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Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian
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Wskazówki bezpieczeństwa
W niniejszej instrukcji montażu stosowane są
następujące symbole i znaki. Te istotne informacje
dotyczą ochrony osób oraz technicznego
bezpieczeństwa podczas eksploatacji.
Przestrzeganie treści umieszczonych pod
symbolem “Wskazówka bezpieczeństwa”
gwarantuje uniknięcie zagrożeń lub
zranienia osób oraz uszkodzeń
urządzenia.
Niebezpieczeństwo spowodowane
przez napięcie elektryczne występujące
na komponentach elektrycznych!
Uwaga: Przed zdjęciem obudowy należy
wyłączyć wyłącznik główny.
Nawet przy wyłączonym wyłączniku
głównym na zaciskach przyłączeniowych
jest przyłożone napięcie.
Uwaga

Rys.: Skrzynka przyłączeniowa
Zagrożenie spowodowane napięciem elektrycznym

Instrukcje techniczne oznaczone symbolem
“Wskazówka” muszą być przestrzegane
w celu zapobiegania uszkodzeniom
i zakłóceniom w działaniu kotła.

Rys.: Transformator zapłonowy, wysokonapięciowa elektroda zapłonowa, komora spalania
Zagrożenie spowodowane napięciem elektrycznym,
niebezpieczeństwo poparzenia gorącymi częściami

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

Normy i przepisy
Przed zainstalowaniem kotła gazowego ﬁrmy Wolf
konieczne jest uzyskanie zgody
od lokalnego przedsiębiorstwa gazowni.
Instalacja kotła gazowego ﬁrmy Wolf może być
wykonana tylko przez serwis. Przejmuje on
odpowiedzialność za prawidłową instalację oraz
pierwsze uruchomienie.
Podczas instalacji należy przestrzegać poniższych
przepisów:
- Normy EN
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
( Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz.690 )
- Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na
paliwa gazowe i olejowe. Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji, Warszawa 2000 r.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz.U. 92/ poz. 460 )
-PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi - Wymagania
- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo - Kotłownie
wbudowane na paliwa gazoweo gęstości względnej
mniejszej niż 1 - Wymagania

Jeżeli zostaną wprowadzone zmiany
techniczne w regulacji, wówczas nie
ponosimy żadnej odpowiedzialności
za szkody powstałe z tego powodu.
Wskazówka:
Niniejszą instrukcję montażu należy
starannie przechowywać i przeczytać
przed zainstalowaniem kotła. Należy
również przestrzegać wskazówek
projektowych zawartych w załączniku!

Kondensacyjny kocioł gazowy MGK-...

Normy i przepisy / Opis

Gazowa centrala kondensacyjna zgodna z EN
297/ EN 437 / EN 483 / EN 677 oraz dyrektywą
UE 90/396/EWG (urządzenia gazowe), 92/
42/EEC (dyrektywa sprawnościowa), 73/23/
EWG (dyrektywa niskonapięciowa) i 89/336/
EWG (dyrektywa EMV), z elektronicznym
zapłonem i elektronicznym nadzorem temperatury
spalin, do ogrzewania niskotemperaturowego
i przygotowywania c.w.u. w instalacjach
grzewczych o temperaturach zasilania do 90°C
i dopuszczalnym nadciśnieniu 6 bar, zgodnie z
EN 12828.
Kotły gazowe pracujące na powietrzu z
kotłowni, mogą być instalowane tylko
w pomieszczeniu spełniającym odpowiednie wymagania w zakresie wentylacji. W przeciwnym przypadku istnieje
niebezpieczeństwo uduszenia lub
zatrucia. Zanim zostanie zainstalowane
urządzenie, należy przeczytać instrukcję
montażu i konserwacji! Należy również
uwzględnić wskazówki projektowe.

Rys.: Kondensacyjny kocioł gazowy ﬁrmy Wolf

Schemat MGK
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Przyłącze zasilania

Przyłącze spalin
z króćcem
pomiarowym

Przyłącze gazu

Okrągły palnik
Wymiennik ciepła
o członowej budowie
Włącznik reagujący
na ciśnienie spalin
Włącznik reagujący
na temperaturę
spalin

Syfon

Przyłącze powrotu

STB w tuleji
zanurzeniowej
Wentylator gazu
Elektroda zapłonowa
Elektroda jonizacyjna
Komora mieszania
Czujnik zasilania
Zawór gazowy z
czujnikiem ciśnienia
gazu
Czujnik na powrocie
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Dane techniczne
TYP
MGK
Nominalna moc cieplna przy 80/60°C
kW
Nominalna moc cieplna przy 50/30°C
kW
Nominalne obciążenie cieplne
kW
Najmniejsze obciążenie cieplne (modulacja) 80/60°C kW
Najmniejsze obciążenie cieplne (modulacja) 50/30°C kW
Najmniejsze obciążenie cieplne (modulacja)
kW
Zakres modulacji przy obciążeniu
%
Wysokość
Szerokość
Głębokość
Przyłącze przewodu spalinowego
Doprowadzenie powietrza do spalania
Zasilenie c.o. - śr. zew.
Powrót c.o. - śr. zew.
Króciec gazu
Przewód powietrzno - spalinowy

A mm
B mm
C mm
mm
mm
G
G
R
Typ

Kategoria gazu
Przepływ gazu
GZ-50 (Hi =9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³)
GZ-41,5 (Hi =8,6 kWh/m³ = 31,0 MJ/m³)
Gaz płynny (Hi =12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg)
Ciśnienie przyłączeniowe dla gazu Lw i GZ-41,5
Ciśnienie przyłączeniowe dla gazu płynnego
Pojemność wodna wymiennika
Maks. dopuszczalne nadciśnienie
Maks. dopuszczalna temperatura zasilania
Spręż wentylatora
Temperatura spalin 80/60-50/30 przy Qmax
Temperatura spalin 80/60-50/30 przy Qmin
Strumień spalin
Grupa spalin wg. DVGW 635
Opór po stronie wody grzewczej
Strumień kondensatu przy 40/30°C
Wartość pH kondensatu
Pobór mocy elektrycznej
Ciężar
Stopień ochrony
Przyłącze elek.
Nr identyﬁkacyjny CE

m³/h
m³/h
kg/h
mbar
mbar
l
bar
°C
Pa
°C
°C
g/s
mbar
l/h
W
kg

130
117
126
120
23
24
23
19-100

170
156
167
160
27
30
28
17-100

210
194
208
200
34
37
35
17-100

250
233
250
240
39
44
41
17-100

300
275
294
280
45
49
46
17-100

1300
995
600
160
160
1½“
1½“
1“
B23, B33,
C33, C43
C53, C63
C83
II2ELL3P

1300
1355
600
160
160
2“
2“
1½“
B23, B33,
C33, C43
C53, C63,
C83

1300
1355
600
160
160
2“
2“
1½“
B23, B33,
C33, C43
C53, C63,
C83

1300
1355
600
160
160
2“
2“
1½“
B23, B33,
C33, C43
C53, C63,
C83

1300
1355
600
200
160
2“
2“
1½“
B23, B33,
C33, C43
C53, C63,
C83

II2ELL3P

II2ELL3P

II2ELL3P

II2ELL3P

13,1
14,6
9,7
20
50
12
6
90
10-200
65-45
55-35
56,7
G52
95
12
ca. 4,0
30-200
195
IP40D
230 V/50 Hz
nadawany

16,8
18,6
12,5
20
50
15,4
6
90
10-150
65-45
55-35
72,6
G52
100
16
ca. 4,0
45-280
250
IP40D
230 V/50 Hz
0063BQ3805

21
25,2
29,4
23,3
27,9
32,6
15,6
18,7
21,8
20
20
20
50
50
50
16
20
22
6
6
6
90
90
90
10-150
10-150
10-150
65-45
65-45
65-45
55-35
55-35
55-35
90,8
108,9
127,1
G52
G52
G52
115
135
160
20
24
28
ca. 4,0
ca. 4,0
ca. 4,0
45-280
45-280
45-280
271
292
313
IP40D
IP40D
IP40D
230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
0063BQ3805 0063BQ3805 0063BQ3805

Regulacja/ Funkcja/ Obsługa

Włącznik główny
WŁ./WYŁ.

Przycisk
kasowania
Podświetlany
pierścień

Wybór
temperatury
c.w.u.

Termometr

Wybór
temperatury c.o.

Wyłącznik główny WŁ./WYŁ.
W położeniu 0 kocioł jest wyłączony.

Kasowanie błędów
Odblokowanie zakłócenia i ponowne uruchomienie instalacji jest wyzwalane
poprzez naciśnięcie tego przycisku. Jeżeli zostanie wciśnięty przycisk
kasowania błędów pomimo braku wystąpienia zakłóceń, wówczas nastąpi
ponowne uruchomienie instalacji.
Podświetlany pierścień sygnalizujący status
Sygnalizacja

Znaczenie

Miga na zielono

Stand-by (sieć włączona, brak zapotrzebowania na ciepło)

Zielone ciągłe światło

Żądanie ciepła: pompa pracuje, palnik wyłączony

Miga na żółto

Tryb pracy kominiarskiej

Żółte ciągłe światło

Palnik włączony, płomień włączony

Miga na czerwono

Usterka

Wybór temperatury c.w.u. (tylko z trójdrożnym zaworem)
W przypadku kotłów gazowych występujących w kombinacji z podgrzewaczem
wody w zasobniku, ustawienie 1 – 9 odpowiada temperaturze zasobnika
od 15 - 65°C. W połączeniu z cyfrowym regulatorem temperatury pokojowej
lub termostatem pogodowym, ustawienia temperatury c.w.u. są niekonieczne.
Wybór temperatury odbywa się na regulatorze stanowiącym osprzęt.
Wybór temperatury wody grzewczej.
Zakres ustawień od 2 do 8 odpowiada ustawionej fabrycznie temperaturze wody
grzewczej od 20 do 85oC. W połączeniu z cyfrowym regulatorem temperatury
pokojowej lub termostatem pogodowym, ustawienia temperatury wody grzewczej
na regulatorze stają się bezskuteczne.

Regulacja/ Funkcja/ Obsługa
Ustawienia

Tryb zimowy (położenie 2 do 8)
Kocioł podgrzewa w trybie zimowym temperaturę wody grzewczej do temperatury
ustawionej na regulatorze temperatury wody grzewczej. Pompa obiegowa pracuje
zgodnie z ustawieniami trybu pracy pompy w sposób ciągły (ustawienie fabryczne)
lub tylko przy wysterowniu palnika z wybiegiem.

Tryb letni
Poprzez obrót przełącznika wyboru temperatury wody grzewczej w położenie __
dezaktywuje się tryb zimowy. Tzn., że kocioł pracuje wówczas tylko w trybie letnim.
Tryb letni (ogrzewanie wyłączone) oznacza tylko podgrzewanie c.w.u., jednakże
ochrona przed zamarzaniem jest zapewniona dla ogrzewania i ochrona podczas
postoju pompy jest aktywna.

Tryb pracy kominiarskiej
Poprzez obrót przełącznika wyboru temperatury wody grzewczej w położenie
__ aktywuje się tryb pracy kominiarskiej. Podświetlany pierścień miga na żółto.
Po aktywacji trybu pracy kominiarskiej kocioł grzeje z maksymalną, ustawioną mocą
grzewczą. Zostaje zdjęta ustawiona blokada taktowania. Tryb pracy kominiarskiej
kończy się po 15 minutach lub, gdy zostanie przekroczona maksymalna temperatura
zasilania. Celem ponownej aktywacji należy obrócić wybór temperatury wody
grzewczej raz w lewo i następnie, ponownie w położenie .....

Termometr
Wskazuje aktualną temperaturę wody grzewczej na zasilaniu

Ochrona pompy na postoju
W przypadku ustawienia trybu letniego, opcjonalnie podłączona pompa
obiegowa załącza się najpóźniej po 24 godzinach postoju, na okres około 30
sekund.

