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ECOSY 24 E o mocy 6,8-24,5 kW jest wiszæcym
kot¬em kondensacyjnym przystosowanym do
spalania gazu ziemnego GZ50 oraz p¬ynnego
propano-butanu z elektronicznym zap¬onem. Jest
to kocio¬ w kszta¬cie prostopad¬oÒcianu,
dwufunkcyjny przeznaczony jako ‹ród¬o ciep¬a
dla instalacji centralnego ogrzewania
(niskoparametrowej np.70/50 °C) oraz ciep¬ej
wody uÂytkowej.

Kocio¬ jest przystosowany do pracy tylko w
uk¬adzie zamkni®tym centralnego ogrzewania z
przeponowym naczyniem wzbiorczym, z
zaworem bezpieczeñstwa z wymuszonym
obiegiem wody (pompa). Praca kot¬a jest w pe¬ni
zautomatyzowana.
UÂytkownik ma moÂliwoÒ© pod¬æczenia do kot¬a
elementów
sterujæcych
(wyposaÂenie
dodatkowe) takich jak zegar sterujæcy z czujkæ
temperatury powietrza zewn®trznego.

WYMIARY

227

373

140

Hab 204a

890

201,5

520

waga netto : 58 kg
waga brutto : 62 kg
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ZESPÓ| PRZEWODÓW DOPROWADZAJÆCYCH
POWIETRZE ORAZ ODPROWADZAJÆCYCH SPALINY
Istnieje kilka moÂliwoÒci odprowadzania spalin i doprowadzenia powietrza do spalania.

a) wyjÒcie za Òcian® zewn®trznæ zespo¬u
przewodów

120

20

1,
5

c) wyjÒcie przez strop zespo¬u przewodów

20

1,

5
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227
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Ø

Ø

80

Hab 212

0

80

b) wyjÒcie za Òcian® zewn®trznæ -oddzielnie przewód
doprowadzajæcy powietrze oraz odprowadzajæcy spaliny
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UWAGI DO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ORAZ CIEP|EJ WODY
Kocio¬ ECOSY moÂe wspó¬pracowa© z instalacjæ
c.o. dwururowæ, jednorurowæ, ogrzewaniem
pod¬ogowym (maksymalna projektowana
temperatura czynnika nie powinna jednak
przekracza© 70-75°C).
NaleÂy zwraca© uwag® na materia¬y stosowane
w instalacji (wymiennik w kotle jest ze
stopów aluminium) zaleca si® stosowanie
inhibitorów korozji odpowiednich do materia¬ów
z jakich jest wykonana instalacja.
Charakterystyk® pracy pompy (zaleÂnoÂ©
przep¬ywu wody od jego oporów) w kotle (rys.3)
naleÂy dopasowa© do charakterystyki pracy
instalacji. Zaleca si® ustalenie przep¬ywu dla
róÂnicy temperatur zasilania i powrotu c.o 20°C.
Minimalny przep¬yw wynosi 400l/h.

PH wody powinno zawiera© si® w
granicach 4-7,5.
Instalacja c.o powinna by© wyposaÂona w
automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w
najwyÂszych punktach w celu umoÂliwienia
wyeliminowania powietrza z instalacji
NaleÂy zainstalowa© w instalacji nape¬nianie
centralnego ogrzewania roz¬æczne, nie na
sztywno.
Minimalne ciÒnienie wody przy którym b®dzie
pracowa¬ kocio¬ wynosi 0,3bara.Prawid¬owa
praca kot¬a powinna odbywa© si® pod ciÒnieniem
wody kot¬owej 1-2 bara.
Na wejÒciu zimnej wody do kot¬a zaleca si®
montaÂ ma¬ego naczynia wzbiorczego.

