Instrukcja obsługi i instalacji

Kocioł kondensacyjny: ogrzewanie + ciepła woda użytkowa z zasobnika warstwowego

• F 30

1

Informacje ogólne........................................................................... 2

2

Przechowywanie dokumentów ....................................................... 2

3

Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa........................................ 2

3.1
3.2

Co należy zrobić w przypadku wyczucia zapachu gazu?...........................2
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia ......................................3

4

Gwarancja producenta / Odpowiedzialność ................................... 3

5

Przewidywany sposób korzystania z urządzenia ........................... 3

6

Konserwacja bieżąca ..................................................................... 4

7

Recykling........................................................................................ 4

8

Sposób korzystania z urządzenia .................................................. 5

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Panel sterowania ........................................................................................5
Wyświetlacz................................................................................................5
Uruchomienie .............................................................................................6
Ustawianie godziny ....................................................................................6
Regulacja temperatury ...............................................................................7
Programowanie kotła..................................................................................8
Praca wymuszona ......................................................................................8

9

Wyłączenie ..................................................................................... 9

10

Diagnostyka awarii ......................................................................... 9

10.1

Napełnianie obiegu c.o. ............................................................................10

11

Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe........................................ 11

11.1
11.2

Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe kotła i zasobnika ........................11
Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe instalacji .....................................11

12

Konserwacja / Serwis ................................................................... 11

Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora

Spis treści

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

1

1 Informacje ogólne

2 Przechowywanie dokumentów

Kocioł DuoTWIN jest urządzeniem
pracującym w tzw. technice
kondensacyjnej, schładzającym spaliny do
bardzo niskich temperatur, umożliwiając
odzysk ciepła z pary wodnej zawartej w
spalinach.

• Prosimy o przechowywanie niniejszej
instrukcji, jak również wszystkich
dołączonych do niej dokumentów w
łatwo dostępnym miejscu tak, by móc z
nich skorzystać w razie konieczności.

Dzięki temu jest on energooszczędny i
emituje niewielkie ilości zanieczyszczeń.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
w przypadku szkód spowodowanych
nieprzestrzeganiem zaleceń zawartych w
niniejszej instrukcji.

DuoTWIN CONDENS jest kotłem
dwufunkcyjnym wytwarzającym wodę na
potrzeby instalacji centralnego ogrzewania
(c.o.) oraz produkującym ciepłą wodę
użytkową (c.w.u.) z wykorzystaniem
zasobnika warstwowego.

3 Zagadnienia dotyczące
bezpieczeństwa

Kocioł ten współpracuje z przewodami
powietrzno-spalinowymi, którymi
zarówno pobierane jest powietrze jak i
odprowadzane są spaliny. Dzięki temu
kocioł nie pobiera powietrza do spalania z
pomieszczenia.
Instalacja i pierwsze uruchomienie
urządzenia mogą zostać wykonane
wyłącznie przez osoby uprawnione.
Są one odpowiedzialne za prawidłowe
podłączenie i uruchomienie, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Konserwację, ewentualne przezbrojenie
na inny rodzaj gazu oraz wszelkie
naprawy urządzenia należy zlecać
autoryzowanemu serwisowi Saunier
Duval.
Saunier Duval posiada w ofercie liczne
akcesoria przeznaczone do zakupionego
przez Państwa urządzenia, dostosowane
do indywidualnej charakterystyki instalacji,
do której zostanie ono podłączone.
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3.1

Co należy zrobić w przypadku
wyczucia zapachu gazu?

• Nie zapalać i nie gasić światła.
• Nie korzystać z przełączników
elektrycznych.
• Nie korzystać z telefonu w strefie
zagrożenia.
• Nie zapalać otwartego ognia (na
przykład zapalniczki lub zapałki).
• Nie palić.
• Zamknąć zawór gazu przed
urządzeniem bądź przy liczniku gazu.
• Otworzyć okna i drzwi.
• Ostrzec inne osoby znajdujące się w
lokalu.
• Wezwać pogotowie gazowe lub
wykwalifikowanego specjalistę.