Wskazówka:

Częstość włączania kotła gazowego jest w trybie grzewczym ograniczona
elektronicznie. Poprzez wciśnięcie przycisku kasującego można “obejść”
to ograniczenie. Kocioł rozpoczyna wówczas natychmiast pracę, gdy tylko pojawi
się zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania.

Stan dostawy/ Przyłącza
Stan dostawy

Zakres dostawy obejmuje:
1 Kocioł gazowy, obudowany, gotowy do
podłączenia
1 Dokumentację projektową i instrukcję montażu
1 Instrukcję eksploatacji
4 Pasy do noszenia

Przyłącza

Doprowadzenie sieci 230V
Doprowadzenie kabli 24V
Przyłącze spalinowe
ze zintegrowanym
króćcem do pomiaru
spalin

Zasilanie ogrzewania

Powrót
ogrzewania
Przyłącze
gazowe

Doprowadzenie
powietrza do spalania

Wskazówki dotyczące ustawienia
Ogólne wskazówki dotyczące ustawienia
• Do ustawienia kotła jest konieczne płaskie i nośne
podłoże.
• Kocioł musi stać poziomo (wyregulować stopkami).
Uwaga

Uwaga

Kocioł może być ustawiony wyłącznie
w pomieszczeniach chronionych przed
mrozem. Jeżeli podczas postoju istnieje
niebezpieczeństwo zamarznięcia, wówczas
należy opróżnić kocioł i instalację z wody, aby
zapobiec pęknięciu rur wodnych na skutek
zamarznięcia.

Wym. B MKG-130
Wym. B MKG-170/210/250/300

995 mm
1355 mm

Kocioł w pomieszczeniu kotłowni

Nie wolno ustawiać kotła w pomieszczeniach
ze żrącymi oparami, o silnym stopniu zapylenia lub wysokiej wilgotności powietrza
(warsztaty, pralnie, itd.). Nie można wówczas
zagwarantować prawidłowej eksploatacji
palnika.
Powietrze do spalania, doprowadzane do
kotła musi być wolne od węglowodorów halogenu (zawartych np. w puszkach ze sprayem,
rozpuszczalnikach i środkach czyszczących,
farbach i klejach). W niekorzystnym przypadku
mogą one spowodować korozję wżerową w
kotle i na instalacji spalinowej.

2 – 4 kotłów w kotłowni, jeden obok drugiego

Materiały palne lub ciecze nie mogą być ani
składowane ani stosowane w pobliżu kotła.
Należy zapewnić doprowadzenie świeżego
powietrza zgodnie z lokalnymi przepisami
oraz przepisami dotyczącymi instalacji
gazowych. W przypadku niewystarczającego
doprowadzenia świeżego powietrza może
dojść do zagrażających życiu wycieków
gazu (zatrucie/ uduszenie).

2 kotły w kotłowni

Zalecane minimalne odstępy od ścian
Kocioł można ustawić bezpośrednio przy ścianie
tylną i lewą stroną. Od prawej strony musi być odstęp
wynoszący minimum 500 mm, aby zapewnić montaż
i/demontaż palnika w celu konserwacji.
Do czyszczenia i konserwacji musi być również
wystarczająca ilość miejsca przed kotłem.
2 kotły w kotłowni, zsunięte do siebie tylnymi
ścianami

Wskazówki dotyczące ustawienia / Wymiary
Transport do pomieszczenia, w którym kocioł
zostanie ustawiony
Aby ułatwić transport do pomieszczenia, w którym
kocioł zostanie ustawiony, do kotła dołączono pasy
do noszenia.
Uwaga

Nie wolno stosować taczek!

Otwory transportowe pod pasy
Rys.: Otwory transportowe pod pasy

Ustawienie kotła na stopkach
Kocioł jest fabrycznie wyposażony w 4 stopki ze
śrubami.
• Ustawić kocioł poziomo przy pomocy stopek.
(Klucz SW 13)
Rys.: Stopki

Wymiary

Rys.: Wymiary

Rys. Wymiary przyłączeniowe

Przyłącza/ Demontaż obudowy
Przyłącza

* Przyłącze do pracy niezależnej od powietrza
pomieszczenia z adapterem powietrza (osprzęt)

Doprowadzenie
sieci 230V
Zasilanie c.o.
Doprowadzenie
przewodu 24V
Doprowadzenie powietrza
do spalania *
Ø160
Przyłącze
spalinowe
Ø160/200

Rys.: Średnice przyłączeniowe

Demontaż obudowy

Rys.: Demontaż przedniej i bocznej obudowy

Powrót c.o.
Przyłącze
gazowe

Orurowanie kotła grzewczego – Instalacja
Zasilanie i powrót ogrzewania znajdują się na górze kotła.
Przyłącza pokazano na rysunku. Należy bezwzględnie
przewidzieć możliwość odcięcia zasilania i powrotu.
Aby uniknąć błędnych cyrkulacji należy zamontować
klapę zwrotną za pompą (pompami) grzewczą.
W przypadku nowych instalacji zalecamy zabudowę
zbiornika odmulającego (alternatywnie ﬁltr wychwytujący
zanieczyszczenia) na powrocie.
W starych instalacjach zabudowa ta jest konieczna.

Zasilanie c.o.

Powinna zostać zabudowana grupa
bezpieczeństwa składająca się z zaworu
bezpieczeństwa o ciśnieniu działania
wynoszącym max 6 bar, manometru i automatycznego zaworu odpowietrzającego.
Przewód łączący kocioł i zawór
bezpieczeństwa nie może mieć
możliwości odcięcia: w przypadku
znacznego przekroczenia ciśnienia w kotle
spowodowanego zbyt wysoką temperaturą
może dojść do pęknięcia kotła lub jego
przewodów, a to pociąga za sobą gwałtowny
wyciek gorącej wody (niebezpieczeństwo
poparzenia).
W przypadku rur nieszczelnych na dyfuzję
i ogrzewania podłogowego konieczne jest
rozdzielenie układów przy pomocy
wymiennika ciepła.
Uwaga

Kocioł nadaje się tylko do instalacji z pompami
obiegów grzewczych.

MGK jest dostarczany bez pompy obiegowej.
Wydajność tłoczenia pompy, która musi zostać
zastosowana zależy od oporów instalacji i kotła.
Wysterowanie odbywa się poprzez MGK. (patrz
podłączenia elektryczne).

Rys.: Przyłącza ogrzewania

Powrót c.o.

Instalacja
Wskazówka:
W najniższym punkcie instalacji należy przewidzieć
zawór do napełniania i opróżniania.

Technika bezpieczeństwa
Minimalne ciśnienie w instalacji wynosi 1,0 bar.
Kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania są dopuszczone
wyłącznie dla zamkniętych instalacji o ciśnieniu do 6
bar. Maksymalna temperatura na zasilaniu jest fabrycznie ustawiona na 85°C i w razie potrzeby może
zostać ustawiona na 90°C. W przypadku pracy c.w.u.
temperatura zasilania wynosi 80°C.
W przypadku maksymalnych temperatur zasilania
poniżej 85°C można zrezygnować z minimalnego
przepływu.

Woda grzewcza
Jako wodę do napełniania i uzupełniania można
zastosować wodę pitną. Wartość pH wody grzewczej
musi się znajdować pomiędzy 6,5 i 8,5. Przed
napełnieniem instalację należy gruntownie wypłukać.
W normalnych okolicznościach nie ma konieczności
przygotowania wody. Nie dopuszcza się dodawania
związków chemicznych oraz usuwania kamienia
poprzez proste wymienniki jonów.
Firma Wolf nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
uszkodzenia wymiennika ciepła powstałe poprzez
dyfuzję tlenu do wody grzewczej. W przypadku, gdy
tlen może wniknąć do układu, zalecamy rozdzielenie
układów poprzez zastosowanie wymiennika ciepła.

Wskazówka:
Pytania z zakresu właściwego przygotowania/
uzdatniania wody należy kierować do ﬁrmy Wolf.
Wskazówki projektowe dla przygotowania/uzdatniania
wody - patrz str. 30.

Wskazówka
Rodzaj i sposób uruchomienia ma znaczny wpływ na
tworzenie się kamienia. Instalację należy nagrzewać
przy najmniejszej mocy i regularnym przepływie. W
przypadku instalacji z wieloma kotłami zaleca się
jednoczesne uruchomienie wszystkich kotłów, tak
aby cała ilość wapnia nie mogła się skoncentrować
na powierzchni przenoszenia ciepła pojedynczego
kotła.
Przed uruchomieniem należy skontrolować
szczelność wszystkich orurowań
hydraulicznych:
Ciśnienie kontrolne po stronie wody
grzewczej maks. 9 bar.

Instalacja
Podłączenie skroplin
Przed uruchomieniem należy napełnić syfon wodą. W przeciwnym przypadku istnieje
niebezpieczeństwo wycieku spalin.
Zgodnie z instrukcją, dla kotłów do 200 kW nie jest
konieczna neutralizacja, jeżeli zostanie domieszana
wystarczająca ilość pozostałych ścieków. Skropliny
mogą być odprowadzane do rur tylko wtedy, gdy
spełniają wymagania odpowiednich przepisów.
Jeżeli skropliny są odprowadzane bezpośrednio do
kanalizacji, wówczas należy zadbać o odpowietrzenie,
aby nie mogło być żadnego oddziaływania przewodów
ściekowych na kocioł .

Syfon

Rys.: Syfon

Neutralizator (Osprzęt)
Neutralizator może być wbudowany bezpośrednio
do urządzenia. Zużycie ok. 10-30g/kW i rok.
Należy przestrzegać właściwej instrukcji.

Rys.:Neutralizator (Osprzęt)

Instalacja do odpompowania skroplin
Instalacja do odpompowania skroplin ﬁrmy Wolf jest
gotowa do podłączenia i może być zintegrowana
w MGK. Przewody sieciowe i wyjście alarmowe
urządzenia do odpompowania skroplin są podłączane
do regulacji kotła.
Wraz z przewodem PVC o długości 6 m
do odprowadzania skroplin.

Rys.: Instalacja do odpompowania skroplin

Podłączenie zasobnika ﬁrmy Wolf 200 l,
zasobnika solarnego SEM lub zasobnika innej
ﬁrmy
W celu optymalnego sterowania pompami grzewczymi
i pompą ładowania zasobnika polecamy regulator
DWTK z osprzętu ﬁrmy Wolf.
Bez cyfrowego osprzętu regulacyjnego możliwa jest
tylko praca z zasobnikiem z 3-drożnym zaworem.
Wysterowanie odbywa się poprzez programowalne
wyjście A1. Ponadto zachodzi konieczność
zastosowania czujnika zasobnika art. nr 8601905
z osprzętu ﬁrmy Wolf.

Instalacja
Podłączenie gazu
Ułożenie przewodów gazowych jak również
podłączenie po stronie gazu może być
wykonane wyłącznie przez instalatora
posiadającego uprawnienia.
Sieć grzewcza i przewody gazowe powinny,
szczególnie w przypadku starszych instalacji,
przed podłączeniem do kotła, zostać oczyszczone z zanieczyszczeń.
Przed uruchomieniem należy sprawdzić
szczelność połączeń rur i przyłącza po
stronie gazowej.
W przypadku nieprawidłowej instalacji lub
zastosowaniu niewłaściwych komponentów
lub podzespołów, może dojść do wycieków
gazu, które spowodują zagrożenie zatruciem
lub wybuchem.
Na przewodach doprowadzających gaz,
należy przed kotłem zabudować zawór
kulowy z zabezpieczeniem termicznym.
W przeciwnym razie w przypadku
pożaru istnieje niebezpieczeństwo
wybuchu. Doprowadzenie gazu powinno
być zaprojektowane według aktualnych
przepisów.
Próbę szczelności przewodów
gazowych należy wykonać bez kotła.