DANE TECHNICZNE
Zakres p¬ynnej regulacji mocy c.o.
SprawnoÒ©:- max. moc (temp.50/30°C) = 102,8%; (80/60°C) = 97,3 %
min. moc (temp.50/30°C) = 106,5%; (80/60°C) = 98,8 %
Max. temperatura wody kot¬owej
Regulacja temperatury c.o w zakresie 20/90°C (fabryczna nastawa 80°C)
PojemnoÒ© naczynia wzbiorczego
Max.pojemnoÒ© z¬adu instalacji przy temp.75°C
CiÒnienie otwarcia zaworu bezpieczeñstwa na konsoli

6,8 kW do 24,5 KW

Zakres p¬ynnej regulacji mocy c.w
Regulacja temperatury c.w w zakresie
Przep¬yw nominalny c.w przy t=30°C
Max. ciÒnienie wody zimnej
PojemnoÒ© biornika c.o.
PojemnoÒ© w®Âownicy wymiennika
Napi®cie zasilania
Pobór mocy 110W
Kod IP
40

6,4 kW do 24,0 kW
40/65°C
11,4 l/min.
8 bar
13 l
1,3 l
230V(50Hz)

Uk¬ad spalinowo-powietrzny: wyjÒcie poziome
wyjÒcie pionowe

90 °C
7l
150 l
3 bar

d = 60/100mm
d = 80/125mm

Tabela gazowa GZ50
dn dyszy palnika
ciÒnienie zasilania
zuÂycie gazu przy Q max
zuÂycie gazu przy Q min

4,9 mm
20 mbar
2,6 m3/h
0,7 m3/h

5

50

Krzywe 1, 2, 3 odpowiadajæ trzem
pr®dkoÒciom obrotów wirnika pompy,
które moÂna wybra© za pomocæ
prze¬æcznika na pompie.
Krzywa 3-cia odpowiada 1700 obr/
min.
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Pom 043c

CiÒnienie dyspozycyjne
na wyjÒciu kot¬a (kPa)

CHARAKTERYSTYKA POMPY

Przep¬yw wody kot¬owej (l/h)

SCHEMAT HYDRAULICZNY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

- Odpowietrznik automatyczny
- Zamkni®ta komora spalania
- Opornik termistorowy do c.o NTC1
- Palnik
- Wymiennik
- Wentylator
- Komora mieszania gazu z powietrzem
- Opornik termistorowy do c.o NTC2
- Syfon
- Mechanizm gazowy
- Panel kontrolny
- Manometr

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

- By-pass
- Termostatyczny zawór mieszajæcy
- Zawór 3-drogowy
- Opornik termistorowy do C.W NTC3
- Wymiennik do ciep¬ej wody
- Zasobnik C.O
- Odpowietrznik automatyczny do zasobnika
- Naczynie wzbiorcze do C.O
- Pompa
- WyjÒcie spalin
- Zabezpieczenie przed brakiem wody
- Deflektor obwodu pierwotnego

Zasilanie
départ
c.o.
chauffage
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gaz
gaz

SCHEMAT ELEKTRYCZNY
AL
CTN1
CTN2
CTN3
EV
EX
F1,F2,F3
FA
FL
K5
P
TA
TRA
V2
X7
X8
X9
X10

-

zapalnik (wlutowany na karcie obwodu drukowanego)
opornik termistorowy na zasilaniu c.o
opornik termistorowy na powrocie c.o
opornik termistorowy do c.w
mechanizm gazowy
wentylator
bezpieczniki
elektroda zapalajæca
elektroda jonizacyjna (kontrolna)
wy¬æcznik spadku ciÒnienia wody
pompa
termostat pokojowy
transformator
zawór 3-drogowy
pod¬æczenie wyswietlacza cyfrowego
pod¬æczenie nie wykorzystane
karta sterujæca (pr®dkosciæ wentylatora)
wyswietlacz cyfrowy

