DWT (opcja)
Pompa
DN 25 z UPS 25-60
DN 25 z Alpha 25-60
DN 32 z Alpha 32-60
Klapa zwrotna
Czujnik temperatury dla ogrzewania podáogowego
Zasobnik stojący SE/SEM
Elektroniczny czujnik zasobnika c.w.u.
DWTK – Cyfrowy regulator pogod. temp.
Klapa zwrotna
Rozdzielacz
2 obiegi
3 obiegi
PrzyáączĊ rurowe dla sprzĊgáa hydraulicznego 4,5 m³/h
PrzyáączĊ rurowe dla sprzĊgáa hydraulicznego 10 m³/h

Nr artykuáu
20 11 245
24 00 450
24 00 455
24 00 458
24 00 462
20 11 333
20 11 334
88 15 351
wyk on awc a
20 12 054
20 12 056
20 12 057
86 02 728
27 33 002
20 12 050
20 12 052
20 12 053
wyk on awc a
27 91 905
patrz cennik
88 52 817
86 00 997
20 11 228
20 12 066
20 12 067
20 11 332
wyk on awc a

Przykáad instalacji 11
Pompa kotáa zasila z wáaĞciwą wydajnoĞcią obiegi poprzez sprzĊgáo hydrauliczne. Regulator DWTM przejmuje
regulacjĊ temperatury za sprzĊgáem hydraulicznym.
NatĊĪenie przepáywu: NatĊĪenie przepáywu w obiegu kotáa utrzymuje kryza dostarcza wraz z kotáem. Dla kotáa
TGB-40 wynosi okoáo 1900 l/h, dla TGB-60 okoáo 2300 l/h. Wybór sprzĊgáa zaleĪy od natĊĪenia przepáywu w
obieguach.
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Przykáad instalacji 12
Kaskada, maksymalne wyposaĪenie, zasadniczo ze sprzĊgáem
hydraulicznym oraz regulatorem DWTK
2 obiegi mieszacza, 1 obieg grzejnikowy, 1 obieg zasobnika c.w.u. z pompa áadującą
oraz z kaskadą do maks. 4 kotáów grzewczych
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Nr
1
2

4
5
6
7

8
9
10

13
14
16
17
18
22
23

Artykuá
Z estaw przyáączy obiegu grzewczego
Naczynie wzbiorcze przeponowe:
25 l
35 l
50 l
80 l
SprzĊgáo hydrauliczne do 4,5 m³/h
Sprzegáo hydrauliczne do 10 m³/h
Zawór napeániania i opróĪniania kotáa ½" oraz redukcja 1" x ½"
Z awór
Z espóá orurowania obiegu mieszacza
DN 25 z UPS 25-60
DN 25 z Alpha 25-60
DN 32 z Alpha 32-60
DWTM – Pogodowy regulator cyfrowy dla obiegu mieszacza
Zdalne sterowanie DWT (opcja)
Z espóá orurowania obiegu grzewczego
DN 25 z UPS 25-60
DN 25 z Alpha 25-60
DN 32 z Alpha 32-60
Klapa zwrotna
Czujnik temperatury dla ogrzewania podáogowego
Zasobnik stojący SE/SEM
Elektroniczny czujnik zasobnika c.w.u.
DWTK – Cyfrowy regulator pogod. temp. dla zaworu w instalacji z dĨwignią hydrauliczną
Rozdzielacz
2 obiegi
3 obiegi
PrzyáączĊ rurowe dla sprzĊgáa hydraulicznego 4,5 m³/h
PrzyáączĊ rurowe dla sprzĊgáa hydraulicznego 10 m³/h

Nr artykuáu
20 11 245
24 00 450
24 00 455
24 00 458
24 00 462
20 11 196
20 11 334
88 15 351
wyk on awc a
20 12 054
20 12 056
20 12 057
86 02 728
27 33 002
20 12 050
20 12 052
20 12 053
20 11 228
27 91 905
patrz cennik
88 52 817
86 00 997
20 12 066
20 12 067
20 11 332
wyk on awc a

Przykáad instalacji 12
Pompa kotáa zasila z wáaĞciwą wydajnoĞcią obiegi poprzez sprzĊgáo hydrauliczne. Regulator DWTM przejmuje
regulacjĊ temperatury za sprzĊgáem hydraulicznym.
NatĊĪenie przepáywu: NatĊĪenie przepáywu w obiegu kotáa utrzymywane jest przez zastosowanie kryzy dostarczanej wraz z kotáem. Przy kotáach TGB-40 wynosi okoáo 1900 l/h a przy TGB-60 okoáo 2300 l/h. WielkoĞü przepáywu
w obiegach jest decydująca dla wyboru wielkoĞci sprzĊgáa hydraulicznego.
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Informacja o osprzĊcie dodatkowym
Zestaw przyáącza dla obiegu grzewczego
(art. nr 20 11 245) skáadający siĊ z:
2 x zawory serwisowe 1"
2 x zawór do napeániania i spustowy ½"
1 x zawór bezpieczeĔstwa ¾"
1 xpodáączenie przeponowego naczynia wzbiorczego ¾"
2 x nakrĊtka koápakowa 1¼"
Filtr (wykonawca)
Filtr powinien byü zamontowany na powrocie kaĪdej
instalacji przez wykonawcĊ dla zabezpieczenia kotáa
oraz pompy przed zanieczyszczeniami przedostającymi siĊ z instalacji.
Zaleca siĊ stosowanie dostĊpnego w handlu filtra
zanieczyszczeĔ z oczkami 0,6 mm i gĊstoĞci 100
oczek na 1 cm².
Odmulacz (wykonawca)
W przypadku starych instalacji oraz w przypadku
instalacji stalowych z narostem naleĪy zamontowaü
odmulacz na powrocie obiegu kotáa.
3 drogowy zawór przeáączający DN 25
(art. nr 86 02 187) i DN 32 (art. nr 20 11 195)
Gotowa wtyczka zaworu 3-drogowego do podáączenia do gniazda kotáa. Zawór otwierany jest lub zamykany przez ukáad regulacji.
Wybór zaworu nastĊpuje na podstawie obliczenia
strat ciĞnienia (patrz nomogram).Zaleca siĊ dla TGB40 zawór 1" a dla TGB-60 1¼".