Armatura gazowa urządzenia może być
obciążona maksymalnym ciśnieniem
wynoszącym 150 mbar. W przypadku
wyższych ciśnień armatura palników
gazowych może zostać uszkodzona, a
to z kolei spowoduje niebezpieczeństwo
wybuchu, uduszenia i zatrucia. Podczas
próby ciśnieniowej instalacji gazowej,
zawór kulowy gazu przy kotle musi być
zamknięty.
Kulowy zawór gazu musi być
umieszczony w dostępnym miejscu.
• Przed montażem należy zadbać, aby kocioł być
ustawiony na odpowiedni rodzaj gazu.
Ustawienie fabryczne odpowiada gazowi
ziemnemu GZ-50:
Ws = 11,4 - 15,2 kWh/m3 = 40,9 – 54,7 MJ/m3
Przezbrojenie - patrz str.27
• Uruchomienie może nastąpić dopiero, gdy zostanie
osiągnięte nominalne ciśnienie przyłączeniowe.

Montaż przewodów powietrzno-spalinowych
Podłączenie elektryczne
Uwaga

Jako przewody spalinowe można stosować
tylko oryginalne części ﬁrmy Wolf lub
układy spalinowe mające dopuszczenia.
Przed zainstalowaniem przewodów spalinowych lub przyłącza spalin, należy
zwrócić uwagę na wskazówki projektowe
dotyczące odprowadzania powietrza
i spalin!
W przypadku niskich temperatur zewnętrznych
może zdarzyć się, że para wodna zawarta
w spalinach będzie się skraplać na odprowadzeniu i zamarzać. Zalecamy montaż
odpowiedniej kratki zatrzymującej śnieg, aby
zapobiec spadaniu lodu.

Powietrze do
spalania

Rura
spalinowa

Zintegrowany
króciec
pomiarowy
do pomiaru
spalin

Rys.: Przykład odprowadzania powietrza/ spalin

Wskazówki ogólne
Instalacja może być wykonana
wyłącznie przez ﬁrmę elektroinstalacyjną
posiadającą odpowiednie uprawnienia.
Należy przestrzegać przepisów.

Na zaciskach zasilających kocioł
jest napięcie nawet po wyłączeniu
głównego wyłącznika.
Regulacja

Skrzynka

24V

230V

przyłączeniowa

Rys.: Regulacja MGK 130/170/210/250/300

Przewody czujników nie mogą być
układane wspólnie z przewodami 230V.
Skrzynka połączeń elektrycznych
Urządzenia regulacyjne, sterujące i związane
z bezpieczeństwem są okablowane na gotowo
i sprawdzone.
Należy podłączyć wyłącznie sieć i zewnętrzny
osprzęt.
Podłączenie do sieci
Podłączenie do sieci prądowej powinno być
zrealizowane na stałe.
Sieć musi być podłączona poprzez awaryjny wyłącznik
ogrzewania o odstępach styków wynoszących co
najmniej 3 mm. Kabel przyłączeniowy elastyczny 3x1,0
mm2 lub sztywny maksymalnie 3x1,5 mm2.

Podłączenie
sieci
230VAC/50Hz

Programowalne
wyjście
230VAC/50Hz

Podłączenie sieciowe pompy
obiegu grzejnego
230VAC/50Hz/max. 400VA

Bezpotencjałowe
programowalne
wejście

Czujnik
zewnętrzny

Szyna danych
(regulator, zegar radiowy,
cz. zew. z zegarem radiowym,
odbiornik, bezprzewodowy cz. zew)

Podłączenie elektryczne
Wskazówki montażowe przy połączeniach
elektrycznych
- Przed otwarciem odłączyć instalację od napięcia.
- Otworzyć elektryczną skrzynkę przyłączeniową.
- Wkręcić dławik do elementów znajdujących się
w skrzynce przyłączeniowej.
- Odizolować kabel przyłączeniowy na odległości
ok. 70 mm.
- Wsunąć kabel przez dławik i dokręcić dławik.
- Wyjąć wtyczkę “Rast5”.
- Zacisnąć odpowiednie żyły na wtyczce “Rast5”.
Żyłę przewodu ochronnego w kolorze zielono
– żółtym wyprowadzić o ok. 10 mm dłużej niż żyły
dla L i N.
- Włożyć właściwe elementy do skrzynki
przyłączeniowej.
- Wtyczkę “Rast5” umieścić ponownie we właściwej
pozycji.

Wtyczka
“Rast5”
Dławik

Bezpiecznik F 5A
Rys.: Skrzynka przyłączeniowa

Wymiana bezpieczników
Przed wymianą bezpiecznika należy
odłączyć kocioł od sieci. Wyłączenie
kotła przełącznikiem Wł./Wył. nie
powoduje odłączenia kotła od sieci!
Istnieje niebezpieczeństwo spowodowane elektrycznym napięciem na
komponentach elektrycznych. Nigdy
nie należy sięgać do komponentów
i styków elektrycznych, jeżeli kocioł
nie jest odłączony od sieci. Istnieje
zagrożenie życia!

Bezpiecznik
Rys.: Skrzynka przyłączeniowa – Pokrywa otwarta

Podłączenie pompy obiegu grzewczego/
(230VAC;max. 400VA)
Wkręć śrubunek kablowy do skrzynki przyłączeniowej.
Włóż śrubunek i zamocuj go. Podłącz pompę
obiegu grzewczego 230VAC do zacisków L1, N oraz
......“masa”.

Sieć

Rys. Podłączenie pompy obiegu grzewczego

Podłączenie elektryczne
Podłączenie wyjścia A1 (230VAC; 200VA)
Sieć

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

Rys.: Podłączenie wyjścia A1

Schemat przyłączeniowy klapy powietrza

Wskazówka!
Parametr serwisowy HG13/GB13
(wejście 1) ustawić na 5
(nastawa fabryczna dla klapy powietrza)
i HG14/GB14 (wejście 1) ustawić na 7
(nastawa fabryczna dla klapy powietrza).
Kontakt otwarty - palnik jest zablokowany dla c.w.u. i c.o., także dla
trybu pracy kominiarza i zabezpieczenia
przeciwzamrożeniowego.

Listwa
przyłączeniowa
MGK

Klapa z siłownikiem

Zasilanie 230VAC

Przełącznik krańcowy

Uwaga!
Przełącznik krańcowy klapy
powietrza musi być zestykiem
bezpotencjałowym!
W innym przypadku ulegnie
uszkodzeniu regulacja MGK.

Podłączenie elektryczne
Funkcje wyjścia A1 mogą zostać odczytane i ustawione przy pomocy osprzętu regulacyjnego ﬁrmy Wolf,
kompatybilnego ze standardem eBus.
Wyjście A1 może spełniać następujące funkcje:
Kod

Znaczenie

0

Bez funkcji
Wyjście A1 nie jest wysterowane

1

Pompa cyrkulacyjna 100%
W momencie zwolnienia c.w.u. przez osprzęt regulacyjny (np. DWT, DWTM) następuje wysterowanie
wyjścia A1. Bez osprzętu regulacyjnego wyjście A1 jest ciągle aktywne.

2

Pompa cyrkulacyjna 50%
W momencie zwolnienia c.w.u. przez osprzęt regulacyjny (np. DWT, DWTM) następuje taktowe wysterowanie wyjścia A1. 5 min. włączone, 5 min. wyłączone. Bez osprzętu regulacyjnego wyjście A1 ciągle
taktuje
w cyklu 5-cio minutowym.

3

Pompa cyrkulacyjna 20%
W momencie zwolnienia c.w.u. przez osprzęt regulacyjny (np. DWT, DWTM) następuje taktowe
wysterowanie wyjścia A1. 2 min. włączone, 8 min. wył.. Bez osprzętu regulacyjnego wyjście A1 taktuje
w sposób ciągły.

4

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

5

Czujnik płomienia
Po rozpoznaniu płomienia następuje aktywacja wyjścia A1.

6

Zawór 3- drożny
Wyjście A1 jest aktywowane podczas ładowania zasobnika. (tylko bez regulatora DWTK)

7

Klapa powietrza zasilającego (Ustawienia fabryczne dla A1)
Przed każdym uruchomieniem palnika następuje wysterowanie wyjścia A1. Zwolnienie palnika następuje
tylko wtedy, gdy wejście E1 zostanie zamknięte.
Ważne: Wejście E1 musi w każdym przypadku zostać
sparametryzowane jako “klapa powietrza zasilającego”!

Zwrotny komunikat na wejście E1 musi się odbyć poprzez bezpotencjałowy styk (24V!). W przeciwnym
przypadku na miejscu montażu należy zastosować przekaźnik do separacji potencjału.
8

Inna wentylacja
Wyjście A1 jest aktywowane w przeciwnej fazie niż zawór gazowy.
Odłączenie innej wentylacji (np. wyciąg oparów) podczas pracy palnika jest konieczne tylko w przypadku
pracy kotła w trybie zależnym od powietrza z kotłowni.

9

Zewnętrzny zawór gazu
Wyjście A1 jest wysterowane równolegle do zaworu gazowego.

Podłączenie elektryczne
Podłączenie Wejścia E1 (24V)
Podłącz kabel przyłączeniowy wejścia 1 do zacisku
E1 zgodnie ze schematem. Wcześniej należy usunąć
mostek pomiędzy a i b oraz odpowiednimi zaciskami

Rys: Podłączenie termostatu pokojowego

Funkcje wejścia E1 mogą zostać odczytane i ustawione przy pomocy osprzętu regulacyjnego ﬁrmy Wolf, który
jest kompatybilny ze standardem eBus.
Kod

Znaczenie

0

Bez funkcji
Wejście E1 nie jest uwzględniane przez regulację.

1

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

2

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

3
4

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

5

Nadzór klapy powietrza zasilającego (Fabryczne ustawienie E1)
Patrz parametryzacja wyjścia A1, nr 7, klapa powietrza zasilającego

Podłączenie cyfrowego osprzętu regulacyjnego
ﬁrmy Wolf (DRT, DWT, DWTM, DWTK, MM, BM)
Zezwala się na podłączanie wyłącznie regulatorów
z osprzętu ﬁrmy Wolf. Schemat podłączeń jest
załączony do każdego z elementów osprzętu.
Jako przewody łączące osprzęt regulacyjny z kotłem
gazowym należy stosować dwużyłowy przewód
(przekrój > 0,5 mm2).

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

Podłączenie czujnika zewnętrznego
Czujnik zewnętrzny dla cyfrowego osprzętu
regulacyjnego (np., DWT) może być podłączony do
listwy zaciskowej kotła przy przyłączu AF lub do listwy
zaciskowej urządzenia DWT.
Rys: Podłączenie zewnętrznego czujnika

Napełnianie instalacji/ Napełnianie syfonu
Aby zapewnić prawidłowe działanie kotła gazowego
, konieczne jest prawidłowe napełnienie zgodnie
z rozdziałem o uzdatnianiu wody i całkowite
odpowietrzenie (patrz strona 30).

Uwaga

Przed podłączeniem kotła gazowego
należy wypłukać układ grzewczy, aby usunąć
z rurociągów resztki, takie jak odpryski spawalnicze, konopie, kit itp.

• Zawór gazowy musi być zamknięty!
• Otworzyć zawory odpowietrzające.

Wyłącznik
główny

Przycisk kasowania
błędów

Termometr

Rys: Widok regulatora

• Otworzyć wszystkie obiegi grzewcze.
• Otworzyć grzejniki lub zawory mieszające.
• Cały układ grzewczy i kocioł należy w stanie zimnym,
powoli napełnić poprzez zawór napełniający na
powrocie, aż do około 2 bar.
Uwaga

Nie dopuszcza się stosowania inhibitorów.
• Otworzyć zawory zasilające na kotle.
• Napełnić instalację grzewczą do 2 bar. Podczas eksploatacji wskazówka manometru musi wskazywać
pomiędzy 1,5 i 5,5 bar.
• Całą instalację należy po stronie wodnej,
skontrolować pod kątem szczelności.
• Zdjąć syfon.
• Napełnić syfon wodą.
• Zamontować syfon.
• Włączyć kocioł, wybór temperatury wody grzewczej ustawić w położenie “2” (pompa pracuje,
podświetlany pierścień świeci się ciągłym, zielonym
światłem).