FA

X10

FL

X7
AL

F3

X8

F2
F1

123456

10 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13

CTN 1

CTN 2

X9

TA

CTN 3

K5
Ex

P

V2

EV

N L
230Vac
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P|YTA POD¬ÆCZENIOWA DO KOT¬A DWUFUNKCYJNEGO
D - do inst. ciep¬ej wody, G-z.zwrotny.
E -listwa pod¬æczeñ elektrycznych do termostatu
pokojowego (24V)
F -pod¬æczenie gazu z zaworem odcinajæcym

P¬yta pod¬æczeniowa jest wyposaÂona w :
A - powrót c. o. z zaworem odcinajæcym (m).
B - wlot zimnej wody z zaworem odcinajæcym (p).
C - zasilanie c. o. z zaworem odcinajæcym (q),
odwadniajæcym (r) i bezpieczeñstwa (s).
Przy po¬æczeniu zimmej wody naleÂy
dobrze ustawi© filtr i ogranicznik
przep¬ywu.

5
5
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B

Filtry i uszczelki :
C
1+ 5 - uszczelka. do c.o.
D
2- filtr metalowy
3- ogranicznik przep¬ywu
4- filtr z tworzywa sztucznego - z. w
6- uszczelka do c.w
7- uszczelka gazowa

q
6

Pla 096a

2

s
7

F
E

MontaÂ p¬yty pod¬æczeniowej (konsoli)
NaleÂy zamocowa© konsol® na Òcianie, za¬oÂy© uszczelki
i po¬æczy© jæ z instalacjæ.
Przy¬æcze przewodu gazowego gwintowane -3/4 ".

267 mini
20

333 mini

3%

1,5

ØA

ØB

ØA

ØA

ØA

ØA

ØB

ØB

1,5

20

Przy¬æcze instalacji c. o i ciep¬ej wody uÂytkowej
gwintowane c. o - 3/4" ; do c.w -1/2"

40 mini

40 mini

Po pod¬æczeniu konsoli przyst®pujemy do
zamontowania kot¬a. W tym celu naleÂy :
- zamocowa© p¬askownik i powiesi© na nim kocio¬
- p¬askownik znajdujæcy si® z ty¬u kot¬a pod naczyniem
wzbiorczym musi opiera© si® na konstrukcji p¬yty
pod¬æczeniowej
- za¬oÂy© uszczelki i filtry i pod¬æczy© z zaworami na
konsoli ; dokr®ci© nakr®tki.
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Zainstalowanie kot¬a

WSKAZÓWKI DO INSTALACJI KOT|A
PoniÂej rysunek pokazuje jak naleÂy pod¬æczy© kocio¬
do instalacji:
centralny zawór odwadniajæcy do kondensatu
syfon do kondensatu
Zespó¬ przewodów doprowadzajæcych powietrze i
odprowadzajæcych spaliny musi mie© spadek 3% w
kierunku kot¬a.

Wskazówki do pod¬æczenia kondensatu do kanalizacji
NaleÂy zamontowa© syfon, który trzeba po¬æczy© z ruræ
kanalizacyjnæ przewodem PCW o Òrednicy 32 mm.
Przed uruchomieniem naleÂy wype¬ni© syfon wodæ.

3%

SYFON DO
KONDENSATU

POWRÓT C.O

GAZ
CENTRALNY ZAWÓR
ODWADNIAJÆCY

ZASILANIE C.O
SYFON DO
KANALIZACJI

ZIMNA WODA
KANALIZACJA

CIEP|A
WODA
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POD|ÆCZENIE ELEKTRYCZNE
Kocio¬ zasilany jest z sieci elektrycznej o napi®ciu
220 V i cz®stotliwoÒci 50 Hz.
Wtyczk® przewodu przy¬æczeniowego naleÂy w¬æczy©
do gniazda wtykowego ze sprawnym stykiem
ochronnym.
Gniazdo wtykowe powinno znajdowa© si® w odleg¬oÒci
0,6m do 1,5 m od kot¬a.
Pod¬æczenie eletryczne jest dokonane za
poÒrednictwem kabla zanajdujæcego si® przy kotle.