Krzywa straty ciĞnienia zaworów 3-drogowych TGB-40/60

120
1" KVS = 8,3

Strata ciĞnienia [mbar]

100

B

A

80

60

40

1 1/4"

KVS = 12,8

AB

20

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Przepáyw [m3/h]

Obliczenia strat ciĞnienia:
'p v= v 2
'pv w bar
kv
V1kVS w m³/h

Przykáad:
ZaáoĪenie: strata ciĞnienia zaworu DN 25 przy
Vinstalacji = 2700 l/h.
2

Rozwiązanie: 'pv = 2,7
12,8
'pv = 0,0445 bar44,5 mbar
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Zawór zwrotny DN25
(art. nr 20 11 228)
CiĞnienie otwarcia wynosi 25 mbar.
'p = 46 mbar przy 2200 l/h
'p = 50 mbar przy 2600 l/h

SprzĊgáo hydrauliczne do 4,5 m³/h (art. nr 20 11 333)
do 10 m³/h (art. nr 20 11 334)
Skáada siĊ z
Profil prostokątny
Przyáącza

do 4,5 m³/h

do 10 m³/h

80 x 120

140 x 140

1½"

Izolacja

2"
wkáadana

Odpowietrznik rĊczny

x

x

Zawór KFE

x

x

Tulejka

x

Uszczelka páaska
Záącze Ğrub. przelot.
Uchwyt Ğcienny

3

Bis 4,5 m /h

x
4 sztuki

nie

4 sztuki (2" / 1½")

x

x
3

Bis 10 m /h

SprzĊgáo jest obliczone na maksymalne natĊĪenie przepáywu. Obliczenia bez 3-drogowego mieszacza:
V = QNL
1,163 x 'T
Przy zastosowaniu 3-drogowego mieszacza za sprzĊgáemzmniejsza siĊ przepáyw. Poprzez dokáadne obliczenia moĪna okreĞliü wielkoĞü przepáywu.
SprzĊgáo zastosowaü w poáączeniu z DWTK.
Záącze przelotowe Ğrubowe 1½" (art. nr 20 12 074)
dla wykonania przelotu od sprzĊgáa 4,5 m³/h do orurowania zawiera 2 uszczelki páaskie.
Záącze rurowe dla sprzĊgáa 4,5 m³/h (art. nr 20 12 332)
Orurowanie zastosowane jest do wykonania poáączenia
pomiĊdzy sprzĊgáemhydraulicznym4,5 m³/h a rozdzielaczem. Skáada siĊ z: 2 rur izolowanych z nakrĊtkami
koápakowymi 1½" i 4 uszczelek páaskich.
Rozdzielacz

2 obiegi (art. nr 20 12 066)
3 obiegi (art. nr 20 12 067)
Dla grupy orurowania DN 25, DN 32.
Przyáącza wykonane jako 1½" z uszczelkami páaskimi.
Rozdzielacz wolno stosowaü do przepáywu V = 4,5 m³/h.
kVS = 12,5 m³/h
'p = 130 mbar przy 4,5 m³/h
'p = 40 mbar przy 2,5 m³/h
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Zespóá orurowania obiegu mieszacza i obiegu grzewczego
Wskazówka:
Zespoáy są wstawiane tylko w poáączeniu ze
sprzĊgáemhydraulicznymoraz DWTK!

Elementy skáadowe zespoáów:
Elementy skáadowe

Obieg mieszacza
DN 25

Pompa obiegowa
DáugoĞü przew. 4 m
Art. nr

UPS

Obieg grzewczy
DN 32

Alpha

Alpha

UPS

DN 32
Alpha

Alpha

25-60

25-60

32-60

25-60

25-60

32-60

20 12 054

20 12 056

20 12 057

20 12 050

2012 052

20 12 053

Mieszacz + silnik
DáugoĞü przew. 4 m
Bypass nastawny

x

x

Armatura odcinająca
wielofunkcyjna
wbudowany termometr
zawór zwrotny
(nakáadany)

-

-

2x

Zawór nadmiarowy
tylko dla pomp UPS
Przyáącza górne
1", 1½" nakr. koápak.
1¼", 2" nakr. koápak.

DN 25

x
x
-

x

Design izolacji
cieplnej

x
-

x
x

Odcinanie pompy DN25 (art. nr 20 12 058)
Odcinanie pompy DN32 (art. nr 20 12 062)
Dla zespoáów orurowania obiegu grzewczego. Do odcinania pompy
dla áatwiejszejwymiany podczas wykonywania czynnoĞci serwisowych.
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WysokoĞü pompowania zespoáów:
WysokoĞü pompowa nia
Zespoáy orurowa nia obiegu mieszacza DN25 i DN32
600

500

WysokoĞü pompowania [mbar]

DN 25

DN 32

400

300

200

100

0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2500

3000

3500

NatĊĪenie przepáywu [l/h]

WysokoĞü pompowania
Zespoáy orurow ania obiegu grzew czego DN25 i DN32
600

500

WysokoĞü pompowania [mbar]

DN 25

DN 32

400

300

200

100

0
0

500

1000

1500

2000

NatĊĪenie przepáyw u [l/h]
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Przewód powietrzno-spalinowydla kotáów gazowych TGB-40/60

D

E

B

F

J
K

C

A

A

D

H

L

Wersje wykonania TGB-40, TGB-60

A

B

C 33 x

C 33 x

G

DáugoĞü maksymalna*
[m]
TGB-40

TGB-60

Pionowe koncentryczne przejscie przez dach ukoĞny lub páaski
Pionowy koncentryczny przewód powietrzno-spalinowy dla zabudowy w kanale
System rurowy DN80/125

22 m

13 m

Poziome koncentryczne przejĞcie przez dach ukoĞny
Koncentryczny system rurowy DN80/125

10 m

–

22 m
30 m

15 m
22 m

C

C 33 x

Przew. spalinowy do wbudow. w kanale sztywnym/elastycznym z pozio- DN 80
mym koncentrycznym przew. przyáącznym
DN 100

D

C 43 x

Przyáącze do komina powietrzno-spalinowego (LAS) odpornego na wilgoü
maks. dáugoĞü rury od Ğrodka kolanka do przyáącza 2 m

E

C 53

Przyáącze do przewodu spalinowego w szybie komina oraz przewód
doprowadz. powietrze przez ĞcianĊ zewn.