Zawór
napełniający

Włącznik reagujący
na ciśnienie wody

Rys: Ręczny zawór odpowietrzający

• Odpowietrzyć obieg grzewczy, kilkakrotnie włączając
i wyłączając kocioł.
• Przy silnym spadku ciśnienia w instalacji należy
uzupełnić wodę.
• Otworzyć kulowy zawór gazu.
• Wcisnąć przycisk kasowania błędów.

Wskazówka:
Podczas ciągłej pracy, obwód grzewczy
jest odpowietrzany samoczynnie poprzez
automatyczny zawór odpowietrzający.
(Osprzęt)

Syfon
Rys.: Syfon

Kontrola ciśnienia w przyłączu gazu
Kontrola ciśnienia w przyłączu gazu
(Ciśnienie przepływu gazu)

MGK-130

MGK-170/210/250/300

Prace przy komponentach przewodzących
gaz mogą być realizowane wyłącznie przez
specjalistę posiadającego odpowiednie
uprawnienia. W przypadku nieprawidłowo
wykonanych prac może dojść do wycieku
gazu, a to z kolei może spowodować
zagrożenie wybuchem, uduszeniem
i zatruciem.
•

Ustawić wyłącznik główny w położenie “0”.

•

Otworzyć zawór odcinający gaz.

•

Poluzować śrubę zamykającą na końcówce pomiarowej (1) i odpowietrzyć doprowadzenie gazu.

•

Podłączyć różnicowy miernik ciśnienia do końcówki
(1) do “+”, a “-“ do atmosfery.

•

Włączyć główny włącznik.

•

Po uruchomieniu kotła odczytać ciśnienie
w przyłączu na różnicowym mierniku ciśnienia.
Uwaga

Gaz ziemny:
Jeżeli ciśnienie na przyłączu (ciśnienie
hydrauliczne) jest poza zakresem od 18 do
25 mbar, wówczas nie wolno dokonywać
żadnych ustawień a kocioł nie powinien
być uruchamiany.

•

Wyłączyć główny wyłącznik. Zamknąć zawór
odcinający gaz.

•

Zdjąć różnicowy miernik ciśnienia i ponownie,
szczelnie zamknąć końcówkę pomiarową przy
pomocy śruby zamykającej (1).

•

Otworzyć zawór odcinający gaz.

•

Sprawdzić szczelność końcówki pomiarowej.

•

Wypełnić załączoną tabliczkę informacyjną i nakleić
ją na wewnętrznej stronie obudowy.

•

Ponownie zamknąć kocioł.

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

1
Rys.: Kontrola ciśnienia na przyłączu gazu

Uruchomienie
Pierwsze uruchomienie i obsługa kotła
oraz szkolenie użytkownika musi zostać
wykonane przez wykwaliﬁkowanego
specjalistę!
• Sprawdzić czy zasilanie w prąd jest
wyłączone.
• Skontrolować kocioł i instalację pod kątem
szczelności.
• Skontrolować szczelność po stronie wody.

Oszczędzanie energii
• Należy poinformować klienta o możliwościach
oszczędzania energii.
• Należy poinformować klienta o konieczności
zapoznania się z rozdziałem “Wskazówek
dotyczące eksploatacji.

• Skontrolować szczelność wszystkich przyłączy oraz
połączeń komponentów.
Jeżeli nie ma zapewnionej szczelności,
wówczas zachodzi niebezpieczeństwo
wystąpienia szkód spowodowanych
zalaniem!
• Skontrolować prawidłowość montażu osprzętu
spalinowego.
• Otworzyć zawory odcinające zasilanie i powrót c.o..
• Otworzyć zawór odcinający gaz.
• Włączyć zasilanie prądowe.
• Włączyć włącznik regulacji.
• Skontrolować zapłon i regularny obraz płomienia
palnika.

Wyłącznik
główny

Przycisk kasowania
błędów

Termometr

Podświetlany pierścień

Rys: Widok ogólny regulatora

• Jeżeli ciśnienie w instalacji po stronie wody grzewczej
spadnie poniżej 1,5 bar, wówczas należy uzupełnić
do 2,0 lub maksymalnie 5,5 bar.
• Jeżeli kocioł się prawidłowo uruchamia, wówczas
podświetlany pierścień sygnalizuje to zielonym
kolorem.
• Skontrolować odprowadzenie skroplin.
• Zapoznać klienta z obsługą kotła korzystając z
instrukcji obsługi i eksploatacji.
• Wypełnić protokół z uruchomienia i przekazać
klientowi instrukcje.
Ustawienie adresu Bus (tylko w regulatorze DWTK)
W przypadku pracy z wieloma kotłami w połączeniu z regulatorem DWTK należy ustawić adresy Bus kotłów
zgodnie z tabelą.
Ustawienie adresu Bus:
Przytrzymać wciśnięty przycisk kasowania błędów, po 5 sekundach pojawi się odpowiedni migający kod (patrz
tabela). Przy pomocy pokrętła wyboru temperatury c.w.u. można wybrać odpowiedni adres. Następnie należy
puścić przycisk kasowania błędów.
Kocioł
Adres Bus
Położenie pokrętła
Sygnalizacja podświetlanego
wyboru c.w.u.
pierścienia
Pojedynczy kocioł
0
6
Miga na zielono (ustawienie fabryczne)
Kaskada kotłów
Kocioł 1
1
1
Miga na czerwono
Kocioł 2
2
2
Miga na żółto
Kocioł 3
3
3
Miga na żółto/ czerwono
Kocioł 4
4
4
Miga na żółto/ zielono

Wyświetlanie / zmiana parametrów regulacji
Uwaga

Zmiany mogą być realizowane wyłącznie
przez serwis ﬁrmy Wolf.

Uwaga

W przypadku nieprawidłowej obsługi
może dojść do zakłóceń w funkcjonowaniu urządzenia. W przypadku ustawiania parametru GB 05 (ochrona przed
zamarzaniem temperatura zewnętrzna)
należy zwrócić uwagę, że w temperaturach poniżej 0°C nie jest już zapewniona
ochrona przed zamarzaniem. Na skutek
powyższego może dojść do uszkodzenia
instalacji grzewczej.

Aby uniknąć uszkodzenia całej instalacji
grzewczej, należy w przypadku temperatur zewnętrznych (poniżej -12°C)
zawiesić nocne obniżenie. W przypadku
nie przestrzegania powyższej wskazówki
może dojść do zwiększonego powstawania lodu na wypływie spalin.
Odczytaj dane dotyczące mocy kotła
z tabliczki znamionowej.

Zmiana lub sygnalizacja parametrów regulacji jest możliwa poprzez osprzęt regulacyjny kompatybilny ze standardem
eBus. Sposób postępowania znajduje się zawsze w instrukcji obsługi danego osprzętu.
Nr.
1

Parametr

Jednostka Nast. fab min

maks.

2

GB01 HG01
HG02
HG02
HG03
GB04 HG04
GB05 A09

Histereza temperatury zasilania
Histereza przełączania palnika
Górna prędkość obrotowa wentylatora
Górna prędkość obrotowa wentylatora przy ładowaniu c.w.u.
Górna prędkość obrotowa wentylatora - ogrzewanie
Ochrona przed zamarzaniem - temperatura zewnętrzna
Przy podłączonym czujniku zewnętrznym i przekroczeniu
poniżej ustawionej wartości - włączenie pompy

wK
K
%
%
%
°C

8
8
20
100
100
2

1
5
20
20
20
-10

20
30
100
100
100
10

0

0

1

min

1

1

30

°C

85

40

90

min

7

1

30

0

0

5

5

0

5

7

0

9

5

1

30

GB06 HG06 Tryb pracy pompy

GB07 HG07
GB08 HG08
lub HG22
GB09 HG09
HG10
GB13 HG13

GB14 HG14

GB15 HG15

0 -> pompa włączona w zimowym trybie pracy
1 -> pompa włączona przy starcie palnika
Wybieg pompy obiegu grzewczego
Czas wybiegu pompy c.o. w trybie ogrzewania w min.
Maks. zadana temperatura zasilania
obowiązuje dla trybu grzewczego
Blokada taktowania palnika
obowiązuje dla trybu grzewczego
Adres eBus
Adres eBus dla kotła (tylko wskazanie)
Przyporzadkowywane wejście E1
Wejście E1 może być przyporządkowywen dla różnych funkcji.
Patrz rozdział „Podłączenie wejścia E1“
Przyporządkowywane wyjście A1
Wyjście A1 (230VAC)
Wyjście A1 może być przyporządkowywen dla różnych funkcji.
Patrz rozdział „Podłączenie wyjścia A1“
Histereza zasobnika
Różnica przełącznia dla ładowania zasobnika

K

Ograniczenie maksymalnej mocy grzewczej
MGK-130/MGK-170/MGK-210/MGK-250/MGK-300
Ustawienie mocy (parametr GB 04)
Ustawienia mocy można dokonać poprzez osprzęt regulacyjny ﬁrmy Wolf, kompatybilny z standardem eBus.
Moc grzewcza jest określona poprzez prędkość obrotową wentylatora gazu. Poprzez zmniejszenie prędkości
obrotowej wentylatora gazu zgodnie z poniższą tabelą można dopasować moc grzewczą przy 80/60oC dla gazu
ziemnego.
MGK-130
Moc grzewcza (kW)

23

31

38

46

53

61

68

76

83

91

99

106 114 121

Wskazywana wartość (%)

20

25

29

34

38

43

47

52

56

61

65

70

Moc grzewcza (kW)

27

40

50

60

70

80

90

100 110 120 130 140 150 160

Wskazywana wartość (%)

20

28

34

40

46

52

58

64

Moc grzewcza (kW)

34

40

55

70

85

100 115 130 145 160 175 190 200

Wskazywana wartość (%)

20

23

30

37

45

52

75

100

MGK-170

70

76

82

88

94

100

MGK 210

59

66

73

81

88

95

100

MGK 250
Moc grzewcza (kW)

40

55

70

85

100 115 130 145 160 175 190 205 220 240

Wskazywana wartość (%)

20

26

32

38

44

Moc grzewcza (kW)

45

62

79

97

114 131 148 165 182 200 217 234 251 275

Wskazywana wartość (%)

20

27

34

41

47

50

56

62

68

74

80

86

92

100

MGK-300

54

61

68

75

82

89

96

102 100

Tabela: Ustawienie mocy

Maksymalna moc grzewcza, [kW]

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

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

Przezbrojenie/Ustawienia CO2
Ustawienie mieszaniny gazowo - powietrznej
Uwaga

Prace związane z ustawianiem muszą być

wykonane w niżej opisanej kolejności. Zawór gazowy
jest fabrycznie ustawiony na gaz GZ-50. Zmiany
ustawień na zaworze wykonywać tylko po przezbrojeniu
na inny gaz.
Przezbrojenie MGK-130 na gaz GZ-41,5
Przezbrojenie następuje poprzez zdjęcie kryzy.
Należy zwrócić uwagę na instrukcję przezbrojenia.
Przezbrojenie MGK-130 na gazpłynny
Do przezbrojenia stosowac się do instrukcji zestawu
przezbrojeniowego z załączoną kryzą.
Przezbrojienie MGK-170/210/250/300 na GZ-41,5.
Przezbrojenie natępuje poprzez zmiany nastaw na
zaworze gazowym.
Przezbrojenie MGK-170/210/250/300 na gaz
płynny. Niezbędny jest zestaw przezbrojeniowy
ze specjanie przyporządkowanymi wtyczkami.
Nr art. dla wtyczek
MGK-170
MGK-210
MGK-250

Gaz GZ-41,5
2744238
2744237
2744170

Gaz płynny
2744364
2744355
2744356

MGK-300

2744359

2744357

A) Ustawienie CO2 w górnym obciążeniu
(Tryb pracy kominiarskiej)

• Poluzować śruby przedniej obudowy i zdjąć
pokrywę.
• Usunąć śrubę z otworu pomiarowego “Spaliny”.
• Wprowadzić sondę pomiarową urządzenia do pomiaru
CO2 do otworu pomiarowego “Spaliny”.
• Obrócić przełącznik preselekcyjny temperatury w
położenie “Kominiarz”.
(Podświetlany pierścień sygnalizujący status miga na żółto).
• Zmierzyć zawartość CO2 przy pełnym obciążeniu i
porównać wynik z wartościami w poniższej tabeli.
• W razie potrzeby należy skorygować zawartość CO2
przy pomocy śruby regulującej przepływ gazu
na zaworze gazowym.
• Obrót w prawo – Zawartość CO2 się zmniejsza
• Obrót w lewo – Zawartość CO2 się zwiększa
Kocioł otwarty (bez obudowy)
przy górnym obciążeniu
Gaz ziem.GZ-50/41,5
9,2% ± 0,2%

Gaz płynny
10,4% ± 0,2%

• Zakończyć tryb pracy kominiarskiej poprzez obrót
przełącznika preselekcyjnego temperatury z
powrotem do położenia wyjściowego.
Otwór pomiarowy

Po zmianie rodzaju gazu niezbędna jest regulacja
zaworu gazowego.
Należy przeprowadzić podstawowe nastawy na
zaworze gazowym.
Śrubę ostrożnie dokręcić i następująco odkręcić:
Nastawa podstawowa - przekęcać w lewo:
Gaz płynny
MGK-170
MGK-210
MGK-250
MGK-300

Gaz ziemny
MGK-170
MGK-210
MGK-250
MGK-300

Punkt zerowy
1 ½ obr.
1 ½ obr.
1 ½ obr.
1 ¾ obr.