kabel 220 V

sch 145

Listwa przy¬æczeniowa (E) do termostatu lub zegara
sterujæcego

listwa E

Praca kot¬a bez
termostatu pokojowego

E

lub
praca z termostatem (24V)
pod¬æczy© jak obok na
rysunku

¡C

E

10

sch 070

pod¬æczenie kot¬a
do listwy na konsoli

FUNKCJONOWANIE I URUCHOMIENIE KOT|A

1

2

3

4

4 - Przycisk RESET
5 - WyÒwietlacz cyfrowy
6, 7, 8, 9 - Przyciski selekcji programów
10 - Manometr

5

6 7 8

9

10
2

bAR

1

0
PC

65

O

3
4

IMIT

MODE

SET

Hab 197

Panel kontrolny usytuowany w dolnej cz®Òci kot¬a
umoÂliwia w¬æczenie, wy¬æczenie ,kontrolowanie
pracy kot¬a.
Opis panelu kontrolnego
1 - Wy¬æcznik g¬ówny
2 - Lato/zima
3 - Pod¬æczenie do PC

ENTER

Kocio¬ jest gotowy do pracy.
Uwaga! Za kaÂdym razem chcæc potwierdzi© zmian® danych naciÒnij przycisk «ENTER».
WyÒwietlacz pulsujæc dwukrotnie daje sygna¬ zatwierdzenia wprowadzonych danych.
Zawsze po naciÒni®ciu dwukrotnym przycisku «MODE», wyÒwietlacz wraca do normalnej
pozycji.

W¬æczenie kot¬a

Wy¬æczenie kot¬a

Sprawd‹ najpierw, Âe:
• kocio¬ jest pod¬æczony elektrycznie
• zawór gazowy jest otwarty
• ciÒnienie wody na manometrze wynosi 1 do 2 bar, puis :

➜ ABY WY|ÆCZY¢ KOCIO| NALEÅY
USTAWI¢ PRZYCISK 2 W POZYCJI LATO

➜

ÅEBY W|ÆCZY¢ KOCIO| NALEÅY
NACISNÆ¢ PRZYCISK 1

➜
ON

Uwaga : zaleca si® pozostawienie przez ca¬y
rok w¬æczonego kot¬a. Dzi®ki temu system
kontrolny nie b®dzie wy¬æczony. Dodatkowe
zuÂycie energii : od 7 do 8 Watt

➜
ON

OFF

USTAWIENIE FUNKCJI LATO
(tylko ciep¬a woda)

ABY USTAWI¢ FUNKCJ¤
LATO
WCISNÆ¢ GUZIK 2

USTAWIENIE FUNKCJI ZIMA
(c.o + ciep¬a woda)

➜

ABY USTAWI¢ FUNKCJ¤
ZIMA
WCISNÆ¢ GUZIK 2

➜
ON

➜

➜

OFF

OFF

ON

OFF
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FUNKCJONOWANIE I URUCHOMIENIE KOT|A
Regulacja temperatury ciep¬ej wody
1/ nacisnæ© 1 raz

1. 6 5

➭

mode

+

2/ nacisnæ© na « » lub « » w celu wybrania Âædanej temperatury ciep¬ej wody (40°C do 65°C)

1. 6 0

➭

-

+

3/ nacisnæ© «Enter» i potem «Mode» dwa razy: kocio¬ pracuje pod zadanæ temperaturæ c.w

Hab 198

➭ 1. 6 0 ➭

enter

razy

mode

Regulacja temperatury centralnego ogrzewania
1/- nacisnæ© 1 raz

2/-naciÒnij 4 razy

➭ 1.

mode

+

3/- nacisnæ© na « » lub «

65

set

➭ 5.

70

»w celu wybrania Âædanej temperatury wody kot¬owej (c.o) (20°C do

90°C)

-

+

➭

5. 8 5

enter

➭ 5. 8 5 ➭

mode

Aby uzyska© ciep¬æ wod® naleÂy otworzy© kran. Ciep¬a woda ma pierwszeñstwo nad centralnym
ogrzewaniem.
Aby wyÒwietlacz powróci¬ do normalnego wyglædu, nacisnæ© “mode” w celu usuni®cia
kropki.