DN 80
DN 100

30 m
35 m

20 m
28 m

F

C 83 x

Przyáącze do przewodu spalinowego w szybie komina oraz doprowadz.
powietrza przez ĞcianĊ zewnĊtrzną

DN 80
DN 100

30 m
35 m

20 m
28 m

G

C 53 x

Przyáącze do przewodu spalinowego na fasadzie
(zamkniĊta komora spalania)

DN 80

22 m

15 m

H

C 83 x

Przyáącze koncentryczne do komina odpornego na wilgoü oraz powietrze do
spalania doprowadzone przez ĞcianĊ zewnĊtrzną

J

B 23

Przyáącze do przewodu spalinowego oraz powietrze do spalania
bezpoĞrednio do kotáa

DN 80
DN 100

30 m
35 m

20 m
28 m

K

B 33

Przyáącze do przewodu spalinowego z poziomym koncentrycznym
przewodem przyáącznym

DN 80
DN 100

30 m
35 m

20 m
28 m

L

B 33

Przyáącze do komina odpornego na wilgoü z poziomym koncentrycznym
przewodem przyáącznym

obliczenie
na podst. DIN 4705
(producent LAS)

obliczenie
na podst. DIN 4705
(producent szybu)

obliczenie
na podst. DIN 4705
(producent szybu)

*Dyspozycyjny sprĊĪ wentylatora: TGB-40 130 Pa, TGB-60 185 Pa. Maksymalne dáugoĞci obejmują dáugoĞci obliczeniowe od przyáącza
kotáa do otworu wylotowego z przewodu spalinowego.
Wskazówka: Ukáady C 33 x, C 53 x und C 83 x nadają siĊ takĪe do wstawienia w garaĪach.
Przykáady montaĪowe naleĪy w razie koniecznoĞci dopasowaü do lokalnych przepisów prawnych i budowlanych.
Stosowaü tylko koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe oraz przyáącza bĊdące oryginalnymi czĊĞciami firmy WOLF.
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Minimalne wymiarykanaáu kominowego

TGB-40/60 przewód powietrzno-spalinowy C
min. wymiar kanaáu
okrąg Ø
150 mm
160 mm

2

powierzchnia [m m ]
130 mm
150 mm

Przewód spalinowy elastyczny C
min. wymiar kanaáu
okrąg Ø
150 mm

powierzchnia [ mm 2 ]
130 mm

TGB- 40/60 przewód powietrzno-spalinowy E lub F
min. wymiar kanaáu
okrąg Ø
150 mm
160 mm

powierzchnia [ mm
130 mm
150 mm

2

]
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Przyáącze do przewodu
powietrzno-spalinowego

JeĞli od stropów nie jest wymagana
odpornoĞü ogniowa, to przewody doprowadzające powietrze do spalania
oraz przewody spalinowe muszą byü
prowadzone na odcinku pomiĊdzykrawĊdzią stropu a konstrukcją dachu w
kanale wykonanym z materiaáu niepalnegoi trwale uformowanego lub musza
byü prowadzone w metalowej rurze
ochronnej(ochronamechaniczna).JeĞli
wymienionewarunki niezostanądopeánione, to powstaje niebezpieczeĔstwo
przenoszeniapoĪaru.

Przykáady montaĪu powinny byü zgodne zarówno z ogólnymi przepisami budowlanymi.

Przy niskich temperaturach zewnĊtrznych moĪe siĊ zdarzyü, Īe zawarta w
spalinach para wodna ulegnie kondensacji i utworzą siĊ bryáki lodu na
wlocie do przewodu. Narosty mogą
oderwaü siĊ i spaĞü z dachu powodując zagroĪenie dla osób lub
przedmiotów. Np. montując odpowiednie chwytacze, naleĪy zapobiegaü odpadaniu kawaáków lodu.
JeĞli przewody powietrzno-spalinowe przechodzą przez kondygnacje, muszą byü prowadzone w
kanale kominowym mającym odpornoĞü ogniową przynajmniej 90
minut, a w budynkach mieszkalnych niskich przynajmniej 30 minut.

Dla kotáów dwufunkcyjnych z przewodempowietrzno-spalinowymwyprowadzonym ponad dachem znajdującym
siĊ tuĪ nad stropem, obowiązują nastĊpujące zasady:

NiewymagasiĊzachowania specjalnegoodstĊpu przewodówpowietrzno-spalinowych od palnych materiaáów lub przedmiotów, jeĞli przy nominalnej mocy cieplnej nie wystĊpuje wyĪsza
temperatura niĪ 85°C.

Przewodupowietrzno-spalinowegonie
wolno prowadziü bez kanaáu poprzez
inne pomieszczenia, poniewaĪ powstaje zagroĪenie poĪarowe, jak równieĪ nie moĪna zagwarantowaü ochronymechanicznej.
Uwaga

Powietrze potrzebne do spalania nie
moĪe byü czerpane z kominów, w których wczeĞniej odprowadzane byáy
spaliny z kotáów olejowych lub na paliwo staáe.