Przepływ
1 ¼ obr.
1 ¼ obr.
1 ¼ obr.
1 ¼ obr.

Punkt zerowy
2 obr.
1 ½ obr.
1 ½ obr.
1 ¾ obr.

Przepływ
1 ½ obr.
1 ¾ obr.
1 ¾ obr.
2 obr.

Rys.: Pomiar spalin na zintegrowanym króćcu
pomiarowym

MGK-130

2

MGK-170/210/250/300

3

2
3

Śruba punktu zerowego ( pod zaślepką )
Śruba regulacji przepływu gazu ( pod zaślepką)
Wewnętrzny sześciokąt 3mm

Rys: Zawór gazowy

Przezbrojenie/Ustawienia CO2
B) Ustawienie CO2 w dolnym obciążeniu
(Łagodny rozruch)
• Ponownie uruchomić kocioł poprzez wciśnięcie
“Przycisku kasującego zakłócenia”.
• Około 30 sekund po uruchomieniu palnika
skontrolować zawartość CO2 przy pomocy urządzenia
do pomiaru CO2 i w razie potrzeby dokonać
korekty śrubą regulacji punktu zerowego zgodnie z
poniższą tabelą. Ustawienie to musi zostać
wykonane w przeciągu 120 sekund od uruchomienia
palnika. Ewentualnie, dla potrzeb ustawienia można
powtórzyć fazę startu poprzez wciśnięcie “Przycisku
kasującego zakłócenia”.
• Obrót w prawo – CO2 rośnie!
• Obrót w lewo – CO2 maleje!
Kocioł otwarty (bez obudowy)
przy dolnym obciążeniu
Gaz ziemny GZ-50/41,5
Gaz płynny
9,0% ±0,2%
11,0% ±0,2%

MGK-130

2

MGK-170/210/250/300

3

2
3

Śruba punktu zerowego ( pod zaślepką )
Śruba regulacji przepływu gazu ( pod zaślepką)
Wewnętrzny sześciokąt 3mm

Rys: Zawór gazowy

C) Kontrola ustawienia CO2

D) Zakończenie

• Po zakończeniu prac należy zamontować pokrywę
obudowy i skontrolować wartości CO 2 przy
zamkniętym kotle.
Podczas ustawiania CO2 należy zwrócić
uwagę na emisję CO. Jeżeli wartość CO
przy prawidłowej wartości CO2 jest > 200
ppm, wówczas oznacza to, że gazowy zawór
jest źle ustawiony. Należy postępować w
następujący sposób:
Ustawienie bazowe: Ostrożnie wkręcić śrubę do
końca, a następnie ustawić nastawy podstawowe
- patrz strona 28.

• Wyłączyć kocioł i zamknąć otwory pomiarowe oraz
łączniki do podłączenia przewodów. Wykonać
kontrolę szczelności.

• Powtórzyć proces ustawień od punktu A).
• Przy prawidłowym ustawieniu, kocioł musi być ustawiony na wartości CO2 zawarte w tabeli obok.
Kocioł zamknięty ( z obudową)
przy górnym obciążeniu
Gaz ziemny GZ-50/41,5
Gaz płynny propan
9,1% ±0,3%
10,5% ±0,3%
Kocioł zamknięty ( z obudową)
przy dolnym obciążeniu
Gaz ziemny GZ-50/41,5
Gaz płynny propan
9,3% ±0,3%
11,1% ±0,3%

Przy przezbrojeniu na gaz GZ-41,5/gaz płynny wyciąć
i nakleić na tabliczkę znamionową informację o
przezbrojeniu.

Protokół z uruchomienia
Prace związane z uruchomieniem
1.) Rodzaj gazu

Wartości pomiarowe lub
potwierdzenie
Gaz GZ-50/41,5/płynny*
Wskaźnik Wobbego

kWh/m³

Robocza wartość opałowa

kWh/m³

2.) Skontrolowano ciśnienie przyłącza gazu?
3.) Wykonano kontrolę szczelności gazu?
4.) Skontrolowano układ powietrzno- spalinowy?
5.) Skontrolowano szczelność hydrauliki?
6.) Napełnienie syfonu?
7.) Napełniono instalację zgodnie z wskazówkami projektowymi dotyczącymi wody?
8.) Odpowietrzono kocioł i instalację?
9.) W instalacji jest ciśnienie 1,5 – 2,5 bar?
10.) Na naklejcie wpisano rodzaj gazu i moc grzewczą?
11.) Wykonano kontrolę działania?
12.) Pomiary spalin:
Temperatura spalin brutto

tA [°C]

Temperatura zasysanego powietrza

tL [°C]

Temperatura spalin netto
Zawartość dwutlenku węgla (CO2) lub zawartość tlenu (O2)
Zawartość tlenku węgla (CO)
13.)

Zamocowano obudowę?

14.)

Użytkownik przeszkolony, dokumenty przekazane?

15.) Potwierdzono uruchomienie?

* odpowiednio skreślić

(tA - tL ) [°C]
%
ppm

Wskazówki projektowe dotyczące uzdatniania wody
Dodawanie związków chemicznych oraz odwapnianie
poprzez jednostopniowe wymienniki jonów jest
niedopuszczalne.
Dopuszczalne metody:
- Odwapnianie poprzez wkłady z mieszanego złoża.
Są to wielostopniowe wymienniki jonów.
- Odwapnianie poprzez odwróconą osmozę.
- Uzupełnianie wodą destylowaną
Przygotowanie wody grzewczej w oparciu o VDI
2035:
Od zakładów wodociągowych należy zażądać analizy
wody. Ma to służyć sprawdzeniu czy łączna twardość
jest wystarczająco niska. W przypadku właściwej
objętości instalacji VA właściwe większej niż 20 l/kW należy
zastosować następną, mniejszą wartość graniczną
z poniższej tabeli. W przypadku instalacji o wielu
kotłach należy przyjąć moc najmniejszego kotła.

Jeżeli łączna twardość jest za wysoka, wówczas część
wody przeznaczonej do napełniania i uzupełniania musi
zostać zmiękczona. Należy dolać A% odwapnionej
wody:
A = 100% -[(Cmac – 0,1°dH) / (Cwoda pitna - 0,1°dH)] x 100%
Cmax-Maksymalna dopuszczalna łączna twardość w °dH
Cwoda pitna
Łączna tward. nieobrobionej wody
pitnej w °dH
W przypadku dużych instalacji w stopniu 4, nie
wolno wliczać wody do uzupełniania przy pierwszym
napełnieniu.
VPrzygotowanie = A x (Vinstalacja + V uzupełniania))
W przypadku dużych instalacji w stopniu 4, nie
wolno wliczać wody do uzupełniania przy pierwszym
napełnieniu.

Moc
Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
Stopień instalacji łączna tward. łączna tward. łączna tward.
w kW

Cmax w °dH

Cmax w g/m3

Cmax w mmol/l

1

do 50

2 - 17

40 - 300

0,4 - 3

2

50-200

2 - 11

40 - 200

0,4 - 2

3

201-500

2-8

40 - 150

0,4 - 1,5

4

> 500

2-3

40 - 50

0,4 - 0,5

Tabela: Maksymalna, dopuszczalna, łączna
twardość, odpowiada sumie ziem alkalicznych.
Uwaga:

Łączna twardość nie może
być mniejsza niż 2 °dH

Przykład:
Instalacja z kotłem 170 kW;
Objętość instalacji V instalacji = 4000 l
VA właściwe = 4000 l /170 kW = 23,5 l/kW
Jest to więcej niż 20 l/kW i dlatego należy
wybrać stopień 3. Woda do napełniania
i uzupełniania musi być w zakresie 2 do 8 °dH.

VPrzygotowanie = A x (Vinstalacja)

Przykład:
Moc instalacji = 170 kW;
Objętość instalacji V instalacji = 4000 l
Objętość wody uzupełniającej
V uzupełnianie = 1000 l
Łączna twardość wody pitnej C woda pitna = 18,5°dH;
Maksymalna, dopuszczalna łączna tward. C max = 8°dH
A = 100% - [(8-0,1) / (18,5 – 0,1)] x 100% = 100%
- 42,9% = 57,1%

Należy zmiękczyć 57,1% wody do napełniania
i uzupełniania.
VPrzygotowanie = 57,1% x (4000 l + 1000 l) = 2850
l
Podczas napełniania instalacji należy wlać 2850
litrów zmiękczonej wody. Następnie do V max można
napełniać wodą pitną..
Podczas napełniania należy regularnie sprawdzać,
czy nie została przekroczona dopuszczalna, łączna
twardość.

Książka instalacji
Projektowanie
Miejsce ustawienia
Moce kotła

Moc instalacji
Objętość instalacji
Maksymalna oczekiwana
ilość wody do uzupełnienia
Ilość wody do napełniania
i uzupełniania
Łączna twardość
wody pitnej
Kontrola właściwej
objętości instalacji
Dopuszczalna
łączna twardość
Udział odwapnionej
wody pitnej
Przygotowywana
na woda do napełniania

QK1
QK2
QK3
QK4
QK,łącznie
VInstalacja

kW
kW
kW
kW
kW
l

QK,łącznie = QK1 + QK2 + QK3 + QK4

VUzupełnianie

l

Łączna ilość oczekiwana
podczas “czasu życia” instalacji

Vmax

l

Vmax = VInstalacja + VUzupełnianie

Cwoda pitna

°dH

VA właściwe

l/kW

Np. z analizy zasilania w wodę
VA właściwe = VInstalacji / QK minimalne
Większe/ Mniejsze 20 l/kW

Cmax

°dH

A
VPrzygotowanie

%

Maksymalna dopuszczalna
łączna twardość według tabeli
A = 100% – [(Cmax – 0,1 °dH) /
(Cwoda pitna – 0,1 °dH)] x 100%

l

VPrzygotowanie = A x Vma

x

Uruchomienie: Ilości wody do napełniania i uzupełniania
Uruchomienie wykonane przez ﬁrmę
Stan licznika przed pierwszym napełnieniem Zstary w litrach
Stan licznika

Data

Objaśnienie

Skrót

Odwapniona woda do napełniania Vprzygotowanie

Ilość wody
Łączna tward.
–
Z
w
l
w °dH
V
=
Z
nowy
stary
Znowy w litrach
0,1

Nieobrobiona woda do napełniania Vnieobrobione

Woda do uzupełnień

Vuzupełnienie 1

Woda do uzupełnień

Vuzupełnienie 2

Woda do uzupełnień

Vuzupełnienie 3

Woda do uzupełnień

Vuzupełnienie 4

Woda do uzupełnień

Vuzupełnienie 5

Woda do uzupełnień

Vuzupełnienie 6

Woda do uzupełnień

Vuzupełnienie 7

Woda do uzupełnień

Vuzupełnienie 8

Woda do uzupełnień

Vuzupełnienie 9

Woda do uzupełnień

Vuzupełnienie 10

Kontrola:
Ilość wody V > Vmax ?
tak
nie
Jeżeli ilość wody V jest większa niż Vmax, wówczas należy dokonać uzupełnienia odwapnioną wodą.