0 65

12

Brak kropki

Hab 198

4/- nacisnæ© «Enter» i potem «Mode» dwa razy: kocio¬ pracuje pod zadanæ temperaturæ c.o

MODU|Y STERUJÆCE PRACÆ KOT|A
C - MODU| DIAGNOZY:

A - MODU| ODCZYTU :

0 65

➭ 1.

Nie ma kropki

W czasie pracy kot¬a,wyÒwietlacz podaje
informacj® o funkcji po lewej stronie i temperatur®
w danym momencie po prawej stronie.
Te m p e r a t u r a
wody w obiegu

70

Pozwala na sprawdzenie nastawionej temperatury
w czasie pracy kot¬a.
1- naciÒnij «Mode» dwa razy: cyfra 1 ukaÂe si® wraz
z pulsujæcæ kropkæ

mode

0 - kocio¬ oczekuje .................................. ➜
1 - przedmuchiwanie ............................. ➜
2 - zap¬on .................................................. ➜
3 - grzanie c.o .......................................... ➜
4 - grzanie ciep¬ej wody ........................ ➜
5 - oczekiwanie aby wentylator .......... ➜
osiægnæ¬ zadanæ pr®dkoÒ©
6 - wy¬æczenie palnika po .................... ➜
osiægni®ciu zadanej temp.c.o
7 - dobieg pompy po c.o (3 min.) ......... ➜
8 - dobieg pompy po c.w (30s) .............. ➜
9 - kocio¬ bezpiecznie si® wy¬æcza ..... ➜

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

B -MODU| PROGRAMOWANIA:

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

➭ 1.

70

2 - Nacisnæ© przycisk «Set» aby wybra© jeden
z pi®ciu programów (patrz tabela poniÂej)

set

Programy:

➭ 3.

70

2 - naciÒnij «Set» by wybra© ten parametr, który
chcemy sprawdzi© wg.tabeli poniÂej:
set

1
2
3
4
5
6
7
8
9

➭ 3.

50

- temp.wody zasilajæcej c.o
- temp.wody powrotnej c.o
- temp.wody w zasobniku
- temp. powietrza zewn., jeÂeli jest
zainstalowana czujka zewn®trzna
- Pusty
- wzrost temp. na zasilaniu c.o
- wzrost temp. na powrocie c.o
- wzrost temp. na zasobniku

70

Sta¬y punkt

3 - NaciÒnij « + »lub «-» aby zmieni© parametry
funkcjonowania wg tabeli poniÂej

1 - Nacisnæ© przycisk «Mode» jeden raz : cyfra 1 wraz
z kropkæ u do¬u ukaÂe si® na wyÒwietlaczu

➭ 1.

➭ 1.

Hab 206

W pi®ciu programach mogæ by© zmieniane
parametry przez uÂytkownika.
Aby zmieni© te parametry naleÂy:

mode

Kropka pulsuje.

-

➭

3. 0 1

4 - NaciÒnij przycisk «Enter» potem «Mode» -dwa razy
w celu wyjÒcia z modu¬u programowania do odczytu

enter

➭ 1. 6 0 ➭

mode

00
Parametry:

1 ➜ Temperatura ciep¬ej wody ........................................... regulacja 40 °C do 65 °C
2 ➜ Poziom komfortu ciep¬ej wody ................................. powinno by© na 02
3 ➜ Lato/zima / modu¬ funkcjonowania pompy ............ 00 = lato (tylko c.w)
01 = zima, praca pompy przerywana
02 = zima, praca pompy ciæg¬a
4 ➜ Centralne ogrzewanie .................................................. powinno by© na 02 - nie zmienia©
5 ➜ Temperatura centralnego ogrzewania ..................... regulacja od 20 °C do 90 °C
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WARUNKI BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA KOT|A