JeĞli dla stropów wymagana jest odpornoĞü ogniowa, to przewody doprowadzające powietrze do spalania oraz
przewody spalinowe muszą mieüokáadzinĊ na odcinku pomiĊdzy krawĊdzią
stropu a konstrukcją dachu. Okáadzina
musi byü równieĪ ognioodporna i wykonana z materiaáu niepalnego. JeĞli
wymienione warunki nie zostaną dopeánione, to powstaje niebezpieczeĔstwo przenoszenia poĪaru.
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Przyáącze do przewodu
powietrzno-spalinowego
PomiĊdzy wylotem spalin a powierzchnią dachu konieczny jest odstĊp minimum 0,4 m w
przypadku kotáów o znamionowej mocy cieplnej do 50 kW.
Ponad 50 kW znamionowej mocy wylot spalin
musi byü usytuowany min. 0,4 m ponad szczytemdachu lub min. 1 m ponad jego powierzchnią. Wbudowane w dach otwory do czyszczenia oraz niezabezpieczone elementybudowlane, z wyjątkiemkonstrukcji dachowej, powinny
wznosiü siĊ min 1 m ponad nim, wzglĊdnie
muszą byü od siebie oddalone o min 1,5 m.

Wylot spalin ponad dachem
*) > 0,4m

TGB-40
TGB-60

*) do wyboru
do 1) lub 2)

Przewody spalinowe musza byü sprawdzane
na okolicznoĞü ich wolnego przeĞwitu przekroju poprzecznego. W pomieszczeniach kotáowni naleĪy wykonaü przynajmniej odpowiednie
otwory rewizyjne lub kontrolne wuzgodnieniu z
wáaĞciwym zakáadem kominiarskim.
Poáączenia po stronie odprowadzenia spalin
naleĪy wykonaü jako záącza kielichowe szczelne. Záącza kielichowe uáoĪyü zgodnie z kierunkiemspáywu kondensatu.
Przewód powietrzno-spalinowy naleĪy
montowaü ze spadkiem ok. 3° (5cm/m) w
kierunku kotáa gazowego.

Uwaga

NieprzestrzeganietychzasadmoĪeprowadziüdowystąpieniazakáóceĔdziaáania (np. spowodowanego korozją).

Uwaga

Przed montaĪemusunąü zanieczyszczenia. W Īadnymprzypadku nie montowaüelementówuszkodzonych.
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Pionoweprzewodypowietrzno-spalinowe(przykáady)
1 Kocioá gazowy kondensacyjny
2 Przyáącze kotáa
DN125 / DN80
3 Ksztaátka przyáącza z króücem
pomiarowym dla powietrza i spalin
4 Trójnik rewizyjny 87°
5 àącznik prosty (kielich wsuwany)
MontaĪ tylko w razie koniecznoĞci
(dla áatwego demontaĪu)
6 Obejma DN125
7 Rewizja prosta
(dáugoĞü 250 mm)
8 Przewód pow.-spalin. DN 125/80
500 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
9 StrzemiĊ mocujące DN125
dla przepustu dachowego
10 Ksztaátka uniwersalna 25-45°
11 Páyta dachowa 25-45°
11b Ksztaátka „Klöber” 20-50°
12 Ksztaátka dla dachu páaskiego
13 Pionowy przewód powietrznospalinowy (przepust dachowy)
dla dachów skoĞnych i páaskich
L=1250 mm
L=1850 mm
14 Kolano 45° DN 125/80

13

13

13

9

9

9

9

10/11

11b
7

12

8

14

6
8
8
14

6

8

8

6
S

5

15 Kolano 90° DN 125/80
S
5
15a Kolano 90° do wbudowania w
15
kanaá komina DN 125/80
15b Króciec kolankowy F87° na ĞcianĊ
4
7
7
zewnĊtrzną z dwustronnym
8
6
gáadkim koĔcem do przewodu
3
3
3
powietrznego DN 125/80
2
2
2
15c Króciec ssawny powietrza na
1
1
1
ĞcianĊ zewnĊtrzną DN 125/80
15d Przewód powietrzno-spalinowy na
ĞcianĊ zewnĊtrzną DN 125/80
15e Króciec na ĞcianĊ wewnĊtrzną
1200 mm z koápakiem
16 Rozeta na ĞcianĊ wewnĊtrzną
17 Poziomy przewód powietrznospalinowy z osáoną przed wiatrem
18 Rozeta na ĞcianĊ zewnĊtrzną
C33x:
Kocioá gazowy kondensacyjny z pionowym przewodem doprowadzającym powietrze i odprowadzającym spaliny przez dach
19 Przyáącze do komina powietrznospalinowego dáugoĞü 962 mm
20 Przyáącze do komina powietrzno- Wskazówka: àącznik prosty (5) przy montaĪu naleĪy wsunąü w kielich aĪ
spalinowego dáugoĞü 250 mm z
do oporu. NastĊpnie wsunąü przewód powietrzno-spalinowy (8)
otworami powietrznymi
na 50 mm (wymiar „S”) do kielicha i ustaliü w tej pozycji
21 Kolano z podpórką 90°, DN80,
konieczne
poáoĪenie np. za pomocą obejmy (6) lub po stronie
dla przyáącza przewodu spalinowego
powietrza
za
pomocą Ğruby.
do komina
Dla
áatwiejszego
montaĪu naleĪy natáuĞciü koniec rury i uszczel22 Szyna mocująca
kĊ.
Koniecznym jest ustalenie elementu rewizyjnego (4) i (7) przed
montaĪem z wáaĞciwym zakáadem kominiarskim.
Nieodzowna jest zawsze ksztaátka przyáącza (3)!
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Poziomy przewód powietrzno-spalinowy koncentryczny C33x,
C53x oraz B33 oraz przewód spalinowy na fasadzie (przykáady)
220
Konstrukcja
18
dachowa

15

17

>4

6

00

15e
8

Poziomy przewód powietrzno-spalinowy dla dachu
skoĞnego (moĪliwe tylko dla TGB-40)
15d

15c

4

7

8

6

8

18

15b

Przewód spalinowy na
elewacje zewnĊtrzną

21

4
8
3

3

3

2
1

2
1

2
1

C33 x

6

20

16

22

(tylko w razie koniecznoĞci)
Przepust Ø 90 mm w
Ğciance komina.
Przewód spalinowy w
Ğciance komina
montowaü szczelnie
po stronie powietrznej.