Podpis

Dane techniczne dotyczące konserwacji i projektowania
Oporność [Ohm]

Oporności czujników

Temperatura [°C]

Temperatura/ Oporność
0°C

16325Ω

15°C

7857Ω

30°C

4028Ω

60°C

1244Ω

5°C

12697Ω

20°C

6247Ω

40°C

2662Ω

70°C

876Ω

10°C

9952Ω

25°C

5000Ω

50°C

1800Ω

80°C

628Ω

Opór po stronie wody grzewczej [mbar]

Opór po stronie wody
grzewczej

Przepływ [m³/h]

Maksymalne rozszerzenie

W MKG jest zintegrowana funkcja chroniąca elementy będące odlewami.
Zapobiega ona naprężeniom w materiale, poprzez ograniczenie maksymalnej
różnicy temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem. Od 28 K moc jest dławiona.
Jeżeli jednak zostanie osiągnięta wartość 38 K, wówczas palnik wyłączy się na
krótko bez komunikatu o usterce. Takie zachowanie musi zostać uwzględnione
przy wyborze podzespołów (np. pomp, wymiennika ciepła, zasobnika).

Maksymalny strumień
objętościowy

Zbyt wysokie prędkości przepływu mogą prowadzić do erozji.
Maksymalny strumień objętościowy przy Qmax:
MGK-130
9,4 m³/h
MGK-170
13,6 m³/h
MGK-210
16,4 m³/h
MGK-250
19,1 m³/h
MGK-300
21,9 m³/h

Opis funkcji/ Planowanie instalacji
Regulatory

Obieg grzewczy

DWT (poz. 03) steruje albo bezpośrednim obwodem grzewczym lub jest
stosowany jako zdalne sterowanie (FB) dla innych regulacji.

Obieg grzewczy / Obieg
mieszacza / Zasobnik
c.w.u. / Kaskada

DWTK (poz. 04) przejmuje w różnych konﬁguracjach regulację temperatury
i sterowanie czasem. Istnieje możliwość ustawienia dwóch poziomów
temperatury (krzywych grzewczych). W przypadku kilku kotłów regulator mierzy
aktualną temperaturę na zasilaniu lub kolektorze zbiorczym
i przekazuje żądania ciepła do kotła (kaskady kotłów). Istnieje możliwość
podłączenia w kaskadę maksymalnie 4 kotłów:
Wariant 1Obieg mieszacza i ładowanie zasobnika przy pomocy
pompy ładowania.
Wariant 2
Obieg mieszacza (poz. 34) i bezpośredni obieg grzewczy
(poz. 35)
Wariant 3
Obieg mieszacza (poz. 34) i podgrzewacz powietrza
Wariant 4
Bezpośredni obieg grzewczy (poz. 35) i ładowanie
zasobnika z cyrkulacją (poz. 55) i wyjściem zgłaszającym
komunikaty usterek

Kolejne obiegi mieszacza/
kolejne obiegi grzewcze

DWTM (poz. 05) przejmuje regulację temperatury i sterowanie czasem
kolejnego obiegu grzewczego lub mieszacza. Istnieje możliwość podłączenia
maksymalnie 1 DWTK i 6 DWTM w jednej instalacji.

Podgrzewacz powietrza

Skrzynka przyłączeniowa podgrzewacza powietrza LH-AK (poz. 09) przekłada
żądania od maksymalnie 2 odbiorników ciepła (np. podgrzewacz powietrza,
zasobnik c.w.u.) w sygnał żądania, który jest rejestrowany przez DWTK.
Alternatywnie do LH-AK można zastosować DigiPro (poz. 10). Maksymalnie
można regulować 32 szt. w maksymalnie 8 strefach.

Solar

Regulacja słoneczna (poz. 12) steruje solarną pompą obiegową. Do dyspozycji
są różne regulacje słoneczne przeznaczone do dwóch pól kolektorów
i do odbiorników ciepła z większą lub mniejszą ilością dodatkowych funkcji.

Hydraulika

W instalacjach kaskadowych zalecamy zastosowanie sprzęgła hydraulicznego
(poz. 33). Należy zwrócić uwagę na staranne dopasowanie pomp obiegowych
kotła. Jeżeli tłoczą one więcej niż jest potrzebne w obiegach grzewczych,
wówczas ciepła woda zasilająca przepływa przez zwrotnicę do powrotu.
Aż do temperatury kotła wynoszącej 85°C nie ma konieczności stosowania
minimalnego przepływu przez MGK.
Na powrocie do MGK należy przewidzieć zbiornik odmulający (poz. 40).

Wskazówki projektowe podłączenia wodnego
W zakresie wody stosowanej do napełniania i uzupełniania należy przestrzegać
wskazówek dotyczących przygotowania wody.
W większych instalacjach pompy obiegowe są indywidualnie dopasowywane
do obiegów i dlatego należy wybrać pompy zgodnie z zapotrzebowaniem.
W MGK jest zintegrowany ogranicznik minimalnego ciśnienia (0,8 bar).
Termostatyczny mieszacz wody użytkowej (poz. 57) przy solarnym zasobniku
umożliwia redukcję temperatury na wylocie (ochrona przed poparzeniem).
Przy wysokim zapotrzebowaniu na c.w.u. zalecamy szeregowe podłączenie
kilku zasobników.
Legenda

Strzałka okablowania z literą (np.. “A”): Okablowanie poprowadzić do
odpowiedniej regulacji (np. “A”)
AF ................................... Czujnik zewnętrzny
ATF ................................. Czujnik temperatury spalin
DK................................... Bezpośredni obieg grzewczy
E Bus .............................. Przyłącze E Bus
FB ................................... Zdalne sterowanie
FK ................................... Zdalny styk
FK_ ................................. Moduł sterujący dla podgrzewacza powietrza
FU ................................... Moduł zegara radiowego
FUA................................. Moduł zegara radiowego z zewnętrznym
czujnikiem
GM_ ................................ Moduł grupowy dla podgrzewacza ciepła
HK................................... Obieg grzewczy
KF ................................... Czujnik kotła
KKP ................................ Pompa obiegowa kotła
KSPF .............................. Czujnik zasobnika kolektora
KTR ................................ Regulator temperatury kotła
KVLF .............................. Czujnik zasilania na kolektorze
LP ................................... Pompa ładująca zasobnik
MK .................................. Obieg mieszacza
M..................................... Silnik
RAH ................................ Podniesienie temp. powrotu – kocioł na drewno
RLF ................................. Czujnik na powrocie
RT ................................... Termostat pokojowy
SF ................................... Czujnik zasobnika
SFK................................. Czujnik słoneczny – kolektor
SFS................................. Czujnik słoneczny – zasobnik
SP ................................... Zasobnik
SPG ................................ Grupa pomp solarnych
STB................................. Regulator temperatury bezpieczeństwa
STR ................................ Regulator temperatury zasobnika
SVF................................. Czujnik zbiorczy
TW .................................. Czujnik temperatury
UV................................... Zawór przełączający
VA ................................... Zmienne wyjście
VE ................................... Zmienne wejście
VF ................................... Czujnik zasilania
ZP ................................... Pompa cyrkulacyjna

Przykład instalacji 1: 1 MGK + 1 Obwód grzewczy

Legenda skrótów patrz strona 34.
Wykaz komponentów patrz strona 43-44.

Przykład instalacji 2: 1MGK + 1 Obwód mieszacza

Legenda skrótów patrz strona 34.
Wykaz komponentów patrz strona 43-44.

Przykład instalacji 3:
1 MGK + 1 Obwód grzewczy +
1 Obwód mieszacza + 1 Zasobnik

Legenda skrótów patrz strona 34.
Wykaz komponentów patrz strona 43-44.

Przykład instalacji 4:
1MGK + 1 Obwód grzewczy +
1-6 Obwód mieszacza + 1 Zasobnik

Legenda skrótów patrz strona 34.
Wykaz komponentów patrz strona 43-44.

Przykład instalacji 5:
1 MGK + 1-6 Obwody mieszacza +
1 Zasobnik + 1 Podgrzewacz powietrza

Legenda skrótów patrz strona 34.
Wykaz komponentów patrz strona 43-44.

Przykład instalacji 6:
1 MGK + 1 Obwód grzewczy + 1-6 Obwody mieszacza +
1 Zasobnik + 1-32 Podgrzewacz powietrza

Legenda skrótów patrz strona 34.
Wykaz komponentów patrz strona 43-44.

Przykład instalacji 7:
2-4 MGK + 1 Obwód grzewczy +
1-6 Obwody mieszacza + 1 Zasobnik

Legenda skrótów patrz strona 34.
Wykaz komponentów patrz strona 43-44.

Przykład instalacji 8:
1-4 MGK + Podłączenie 0-10V
do okablowania budynku

Legenda skrótów patrz strona 34.
Wykaz komponentów patrz strona 43-44.

Wykaz komponentów do przykładowych instalacji
Nr.
01

Art -nr
MGK130/MGK-170

8751291/8751112

MGK-210
MGK-250/MGK-300

8751111
87510998751292

04

Regulacja DWTK z 2 czujnikami i czujnikiem zewnętrznym

2733066

05

Regulacja DWTM z czujnikiem i czujnikiem zewnętrznym

2733065

06

Cyfrowy, pogodowy regulator temperatury DWT

2733064

07

Elektryczny rozdzielacz

Na budowie

08

Awaryjny wyłącznik ogrzewania

Na budowie

09

Skrzynka przyłączeniowa podgrzewacza powietrza

8852933

10

Część obsługowa dla DigiPro

2701000

12

Regulacja solarna (DigiSolar MF bez czujnika i zanurzeniowych tulej)

13

Czujnik temperatury dla ogrzewania podłogowego

15

GLT (Technika sterowania budynkiem)

Na budowie

16

Termostat pokojowy/ Zdalne sterowanie

Na budowie

17

Moduł nagrzewnicy FKE

6500808

Moduł nagrzewnicy FKE

6500809

Moduł nagrzewnicy FKE

6500810

Moduł grupowy GME

6500801

Moduł grupowy GME

6500802

Moduł grupowy GME

6500803

18

Wg cennika
2791905

20

Naczynie rozszerzalnościowe

Wg cennika

21

Zestaw przyłączeniowy dla naczynia rozszerzalnoúciowego 3/4”

2012080

Zestaw przyłączeniowy dla naczynia rozszerzalnościowego 1”

2012081

22

Zawór bezpieczeństwa (2,5 /3,0 bar; DN25 / DN 32)

Na budowie

23

Manometr

Na budowie

24

Automatyczny zawór odpowietrzający

2400486

28

Pompa obiegowa obwodu kotłowego

Na budowie

31

Termometr

Na budowie

32

Zamknięcia

Na budowie

34

Grupa obiegu mieszacza

Na budowie

35

Grupa obiegu grzewczego

Na budowie

36

Grupa obiegu grzewczegoDN 25 UPS 25-60

2012050

Grupa obiegu grzewczego DN 25 Alpha 25-60

2012052

Grupa obiegu grzewczegoDN 32 Alpha 32-60

2012053

40

Zbiornik odmulający

Na budowie

50

Podgrzewacz zasobnika c.w.u. według cennika

Wg cennika

51

Elektroniczny czujnik zasobnika

8852817

52

Regulacja pompy ładowania

2797005

53

Zawór zwrotny / Zawór grawitacyjny

55

Pompa cyrkulacyjna wody użytkowej1/2” z zaworem zwrotnym

Na budowie
2014540

Pompa cyrkulacyjna wody użytkowej 1/2” z zaworem zwrotnym i analog. zegarem załączającym 2011111
Pompa cyrkulacyjna wody użytkowej 1/2” z zaworem zwrotnym i cyfr. zegarem załączającym