Zabezpieczenie przed odci®ciem dop¬ywu gazu
W przypadku odci®cia dop¬ywu gazu kocio¬ zostaje
automatycznie wy¬æczony.
W celu ponownego w¬æczenia kot¬a naleÂy nacisnæ©
przycisk uruchamiajæcy urzædzenie «
», kociol nie
uruchomi si® sam.
Zabezpieczenie przed zanikiem prædu
elektrycznego
W przypadku zaniku zasilania elektrycznego kocio¬
przestaje pracowa©.
Po powrocie napi®cia kocio¬ automatycznie uruchamia
si® z poprzednio zadanymi parametrami.

Ins 046

Zabezpieczenie przed spadkiem ciÒnienia wody
w instalacji c.o
W przypadku spadku ciÒnienia
wody w instalacji c.o poniÂej 1
bara, na wyÒwietlaczu pulsuje
liczba 12. NaleÂy uzupe¬ni©
wod® w instalacji, aÂ ciÒnienie
na manometrze wskaÂe 1 do
2 bar.
Bardzo waÂnym elementem
jest prawid¬owe odpowietrzenie
instalacji
po
uruchomieniu i kaÂdorazowym dopuszczaniu wody w
celu wyeliminowania korozji
do minimum.

0 1 2

By-pass
By-pass s¬uÂy do zapewnienia minimalnego
przep¬ywu wody do wymiennika np. w momencie
zamkni®cia
si®
wszystkich
zaworów
termostatycznych zainstalowanych przy grzejnikach.
Musi by© nastawiony zgodnie z wymogami instalacji
centralnego ogrzewania. By-pass
ustawiony jest fabrycznie na otwarcie pó¬ obrotu.
Zamyka si® go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Zabezpieczenia przed przegrzaniem kot¬a
Wyst®pujæ cztery rodzaje zabezpieczeñ przed
przegrzewem:
1) JeÂeli temperatura wody w kotle wzrasta szybciej
niÂ 4°C na sekund®, kocio¬ zatrzyma swojæ prac® na

14

2,5 minuty. Cyfra, która ukaÂe si® po lewej stronie na
wyÒwietlaczu b®dzie wynosi¬a 9. Po tym czasie kocio¬
ponownie zacznie swojæ normalnæ prac®. JeÂeli ta
sytuacja powtórzy si® 10-ciokrotnie kocio¬ zostanie
wy¬æczony i trzeba b®dzie ponownie go uruchomi©.
Liczba, która ukaÂe si® po prawej stronie na
wyÂwietlaczu b®dzie wynosi¬a 25.
NaleÂy sprawdzi© czy pompa pracuje oraz czy
wszystkie zawory odcinajæce sæ otwarte (czy jest obieg
wody).
2) JeÂeli róÂnica temperatur pomi®dzy zasilaniem c.o. i
jego powrotem wynosi 35°C,
kocio¬ zatrzyma swojæ prac® na 2,5 minuty. Cyfra, która
ukaÂe si® po lewej stronie na wyÂwietlaczu b®dzie
wynosi¬a 9. Po tym czasie kocio¬ ponownie si®
uruchomi.
JeÂeli ta sytuacja powtórzy si® 10-ciokrotnie kocio¬
zostanie wy¬æczony i trzeba b®dzie ponownie go
uruchomi©.
Liczba, która ukaÂe si® po prawej stronie na
wyÒwietlaczu b®dzie wynosi¬a 30.
NaleÂy sprawdzi© prac® pompy i przep¬yw wody w
obiegu.
3) Kiedy temperatura centralnego ogrzewania osiægnie
100°C, kocio¬ zostanie wy¬æczony i naleÂy go ponownie
uruchomi©.
Liczba, która ukaÂe si® po prawej stronie na
wyÒwietlaczu b®dzie wynosi¬a 17.
NaleÂy sprawdzi© czy pompa pracuje oraz czy
wszystkie zawory odcinajæce sæ otwarte (czy jest obieg
wody).
4) Kiedy temperatura centralnego ogrzewania osiægnie
95°C, kocio¬ zostanie wy¬æczony i naleÂy go ponownie
uruchomi©.
Liczba, która ukaÂe si® po prawej stronie na
wyÒwietlaczu b®dzie wynosi¬a 19.
NaleÂy sprawdzi© czy pompa pracuje oraz czy
wszystkie zawory odcinajæce sæ otwarte (czy jest obieg
wody).
Ustawianie zaworu gazowego
Wszystkie kot¬y wychodzæce z fabryki maja ustawione
zawory gazowe, ale np. w przypadku wymiany naleÂy
go ustawi© u uÂytkownika. Ustawianie minimalnej
mocy zaworu gazowego odbywa si® na podstawie
emisji CO2 w spalinach.
Wykonuje to zawsze osoba uprawniona do serwisu
tych urzædzeñ.
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Zabezpieczenie kot¬a oraz instalacji przed
mrozem
W celu unikni®cia zamarzni®cia wody w instalacji, w
czasie nieobecnoÒci uÂytkownika naleÂy bæd‹
przewidzie© dodawanie Òrodków antyzamarzaniowych
odpowiednich do materia¬ów z jakich zbudowana jest
instalacja oraz kocio¬; bæd‹ opróÂni© ca¬y system naleÂy to stosowa© jeÂeli przewidujemy wy¬æczenia
prædu albo gazu w okresie pracy kot¬a bez nadzoru.
Kocio¬ sam posiada system zabezpieczenia
przeciwzamarzaniowego ale tylko wtedy gdy nie ma
wy¬æczeñ prædu czy gazu. W momencie spadku
temperatury wody poniÂej 3°C, palnik zostaje
automatycznie uruchomiony, aÂ woda osiægnie 10°C.