C53 x

B33
23
4

18

32

6

33

21

34

23 Redukcja Ø100 mm na
Ø80mm
28 Przewód spalin DN80
500 mm
1000 mm
2000 mm
29 Kolano 90° DN80
30 Uchwytdystansowy
31 Pokrywa kanaáu
32 Przewód zasysania
powietrza Ø125mm
33 Przewód powietrza
Ø125mm
34 Redukcja 130/125mm

8
3
2
1

C83 x

6

8

16

22

Poziome przewody powietrzno-spalinowe naleĪy montowaü ze spadkiem 3° (5 cm/m) w kierunku kotáa
gazowego. Wlot do przewodu powietrza wykonaü z ochroną przed
wiatrem. Dopuszczalna wartoĞü ciĞnienia wiatru na wlot powietrza
wynosi 90 Pa, poniewaĪ przy wiĊkszym ciĞnieniu palnik siĊ nie uruchamia. W kanale komina moĪna
ukáadaü za kolankiem przyáącznym
(21) przewód spalin DN80 lub redukcjĊ 100 na 80 (23) do przewodu
DN100. Elastyczny przewód spalin
DN80 moĪna podáączyü za kolankiem (21).
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Przyáącze do przewodu powietrzno-spalinowego w kanale (przykáady)
31

Przyáącze do przewodu powietrzno-spalinowego w kanale C33x

28

8

8

4
5

6

8

16

15a 22

3
2
1

C33x poziomy system
zamkniĊtej komory spala- C33x przyáącze zamkniĊtej
komory spalania w kanale
nia DN125/80
DN100 lub DN80 pionowy DN80 lub DN100

>20

8

C33x przyáącze zamkniĊtej komory spalania w
kanale DN125/80

5

B33 przyáącze otwartej
komory spalania w kanale
DN80 lub DN100

>30

Dopuszczone są do stosowania nastĊpujące przewody powietrzno-spalinowe lub
przewody spalinowe mające dopuszczenia DIBT:
Z-7.2-1724
Przewód spalinowy DN 80
Z-7.2-1725
Koncentryczny przewód powietrzno-spalinowy DN 125/80
Z-7.2-1584
Przewód spalinowy DN 100
Z-7.2-1585
Koncentryczny przewód powietrzno-spalinowy (na tynki
zewnĊtrzne) N 125/80
Z-7.2-1652
Przewód spalinowy elastyczny DN 80
W kaĪdym elemencie wyposaĪenia kotáów WOLF doáączona jest wymagana
tabliczka oznaczeniowa oraz Ğwiadectwo dopuszczenia. NaleĪy teĪ zwróciü
uwagĊ na doáączone do elementów wyposaĪenia wskazówki montaĪu.
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Rozdzielne przewodypowietrzno-spalinowe
Za áącznikiem(3) DN125/80 z króücem pomiarowym zamontowaü áącznik 80/80 przewodu
powietrzno-spalinowego (26).
Przy wykonywaniu przyáącza naleĪy zwróciü
uwagĊ na Ğwiadectwo dopuszczenia przewodu powietrzno-spalinowego.
Poziome przewody powietrznospalinowe naleĪy montowaü ze
spadkiem 3° (5 cm/m) w kierunku
kotáa gazowego. W przypadku
poziomych przewodów powietrznych naleĪy ukáadaü je ze spadkiem3° na zewnątrz. Wlotdo przewodu powietrza wykonaü z
ochroną przed wiatrem. Dopuszczalna wartoĞüciĞnienia wiatru na
wlot powietrza wynosi 90 Pa, poniewaĪ przy wiĊkszym ciĞnieniu
palnik siĊ nie uruchamia.

W kanale, za kolanem z podpórką (21), moĪe
byü uáoĪony przewód spalinowy o Ğrednicy nominalnej DN80 lub, z zastosowaniem redukcji
Ø100 na 80 (23), przewód o Ğrednicy nominalnej DN100. Elastyczny przewód spalinowy o
Ğrednicy nominalnej DN80 moĪna przyáączyü
za kolanem z podpórką (21).

23
28

29

27

28

21
22

26
3
2
1

1 Kocioá gazowy niskotemperaturowy
2 Przyáącze kotáa gazowego
DN125 / DN80

dolne
napowietrzanie

3 àącznik z króücem pomiarowym DN125/80 dla powietrza i spalin

C53

21 Kolanko z podpórką DN80
22 Szyna mocująca

PomiĊdzy przewodem spalin a Ğcianką
kanaáu naleĪy zachowaü nastĊpujący
odstĊp:
dla kanaáów okrągáych 3 cm
dla kanaáów kwadratowych 2 cm

23 Redukcja Ø100 mm na Ø80
mm

28

26 Rozdzielacz przew. powietrzno-spalin. 80/80 mm

30

27 Trójnik 87° z otworem
rewizyjnym DN80
28 Przewód spalin DN80
500 mm
1000 mm
2000 mm
29 Kolano 90° DN80
30 Obejma mocująca
31 Pokrywa kanaáu
32 Przewód doprowadzenia
powietrza Ø125mm
33 Przew. powietrza Ø125mm
34 Redukcja 130/125mm

27

28

21
22

3
2
1

dolne
napowietrzanie

B23
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Uzupeániające wskazówki montaĪowe
Dach páaski: osadziü przepust dachowy Ø130 mm (12) w konstrukcji
dachowej
Dach skoĞny: przy elemencie (11) zwróciü uwagĊ na wskazówkĊ
dotyczącą wysokoĞci koápaka nad dachem.