2011112

Wykaz komponentów do przykładowych instalacji
Nr.
60

Art.-Nr.
Mosiężny zawór kątowy 3/4“

2400433

Mosiężny zawór kątowy 1”

2400432

Mosiężny zawór kątowy 1 1/4”

2400434

Reduktor ciśnienia 3/4”

2796171

Reduktor ciśnienia 1”

2796170

62

Manometr

2796172

63

Zawór zwrotny skośny 3/4”

2400431

63

Zawór zwrotny skośny 1”

2400430

64

Naczynie rozszerzalnościowe do wody użytkowej 8 litrów

2400476

Naczynie rozszerzalnościowe do wody użytkowej 12 litrów

2400477

Naczynie rozszerzalnościowe do wody użytkowej 18 litrów

2400478

Membranowy zawór bezpieczeństwa1/2”, 6 bar

2400425

Membranowy zawór bezpieczeństwa 3/4”, 6 bar

2400426

Membranowy zawór bezpieczeństwa1/2”, 10 bar

2400427

Membranowy zawór bezpieczeństwa 3/4”, 10 bar

2400428

61

65

70

Pole kolektora

Wg cennika

71

Zestawy montażowe do montażu kolektorów według cennika

Wg cennika

86

Grupa pomp – armatury według cennika

Wg cennika

88

Naczynie rozszerzalnościowe słoneczne według cennika

Wg cennika

89

Odpowietrzanik

90

Podgrzewacz powietrza według cennika

91

Zestaw odcinający dla wymiennika ciepła 1” kształt przejściowy

2008030

Zestaw odcinający dla wymiennika ciepła 1” kształt narożny

2008040

Termostat chroniący przed zamarzaniem LH 25/40/63

2730050

Termostat chroniący przed zamarzaniem LH 100

2730150

93

Pośrednia skrzynka zaciskowa - luźna

7965043

94

Włącznik DS

7925110

95

Automatyczny przekaźnik A1

7965020

96

Termostat pokojowy

2734000

Termostat pokojowy

2735500

Regulacja prędkości obrotowej zależna od temperatury w pomieszczeniu RKE

2744106

Regulacja prędkości obrotowej zależna od temperatury w pomieszczeniu RKD

2741065

92

97

2444050
Wg cennika

98

Zawór klapowy

Na budowie

99

Odmulacz

Na budowie

Wskazówki projektowe dotyczące odprowadzania
powietrza i spalin
Odprowadzanie powietrza/ spalin

Typy przyłączeń

Typ

Rodzaj1)

MGK

B23, C33,
C43, C53, C63, C83

1)

Kategoria

-

Tryb pracy
Zależne od Niezależne
temp. otocz. od temp.
otoczenia

tak

tak

Do podłączenia do
Komin
Powietrze/ Odprowadz. Dopuszczone Przewody spal.
niewrażliwy
spaliny
powietrza/ prawem bud.
niewrażliwe
na wilgoć
komin
spalin
przewody spal.
na wilgoć

C83

C43

C33
C53, C63

C53
C63

B23, C53
C83

W typie B23 powietrze do spalania jest pobieranie z pomieszczenia, w którym jest ustawiony kocioł.

W typie C powietrze do spalania jest pobieranie z zewnątrz poprzez zamknięty system.

Wskazówki projektowe dotyczące odprowadzania
powietrza i spalin
Odprowadzanie powietrza/ spalin
Warianty wykonania

B23 Przewody spalinowe w szachcie, powietrze do
spalania zasysane znad kotła (z pomieszczenia)

Długość maks.1)
MGK
-170
-210
-250

DN

-130

160 2)
200 3)

100 m
100 m

C33 Zasysanie powietrza i wyrzut spalin ponad dachem 160 2)
4)
200 3)

47 m
100 m

35 m
100 m

20 m
100 m

Obliczenie 1) wg. EN 13384-1
(patrz też przykład C33)

C43 Podłączenie do komina powietrzno-spalinowego
160 2)
odpornego na wilgośc (niezależnie od pow. z pom.) 200 3)
C53 Poziomy przewodów spalinowego i powietrznego
znajdują się na różnych poziomach

92 m
100 m

-300

Obliczenie 1) wg.
EN 13384-1
100 m
100 m

160 2)
200 3)

92 m
100 m

47 m
100 m

35 m
100 m

C63 Instalacja spalinowa nie jest sprawdzona i
certyﬁkowana razem z kotłem. Sprawdzić
krajowe przepisy.

160
200

Obliczenie 1) nach
EN 13384-1 (RLU)

C83 Podłączenie do odpornego na wilgośc komina.
Powietrze so spalnia przez ścianę zewnętrzną.
(niezależnie od pow. z pom.)

160
200

Obliczenie 1) nach
EN 13384-1

20 m
100 m

MGK-130 Qmax/Qmin = 200Pa / 10Pa
MGK-170, -210, -250, -300 Þ Qmax/Qmin = 150Pa / 10Pa
2)
Odprowadzenie spalin DN 160 z PPS, nr dopuszczenia Z-7.2-1104
3)
Odprowadzenie spalin DN 200, nr dopuszczenia, ze stali nierdzewnej Z-7.2-1452, Z-7.4-3257, Z-7.23258, Z-7.2-3259
4)
Stosować tylko oryginalne części Wolf
1)

Spręż dyspozycyjny wentylatora:

Obliczanie długości przewodu powietrzno-spalinowego
Obliczona długośc przewodu powietrznego lub spalinowego składa się z długości przewodów prostych „długości”
kolan.
Element

Ø 160 mm

Długość obliczeniowa

Ø 200 mm

15° Kolano

0,5 m

0,4 m

30° Kolano

1m

0,9 m

45° Kolano

1,5 m

1,4 m

90° Kolano

2m

1,8 m

Kolano 87° z
rewizją

2m

1,8 m

Adapter
dla przejścia dachowego

Spaliny: 0,5 m
Powietrze: 2 m

-

Przewód prosty

zależnie od długości

zależnie od długości

Tabela:Obliczenie długości przewodów DN160/DN 200

Wskazówki projektowe dotyczące odprowadzania
powietrza i spalin
Wskazówki projektowe dotyczące odprowadzania
powietrza i spalin
1

Kocioł gazowy z ze zintegrowanym króćcem
do pomiaru spalin
Łuk rewizyjny 87° DN 160
Rura spalinowa DN 160
Długość:
500 mm
1000 mm
2000 mm
Zaślepka ścienna
Łuk wsporczy 87° DN 160 z szyną
nakładczą
Dystans
Przykrycie szachtu
Adapter dla doprowadzanego powietrza
(dla pracy niezależnej od powietrza
w pomieszczeniu)

2
3

4
5
6
7
8

Przykład: Zależnie od powietrza w pokoju B 23
Wszystkie poziome prowadzenia
powietrza/ spalin należy zamontować
do urządzenia ze spadkiem ok. 3°
(5 cm/m). Powstające skropliny muszą
spływać do urządzenia.

Pomiędzy przewodami spalinowymi i wewnętrzną
ścianą szachtu należy zachować następujące
odstępy:
-

Przy okrągłym szachcie 3 cm
Przy kwadratowym szachcie 2 cm

Przykład obliczeń B23 dla MGK-250
1 x łuk rewizyjny 87° = 2 m
1 x pozioma rura o długości 2 m = 2 m
1 x łuk 87° = 2 m
1 x pionowa rura = 22 m
Skuteczna długość: 2 + 2 + 2 + 22 = 28 m
Wynik: 28 m < 35 m (z tabeli strona 46)
Przykład obliczeń C53 dla MGK-210
Spaliny:
1 x łuk rewizyjny 87° = 2 m
1 x pozioma rura o długości 2 m = 2 m
1 x łuk 87° = 2 m
1 x pionowa rura = 22 m
Powietrze do spalania:
1 x łuk rewizyjny 87° = 2 m
1 x pozioma rura o długości 3 m = 3 m
Skuteczna długość: 2 + 2 + 2 + 22 + 2 + 3= 33 m
Wynik: 33 m < 47 m (z tabeli strona 46)

Przykład: Niezależnie od powietrza w
pomieszczeniu C 53
Wszystkie poziome prowadzenia powietrza/ spalin należy zamontować
do urządzenia ze spadkiem ok. 3°
(5 cm/m). Powstające skropliny muszą
spływać do urządzenia.

Wskazówki projektowe dotyczące odprowadzania
powietrza i spalin
1

Przykład: Zależnie od powietrza w pokoju C 33

Kocioł gazowy ze zintegrowanym króćcem do
pomiaru spalin
Łuk rewizyjny 87° DN 160
Rura spalinowa DN 160
Długość:
500 mm
1000 mm
2000 mm
Zaślepka ścienna
Łuk wsporczy 87° DN 160 z szyną
nakładczą
Dystans
Przykrycie szachtu
Adapter dla doprowadzanego powietrza
(dla pracy niezależnej od powietrza
w pomieszczeniu)

2
3

4
5
6
7
8

Wszystkie poziome prowadzenia
powietrza/ spalin należy zamontować
do urządzenia ze spadkiem ok. 3°
(5 cm/m). Powstające skropliny muszą
spływać do urządzenia.

Pomiędzy przewodami spalinowymi i wewnętrzną
ścianą szachtu należy zachować następujące
odstępy:
-

Przy okrągłym szachcie 3 cm
Przy kwadratowym szachcie 2 cm

Przykład obliczeń C33 dla MGK-210
1 x pionowa rura o długości 0,5 m = 0,5 m
1 x łuk rewizyjny 87° = 2 m
1 x pozioma rura o długości 2 m = 2 m
1 x łuk 87° = 2 m
1 x pionowa rura = 18 m

Maksymalna długość według EN 1384-1 dla
DN 160(DN 200 dla MGK 300) w zależności od
przekroju szachtu
Przykład dla C 33

Powietrze do spalania:
1 x łuk rewizyjny 87° = 2 m
1 x pozioma rura o długości 2 m = 2 m
Dla MGK-210, przy skutecznej długości
spalin wynoszącej 24,5 m z wykresu wynika
minimalny przekrój szachtu wynoszący
a = 260 mm.

Wskazówka:
Odbiegające konﬁguracje instalacji muszą zostać
obliczone zgodnie z EN 1338-1.

Maksymalna długość tylko dla spalin*

Skuteczna długość tylko dla spalin:
0,5 + 2 + 2 + 2 + 18 = 24,5 m

a w mm
*Podstawy obliczeń
Spaliny:0,5m+87°+2m+87°+Długość
szachtu
Powietrze doprowadzane 87° + 2 m
Chropowatość ściany 5 mm

Wskazówki projektowe dotyczące odprowadzania
powietrza i spalin
Wskazówki ogólne
Przykłady montażu należy w razie potrzeby
dopasować do przepisów krajowych i przepisów prawa
budowlanego.
Przewody spalinowe muszą być prowadzone w
szachtach kominowych wentylowanych na całej
długości i powinny być wyprowadzone ponad dach.
Kaskady spalinowe muszą być zaprojektowane
na pracę przy podciśnieniu, zgodnie z EN 13384-1

Przy niskich temperaturach zewnętrznych
może się zdarzyć, że para wodna zawarta
w spalinach będzie kondensować na
przewodach powietrznych i spalinowych
i zamarzać. Lód może np. spaść z dachu
i zranić osoby lub uszkodzić przedmioty.
Należy zamontować kratki zatrzymujące
śnieg przy okapie w celu zapobieżenia
spadaniu lodu.