PRZEPISY BHP
Instalacja gazowa powinna by© wykonana
zgodnie z wymogami Rozporzædzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia
nr 46 z dnia 14.121994 r.
Przy uÂytkowanie kot¬ów opalanych gazem naleÂy
przestrzega© poniÂszych zasad :
Nie wolno w Âadnym wypadku uruchanmia© kot¬a, jeÒli
w pomieszczeniu wyczuwalny jest zapach gazu,
Òwiadczæcy o powstania nieszczelnoÒci.
NaleÂy pami®ta©, Âe gaz zmieszany z powietrzem w
odpowiedniej proporcji tworzy mieszank®
wybuchowæ. Pomieszczenie naleÂy przewietrzy©.
Jesli kocio¬ pracuje. Wy¬æczy© go z ruchu.
W przypadku, gdy kocio¬ pracuje, wy¬æczy© go z ruchu.
NieszczelnoÒ© powinien zlikwidowa© uprawniony.
W kor¬owni nie przechowywa© materia¬ów
¬atwopalnych

Utrzymywa© czystoÒ© i porzædek
Wykonywa© czynnoÒci zwiæzane z obs¬ugæ kot¬a
zgodnie z instrukcja
Przeprowadza© okresowæ kontrol® pracy kot¬a i
instalacji centralnego ogrzewania
Wszelkie naprawy zleca© jedynie autoryzowamenu
serwisowi lub zak¬adowi specjalistycznemu.
Przed rozpocz®ciem naprawy od¬æczy© kocio¬ od sieci
elektrycznej
Instrukcje obs¬ugi trzyma© w miejscu dost®pnym.

OBS|UGA SERWISOWA
Pierwsze uruchomienie kot¬a wykonuje Serwis
Autoryzowany.
Obs¬uge gwarancyjna i pogwarancyjnæ Òwiad©zæ
punkty serwisowe, których wykaz jest za¬æczony do
karty gwarancyjnej.
Samowolna naprawa kot¬a wykonana przez
uÂyrkownika, pozbawia uprawnicñ z tytu¬u gwarancji.
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