1250 powyĪej 50kW

13

650 do 50kW

Przepust (13) wprowadziü w dach od
góry i za pomocą obejmy (9) zamocowaü pionowo do belki lub muru.
Przepust dachowy moĪe byü
zamontowany tylko w oryginalnym ksztaácie. Nie są dopuszczalne jakiekolwiek zmiany.
W przypadku kotáów gazowych o
znamionowej mocy cieplnej
powyĪej 50 kW przepust dachowy powinien wychodziü ponad
dach przynajmniej 1250 mm.

S
8

18

6

S

przewód
spalinowy

28
30

5

8 16

8

21
22

600

600

17

Przy montaĪu, áącznik prosty (5) naleĪy wsunąü
w kielich aĪ do oporu. NastĊpnie wsunąü przewód powietrzno-spalinowy (8) na 50 mm (wymiar „S”) do kielicha i ustaliü w tej pozycji koniecznie poáoĪenie np. za pomocą obejmy (6) lub po
stronie powietrza za pomocą Ğruby.

9

10/11

220

W szystkie poziome przewody
powietrzno-spalinowe naleĪy
montowaü ze spadkiem >3° (5
cm/m) w kierunku kotáa. Powstający kondensat musi spáynąü z powrotem do kotáa. Na
koĔcówce przewodu zamontowaü trójkąt centrujący.

kolanko z podpórką (21)
zamocowaü na szynie
mocującej (22)

11b
12
JeĞli wymagany jest montaĪ otworu rewizyjnego dla przewodu powietrznospalinowego,naleĪyzamontowaüprzewództakimotworem(7)(200mmdáugoĞci).

dolne napowietrzanie

* Zapoznaü siĊ z Instrukcją montaĪu przewodu spalinowego z polipropylenu (PPs)

àącznik prosty z króücem pomiarowym (3) powinien
byü zasadniczo montowany na przyáączu kotáa gazowego.
Dopuszczalne jest równieĪ montowanie w przewód
powietrzno-spalinowy za kolankiem lub trójnikiem.
OĞ króüca pomiarowego spalin zawsze powinna byü
w pozycji poziomej.

14
ü
oĞ
gá
e
l
od

A

odsadzka

8

kolano odsadzenie
90°
min. 180 mm
45°
min. 80 mm

14
odlegáoĞü A

15

15
8
odlegáoĞü A

áącznik prosty z króücem
pomiarowym (3)

4

15
8

áącznik rewizyjny
(7)

Ustaliü odlegáoĞü A. DáugoĞü przewodu powietrzno-spalinowego (8)
powinna zawsze byü dáuĪsza niĪ odlegáoĞü A o okoáo 100 mm. Przewód
spalin skracaü zawsze od strony gáadkiej, nigdy od strony kielicha.
Po skróceniu, usunąü powáokĊ z przewodu spalinowego.

Wskazówki:
W celu dokonania rewizji (7) poluzowaü zasuwĊ zamykającą i ją przesunąü. Poluzowaü i zdjąü pokrywĊ z przewodu spalinowego.
W celu wykonania pomiaru przez (3) naleĪy poluzowaü nakrĊtki po stronie powietrza i po stronie spalin.
W celu rewizji lub rozáączenia rozdzieliü áącznik (5) na przesuwnym kielichu.
Wszystkie poáączenia powietrzno-spalinowe przed montaĪem nasmarowaü Ğrodkami natáuszczającymi.
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Wskazówki do projektowania
Przyáączedo kominapowietrznospalinowego(LAS)odpornegona
wilgoü, komina spalinowego lub
instalacjiodprowadzaniaspalin

lin dopuszcza siĊ montaĪ maks. dwóch kolan
90° dodatkowo do kolana przyáącznego kotáa.
Dla takiego wykonania naleĪy zwróciü uwagĊ
na przepisy mówiące o zasadach wentylacji
pomieszczenia kotáowni.

Komin lub instalacja odprowadzenia spalin
muszą byüdopuszczone od strony budowlanej
. Wymiarowanie nastĊpuje na podstawie tabel
obliczeniowych zgodnie z grupą wartoĞci cieplnej spalin. Dopuszcza siĊ maks. dwa kolana
90° dodatkowo do kolana kotáa, wzglĊdnie trójnika. Konieczne jest dopuszczenie do pracy z
nadciĞnieniem.

Przyáącze do instalacji odprowadzenia spalin odpornej na wilgoü
C53, C83x dla trybu pracy z zamkniĊtą komorą spalania

Przyáączedo kominapowietrznospalinowego odpornego na wilgoü C43x (LAS)
Proste przewody powietrzno-spalinowe, w instalacjach z kominempowietrzno-spalinowym
nie mogą byü dáuĪsze niĪ 2 m. Dopuszcza
siĊ montaĪ maks. dwóch kolan 90° dodatkowo do kolana przyáącznego kotáa.
Komin powietrzno-spalinowy LAS musi zostaü
musi byü dopuszczony do pracy z nadciĞnieniem.

Przyáącze do komina odpornego
na wilgoü lub instalacji odprowadzenia spalin B33 dla trybu pracy
z otwartą komorą spalania
Proste przewody powietrzno-spalinowe, w instalacjach z kominem odprowadzającym spaliny nie mogą byü dáuĪsze niĪ 2 m. Dopuszcza siĊ montaĪ maks. dwóch kolan 90° dodatkowo do kolana przyáącznego kotáa.
Komin spalinowy musi zostaü dopuszczony.
Króciec przyáączny wrazie potrzeby, powinien
zostaü okreĞlony przez wykonawcĊ komina.
Otwory napowietrzające kotáowniĊ muszą byü
caáy czas droĪne.