Odprowadzanie spalin nie może odbywać
się bez szachtu przez kolejne pomieszczenia,
gdyż istnieje niebezpieczeństwo
rozprzestrzeniania się pożaru i brak jest
mechanicznej ochrony.
Uwaga

Powietrze do spalania nie może być zasysane
z kominów, do których uprzednio odprowadzano
spaliny z kotłów opalanych olejem lub
paliwem stałym!

Mocowanie odprowadzania powietrza/ spalin
lub przewodów spalinowych poza szachtami
może być zrealizowane poprzez obejmy
dystansowe umieszczone co najmniej w
odstępie 50 cm od podłączenia do kotła lub
za i przed zmianami kierunku, co pozwala
na zabezpieczenie połączeń rurowych przed
ich wyciągnięciem. Nie przestrzegając tego
zalecenia stwarza się niebezpieczeństwo
wydostania się spalin.
Kaskada nadciśnieniowa jest dopuszczona
tylko z certyﬁkowaną klapą powietrza,
( nr art. 2482896 ).

Podłączenie do doprowadzenia powietrza do
spalania i odprowadzenia spalin typu C63x
Oryginalne komponenty ﬁrmy Wolf były optymalizowane
przez wiele lat i są dopasowane go gazowego kotła
ﬁrmy Wolf. W innych systemach dopuszczonych
przepisami, instalator sam ponosi odpowiedzialność
za prawidłowość projektu i bezawaryjne działanie. Nie
przejmujemy odpowiedzialności z tytułu usterek lub
szkód i materialnych spowodowanych złą długością
rur, zbyt dużymi stratami ciśnienia, przedwczesnym
zużyciem na skutek wypływu spalin i skroplin lub
wadliwego działania np., na skutek luzujących się
elementów.
Do łuku przyłączeniowego w urządzeniu można
maksymalnie zabudować dwie dodatkowe zmiany
kierunku o 90°. Jeżeli powietrze do spalania jest
pobierane z szachtu, wówczas musi on być wolny
od zanieczyszczeń!
Podłączenie do odprowadzania powietrza/ spalin
Przewody spalinowe muszą mieć możliwość
sprawdzenia ich wolnego przekroju. W pomieszczeniu
ustawienia kotła musi zostać przyporządkowany
odpowiedni otwór rewizyjny i/ lub otwór kontrolny.
Należy to zrobić w porozumieniu z miejscowym
kominiarzem.
Połączenia po stronie spalin są wykonywane poprzez
łącznik i uszczelnienie.Łączniki należy umieszczać
zawsze w kierunku przeciwnym do przepływu
skroplin.
Odprowadzanie powietrza/ spalin należy
montować z minimalnym pochyleniem
w kierunku kotła w wysokości 3promili.
Do ustalenia położenia należy stosować
obejmy dystansowe (patrz przykłady
montażu). Mniejsze pochylenie
odprowadzania powietrza/ spalin może
w najniekorzystniejszym przypadku
spowodować korozję lub zakłócenia w
eksploatacji.
Uwaga Rury spalinowe należy fazować po skróceniu
tak, aby zapewnić szczelny montaż złączek
rurowych. Należy zwrócić uwagę na
prawidłowe osadzenie uszczelek. Przed
montażem należy usunąć zanieczyszczenia.
W żadnym przypadku nie wolno montować
uszkodzonych elementów.
Uwaga Przy doborze instalacji soalinowej wg.
DIN EN 13384-1 należy przewidzieć maks.
nadciśnienie w wys. 130Pa w stosunku do
przewodu zbiorczego.

Zawór gazowy
kombi

Zacisk
przewodu
ochronnego

Sieć

czarny

Sieć
Pompa
skroplin

Włącznik
reagujący na
ciśnienie spalin

Spaliny-TW

Czujnik na
powr.

Ionizacja

palnik

HK-Pompa

Jednostka zapłonowa

Wentylator

Zasilanie-TW

Czujnik
powrotu
Spaliny-TW

Czujnik
zewnętrzny
Wtyczka eBUS

Włącznik
reagujący
na ciśnienie
wody

Zasilanie
– TW

Czujnik
zasilania

szary

Mostek

Komunikat
usterki pompy
skroplin

Wtyczka parametrowa

Masa

ge-żółty
ws-biały
gr-szary
rs-pomarańczowy
br-brązowy
gn-zielony
gn/ge-żółto/zielony
sw-czarny
rt-czerwony
Czujnik zasobnika/Czujnik Hala

Wejście

Wentylator

B3 Elektroda jonizacyjna

Czujnik zasobnika

Y0 Zawór gazowy

X9 Wtyczka parametrowa
X10 Zacisk przewodu
ochronnego

M2 Wentylator
S1 Czujnik zasilania TW
S2 Czujnik spalin TW
S3 Włącznik reagujący na
ciśnienie wody
S4 Włącznik reagujący na
ciśnienie spalin
S5 Czujnik ciśnienia gazu

E1 Jednostka zapłonowa
F1 Bezpiecznik sieciowy

A1 Płytka sterowania
A2 Płytka z diodami LED
B1 Czujnik zasilania
B2 Czujnik na powrocie
B3 Elektroda jonizacyjna
B4.1 Czujnik zasobnika

Obudowa
niebieska

Czujnik ciśnienia
gazu

Schemat elektryczny

Czujnik
zasilania

Zapłon

Osprzêt

Wyjście

Usterka – Przyczyna – Pomoc
Osprzęt regulacyjny ﬁrmy Wolf, mający możliwość współpracy z eBus sygnalizuje w przypadku awarii kod błędu,
któremu na podstawie poniższej tabeli można przyporządkować określoną przyczynę i sposób reakcji.

Kod
błędu

Usterka

Przyczyna

Pomoc

1

Przekroczenie
temperatura TVB

Temperatura zasilania przekroczyła granicę
wyłączenia TBV. Usterka pompy podnoszenia
skroplin (osprzęt). Ciśnieniowy włącznik wodny
odłącza się przy ciśnieniu < 1,0 bar.

Kontrola ciśnienia. Kontrola pompy
obiegu grzewczego. Wcisnąć przycisk
kasowania błędów. Kontrola pompy
skroplin. Zwiększyć ciśnienie w instalacji.

4

Brak

Brak płomienia podczas
płomienia

Skontrolować dopływ gazu (otworzyć zawór
uruchomienia palnika.gazowy). Kontrola
elektrody zapłonowej
i kabla zapłonowego. Wcisnąć przycisk kas. bł.

5

Zanik płomienia
podczas pracy

Zanik płomienia w przeciągu 15 sekund
po rozpoznaniu płomienia.

Kontrola wartości CO2. Kontrola elektrody
jonizacyjnej i kabla. Wcisnąć
przycisk kasowania błędów.

6

Przekroczona
temperatura TW

Temperatura zasilania/powrotu
przekroczyła granicę wyłączenia TW.

Kontrola ciśnienia instalacji.
Odpowietrzyć instalację.
Ustawić pompę na poziom 2 lub 3.

7

Przekroczona
temperatura TBA
Za wysokie ciśnienie
w układzie spalin

Temperatura spalin przekroczyła
granicę wyłączenia TBA.
Układ spalin jest niedrożny.
Dopływ powietrza jest niedrożny.

Czyszczenie wymiennika ciepła.

11

Fałszywy płomień

Przed uruchomieniem palnika
został rozpoznany płomień.

Wcisnąć przycisk kasowania błędów.

12

Uszkodzony czujnik
zasilania
Za niskie
ciśnienie gazu

Czujnik zasilania lub przewód
jest uszkodzony.
Ciśnienie gazu < niż wartość ustawiona
na czujniku ciśnienia gazu.

Kontrola przewodu.
Kontrola czujnika zasilania.
Kontrola ciśnienia gazu.
Kontrola ustawienia czujnika ciśnienia gazu.

14

Uszk. czuj. zasobnika

Uszkodzony czujnik temp..

Kontrola czujnika. Kontrola przewodu.

15

Uszkodzony czujnik
temp. zewnętrznej

Uszkodzony czujnik temp. zewnętrznej lub przewód.

Kontrola przewodu.
Kontrola czujnika temperatury zewnętrznej.

16

Uszkodzony czujnik
powrotu

Uszkodzony czujnik temperatury
powrotu lub kabel.

Kontrola kabla.
Kontrola czujnika powrotu.

20

Błąd zaworu
gazowego “1”

Po pracy palnika przez 15 sek. jest zgłaszany płomień,
choć zawór gaz. 1 otrzymał sygnał odłączenia.

Wymienić zawór gazowy.

21

Błąd zaworu
gazowego “2”

Po pracy palnika przez 15 sek. jest zgłaszany płomień,
choć zawór gaz. 2 otrzymał sygnał odłączenia.

Wymienić zawór gazowy.

24

Błąd went. gazu

Wentylator gazu nie osiąga prędkości
obrotowej koniecznej do przedmuchu.

Kontrola wentylatora gazu i jego zasilania.
Wcisnąć przycisk kasowania błędów.

25

Błąd went. gazu

Wentylator gazu nie osiąga prędkości
obrotowej koniecznej do zapłonu.

Kontrola wentylatora gazu i jego zasilania.
Wcisnąć przycisk kasowania błędów.

26

Błąd went. gazu

Wentylator gazu nie może się zatrzymać.

Kontrola dmuchawy gazu i jej zasilania.
Wcisnąć przycisk kasowania błędów.

30

Błąd CRC kotła

Zestaw danych “Kocioł gazowy”
znajdujący się w EPROM jest nieaktualny.

Wyłączyć i włączyć sieć, jeśli to nie pomoże,
wymienić płytę elektroniczną.

31

Błąd CRC palnik

Zestaw danych “Palnik” znajdujący się
w EPROM jest nieaktualny...

Wyłączyć i włączyć sieć, jeśli to nie pomoże,
wymienić płytę elektroniczną.

32

Błąd w zasilaniu 24V

Zasilanie 24VAC poza dopuszczalnym

Kontrola went. gazu.

33

Błąd CRC
wartości domyślne

Zestaw danych “Reset typu Master”
znajdujący się z Eprom jest nieaktualny.

Wymienić płytę sterującą.

41

Kontrola przepływu

Temperatura powrotu
> zasilanie + 25 K

Odpowietrzyć instalację, kontrola ciśnienia,
kontrola pompy obiegu grzewczego

60

Wahania prądu
jonizacji

Syfon jest niedrożny lub układ spalin
jest niedrożny.

Oczyścić syfon, kontrola układu spalin,
kontrola powietrza zasilającego,
kontrola elektrody jonizacyjnej.

61

Spadek prądu jonizacji

Nieprawidłowa jakość gazu, uszkodzona elektroda

Kontrola elektrody jonizacyjnej i przewodu.

Kontrola układu spalin.
Kontrola dopływu powietrza.

zakresem (np. zwarcie).

jonizacyjna.
Dioda LED
ciągle czerwona

Zwarcie przewodów jonizacyjnych lub
elektroda jonizacyjna uziemiona (obudowa).

Kontrola przewodu jonizacyjnego
i pozycji elektrody w stosunku do palnika.
Wcisnąć przycisk kasowania błędów.

Deklaracja zgodności wzorca UE
Niniejszym oświadczamy, że gazowe kotły kondensacyje ﬁrmy Wolf odpowiadają wzorcowi opisanemu w
potwierdzeniu badania typu UE, oraz że spełniają aktualne wymagania dyrektywy dotyczącej urządzeń gazowych
90/396/EWG z dnia 29.06.1990.
EC-Declaration of Conformity to Type
We herewith declare, that Wolf-wall-mounted gas appliances as well as Wolf gas boilers correspond to the type
described in the EC-Type Examination Certiﬁcate, and that they fulﬁll the valid requirements according to the Gas
Appliance Directive 90/396/EEC dd. 1990/06/29.
Déclaration de conformité au modèle type CE
Ci-joint, nous conﬁrmons, que les chaudières murales à gaz Wolf et les chaudières a gaz Wolf sont conformes
aux modèles type CE, et qu’elles correspondent aux exigences fondamentales en vigueur de la directive du 2906-1990 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.
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