Przyáącze do instalacji odprowadzenia spalin odpornej na wilgoü
B23 dla trybu pracy z otwartą komorą spalania

Proste, poziome przewodyspalinowe nie mogą
byü dáuĪsze niĪ 3 m. Dla poziomych przewodów
powietrznych zaleca siĊ maks. dáugoĞü do 3 m.
NaleĪy zwróciü uwagĊ na przepisy przeciwpoĪarowe wprzypadku przewodówodprowadzających spaliny i nieomywanych powietrzemdo
spalania.

Przyáącza do instalacji doprowadzania powietrza i odprowadzania spalin C63x
Dla tych wykonaĔ zasadniczo konieczne jest
uzyskaniepisemnegozezwoleniafirmyWOLF.
Dla tych instalacji i dla poziomych przewodów
doprowadzaniapowietrzaiodprowadzaniaspalin ich dáugoĞü nie powinna byü wiĊksza niĪ
2 m. Dopuszcza siĊmontaĪmaks. dwóchkolan
90°dodatkowo do kolana przyáącznego kotáa.
JeĞli powietrze do spalania pobierane jest z
komina, musi on byü wolnyod zanieczyszczeĔ.

Wskazówka do Art. B23, B33 i C53
Przy caákowitej mocy cieplnej powyĪej 50 kW
(TGB-60) naleĪyzwróciüuwagĊ na szczególne
wymagania w stosunku do otworów doprowadzających powietrze do spalania.
Umieszczenie kotáa gazowego moĪe byü dokonane tylko wpomieszczeniach, które mają w
przypadku TGB-60 (60kW) powierzchniĊ przekroju poprzecznego wolnych otworów napowietrzających min. 170 cm2. ta powierzchnia
powinna byü podzielona przynajmniej na dwa
otwory. Dalsze wymagania w tym wzglĊdzie
podane są w odpowiednich przepisach.

Proste, poziome przewody spalinowe nie mogą
byü dáuĪsze niĪ 3 m.
W poziomych instalacjachodprowadzania spa71

Zakáócenia – Przyczyny – Usuwanie
W systemie wyĞwietlacza tzw. BIAS, wprzypadku zakáócenia ukazywane są kody báĊdów, które za
pomocą niniejszejtabeli mogą byü rozpoznane. Tabela ta powinna uáatwiaü serwisantowi odszukanie báĊdów w przypadku wystąpienia usterki.
E = wcisnąü przycisk eliminacji zakáócenia po usuniĊciu báĊdu
Kod E
báĊdu
1

E

Z naczenie
Zakáócenie

MoĪliwe przyczyny

STB - przekroczona temperatura
Temperatura na zasileniu przekroczyáa
110°C.

Podczas pracy zostaá zamkniĊty zawór serwisowy.
To nie jest usterka!
Brak
-

przepáywu w wymienniku ciepáa spowodowany:
záym odpowietrzeniem instalacji,
usterką zaworu przelewowego,
usterką pompy + usterką czujnika przepáywu,
zatkaniem ukáadu hydraulicznego + usterką czujnika przepáywu.

Regulator otrzymuje báĊdną temperaturĊ na zasileniu z powodu:
- uszkodzenia czujnika na dolocie.

4

E

Brak páomienia
Przy starcie brak jest páomienia.
Páytka sterująca otrzymuje sygnaá
braku jonizacji.

Niedobór gazu, poniewaĪ:
- zamkniĊty jest zawór gazowy,
- przewód gazowy jest nieodpowietrzony,
- w przewodzie doprowadzającym gaz jest zbyt niskie ciĞnienie.
Brak
-

zapáonu, poniewaĪ:
elektroda zapáonowa jest zabrudzona lub záamana,
elektroda zapáonowa jest uszkodzona, np. pĊkniĊta jest ceramika,
uszkodzony jest transformator zapáonowy,
kabel zapáonowy jest uszkodzony lub niepodáączony.

Rozpoznawany jest brak páomienia, poniewaĪ:
- czujnik páomienia jest uszkodzony, skorodowany lub záamany,
- kabel jest niepodáączony do elektrody zapáonowej lub uszkodzony,
- kabel masowy jest niepodáączony do elektrody zapáonowej,
- kabel elektrody zostaá zamieniony.
Mieszanka gazowa jest trudno zapalna, poniewaĪ:
- CO2 wystĊpuje w niewáaĞciwym stĊĪeniu,
- wystĊpują spaliny na dolocie przez nieszczelnoĞü przewodu spalin,
- z powodu braku osáony na wylocie wpáyw wywiera wiatr.

5

E

Zanik páomienia podczas pracy
Zanik páomienia po ok. 15 sek. od chwili
jego pojawienia.

Niedobór gazu, poniewaĪ:
- w przewodzie doprowadzającym gaz jest zbyt niskie ciĞnienie.
Mieszanka gazowa trudno zapalna, poniewaĪ:
- CO2 wystĊpuje w niedopuszczalnym stĊĪeniu,
- wystĊpują spaliny na dolocie przez nieszczelnoĞü przewodu spalin,
- dáawik gazu jest uszkodzony lub nieszczelny w przypadku,
gdy wystĊpuje w tym urządzeniu,
- z powodu braku osáony na wylocie wpáyw wywiera wiatr.

6

STW - Przekroczona temperatura
Temperatura na zasileniu i powrocie
przekroczyáa granicĊ odáączenia 95°C
przez wyáącznik termiczny STW.

Podczas pracy zostaá zamkniĊty zawór serwisowy.
To nie jest usterka!
MoĪe wystąpiü przy do normalnej pracy, jeĞli równoczeĞnie
zamkniĊte zostaną zawory termostatyczne. To nie jest usterka!
Sprawdziü przy powtarzających siĊ wskazaniach, czy brak wystarczającego przepáywu w wymienniku ciepáa nie jest spowodowany przez:
- usterkĊ zaworu przelewowego,
- usterkĊ pompy + usterkĊ czujnika przepáywu,
- zatkanie ukáadu hydraulicznego + usterkĊ czujnika przepáywu.

Uszkodzone elementy naleĪy zastąpiü oryginalnymi czĊĞciami zamiennymi.
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Zakáócenia – Przyczyny – Usuwanie

E = wcisnąü przycisk eliminacji zakáócenia po usuniĊciu báĊdu
Kod E
báĊdu

Z naczenie
Zakáócenie

MoĪliwe przyczyny

7

E

STBA - Przekroczona temperatura
Temperatura spalin jest zbyt wysoka z powodu:
Temperatura spalin przekroczyáa grani- zbyt duĪej mocy cieplnej,
cĊ 110°C dla temperatury ogranicznika
- zabrudzenia lub uszkodzenia wymiennika ciepáa.
przegrzewu.
Zabezpieczenie instalacji spalinowej!

11

E

Pozorny páomieĔ
Przed uruchomieniem palnika jest juĪ
widoczny páomieĔ.

Báąd w obwodzie elektrycznym z powodu:
- uszkodzenia elektrody jonizacyjnej,
- 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. zewnĊtrznej

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
Po pracy palnika jeszcze przez ok. 15 s
utrzymuje siĊ páomieĔ, mimo polecenia
jego wyáączenia przez zawór gazu 2.

Uszkodzenie zaworu gazu.

21

E

Usterka zaworu gazowego 1
Po pracy palnika jeszcze przez ok. 15 s
utrzymuje siĊ páomieĔ, mimo polecenia
jego wyáączenia przez zawór gazu 1.

Uszkodzenie zaworu gazu.

22

E

Niedobór powietrza
Nie wáącza siĊ czujnik róĪnicy ciĞnieĔ.

Zbyt
-

maáo powietrza z powodu:
zbyt dáugiej instalacji powietrzno-spalinowej,
zatkanego przewodu powietrzno-spalinowego / syfonu,
uszkodzonego wentylatora.

NiiesprawnoĞü z powodu:
- uszkodzonego czujnika róĪnicy ciĞnieĔ,
- obecnoĞci wody lub zabrudzenia w przewodach zasilających
czujnik róĪnicy ciĞnieĔ,
- niepodáączenia lub przerwania kabla.

23

E

Przegrzana komora spalania
czujnik temperatury na obudowie komory
spalania zostaá wyáączony.

Zanieczyszczony wymiennik ciepáa.

Báąd czujnika róĪnicy ciĞnieĔ
Czujnik róĪnicy ciĞnieĔ nie wyáącza siĊ.

Nie wyáącza siĊ wentylator gazu.
NiesprawnoĞü z powodu:
- uszkodzonego czujnika róĪnicy ciĞnieĔ,
- obecnoĞci wody lub zabrudzenia w przewodach zasilających
czujnik róĪnicy ciĞnieĔ,

Uszkodzone elementy naleĪy zastąpiü oryginalnymi czĊĞciami zamiennymi.
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Zakáócenia – Przyczyny – Usuwanie

E = wcisnąü przycisk eliminacji zakáócenia po usuniĊciu báĊdu
Kod E
báĊdu

Z naczenie
Zakáócenie

MoĪliwe przyczyny

25

E

Obroty wentylatora gazu nie są znane
Ukáad regulacji nie podaje sygnaáu
o prĊdkoĞci obrotowej wentylatora.

Brak sygnaáu z powodu:
- uszkodzenia wentylatora gazu,
- przerwy w kablu lub jego niepodáączenia.

26

E

Wentylator siĊ nie wyáącza
Wentylator nie przechodzi do stanu
spoc zynkowego.

Modulacja (sygnaá PWM) przerwana z powodu:
- przerwania kabla,
- nie zestawienia poáączeĔ wtykowych.

30

E

Báąd CRC – kocioá
Zestaw danych EEPROM „Kocioá”
straciá waĪnoĞü.

Usterka páytki regulacyjnej.

31

E

Báąd CRC – palnik
Zestaw danych EEPROM „Palnik”
straciá waĪnoĞü.

Usterka páytki regulacyjnej.

32

E

Báąd zasilania 24 VAC
Zasilanie 24 VAC poza dopuszczalnym
zakresem.

- Usterka kabla transformatora lub dmuchawy.
- Uszkodzony lub niewáaĞciwy bezpiecznik 24 VAC na páytce regulacyjnej.
- Zwarcie w dmuchawie lub w zaworze 3-drogowym.

Niedostateczny przepáyw c.w.u.
Wyáącznik przepáywu wody siĊ nie
wáącza lub nie wyáącza.

Instalacja lub kocioá jeszcze nie wystarczająco odpowietrzone.

40

x.y.

E

Usterka ukáadu elektronicznego
W ewnĊtrzny test diagnostyczny wykryá
trwaáe uszkodzenie.

Uszkodzony wyáącznik przepáywu.

Usterka páytki regulacyjnej.

Uszkodzone elementy naleĪy zastąpiü oryginalnymi czĊĞciami zamiennymi.
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Notatki

75

Deklaracja zgodnoĞci typu CE
Niniejszym oĞwiadczamy, Īe kotáy gazowe firmy WOLF odpowiadają wzorcowi w zakresie opisanym w
Ğwiadectwie certyfikacji typu oraz speániają istotne wymagania Dyrektywy 90/396/EWG z dnia 29.06.1990 r.
dla urządzeĔ spalających 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 Gas Appliance Directive 90/396/EEC dd. 1990/06/29.

Déclaration de conformité au modèle type CE
Ci-joint, nous confirmons, que les chaudières murales à gaz Wolf et les chaudières a gaz Wolf sont
conformes aux modèles type CE, et qu’elles correspondent aux exigences fondamentales en vigueur de
la directive du 29-06-1990 par rapport aux installations alimentées de gaz (90/396/CEE).

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

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

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

Wolf GmbH
Industriestraße 1
D-84048 Mainburg

Mainburg, 22.07.2003

Dr. Fritz Hille
Technischer Geschäftsführer

Nr art. 30 44 321
Zmiany zastrzeĪone

Robert Hiesbauer
Technischer Leiter
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