Aby zapoznać się ze szczegółową listą
akcesoriów prosimy skontaktować się
ze sprzedawcą lub zajrzeć na stronę
internetową www.saunierduval.pl.
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Należy bezwzględnie przestrzegać
następujących instrukcji i zaleceń
dotyczących bezpieczeństwa:
• Proszę nie używać aerozoli,
rozpuszczalników, detergentów na
bazie chloru, fluoru, lakierów, klejów w
pobliżu urządzenia.
W niekorzystnych warunkach
substancje te mogą spowodować
korozję instalacji powietrzno-spalinowej
jak i samego wymiennika ciepła
skracając zasadniczo jego żywotność.
• Nie używać i nie przechowywać
materiałów wybuchowych lub
łatwopalnych (na przykład benzyny,
lakierów itp.) w pomieszczeniu, w
którym zainstalowany jest kocioł.
• W żadnym przypadku nie wyłączać
zabezpieczeń ani nie ingerować w ich
ustawienia, gdyż może to spowodować
ich niesprawność.
• Nie wprowadzać modyfikacji na
poziomie:

• Nie należy niszczyć ani zdejmować
plomb założonych na poszczególnych
podzespołach. Jedynie specjaliści
serwisu Saunier Duval upoważnieni
są do wprowadzania zmian w
zaplombowanych podzespołach.
• Nie zmieniać warunków technicznych
i architektonicznych w otoczeniu
urządzenia, ponieważ mogą one
mieć wpływ na bezpieczeństwo jego
działania.
Przykład:
Otwory w fasadach budynku,
przeznaczone do doprowadzenia
powietrza i odprowadzania spalin,
powinny być zawsze odsłonięte. Należy
usuwać np. przedmioty używane do
zamknięcia tych otworów w czasie prac
przeprowadzanych na elewacjach.
Uwaga! Prosimy o szczególną
uwagę przy regulacji
temperatury ciepłej wody: woda
wypływająca z zaworów poboru
może być bardzo gorąca.

4 Gwarancja producenta /
Odpowiedzialność

- urządzenia,
- bezpośredniego otoczenia urządzenia,
- instalacji wodnej, wentylacyjnej,
gazowej i elektrycznej,
- przewodów powietrzno-spalinowych.
• Nie wolno samodzielnie dokonywać
przeglądów lub napraw urządzenia.
• W przypadku wycieku wody należy
natychmiast odciąć dopływ zimnej
wody do urządzenia i zlecić usunięcie
wycieku autoryzowanemu serwisowi.
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Aktualne warunki gwarancji znajdują się
w karcie gwarancyjnej dołączonej do
urządzenia.

5 Przewidywany sposób
korzystania z urządzenia
Urządzenia firmy Saunier Duval
produkowane są przy wykorzystaniu
najnowszych rozwiązań technicznych,
zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa.
Kocioł DuoTWIN CONDENS jest
urządzeniem wykorzystującym ciepło
powstające podczas spalania gazu,
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Instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa i zalecenia
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3.2

3

przeznaczonym do wytwarzania ciepłej
wody użytkowej oraz wody przeznaczonej
do zasilania zamkniętych instalacji
centalnego ogrzewania.
Każdy inny sposób eksploatacji
urządzenia jest traktowany jako
niewłaściwy i zabroniony.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia lub
straty powstałe na skutek użytkowania
urządzenia w sposób niezgodny z
przeznaczeniem. Wszelkie ryzyko ponosi
wyłącznie użytkownik.

7 Recykling
Urządzenie wykonane jest w większości z
materiałów podlegających recyklingowi.
Opakowanie urządzenia oraz jego
wypełnienie jak i inne elementy
zabezpieczające oraz samo
urządzenie nie powinny być
wyrzucane z innymi odpadami
domowymi lecz usuwane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Pojęcie przewidzianego użytkowania
zawiera w sobie również przestrzeganie
zaleceń zawartych w instrukcji obsługi,
instrukcji instalacji i we wszystkich
dokumentach towarzyszących oraz zasad
instalacji i aktualnych przepisów.

6 Konserwacja bieżąca
• Proszę czyścić obudowę urządzenia
przy pomocy szmatki zwilżonej wodą z
mydłem.
• Nie stosować preparatów ściernych lub
czyszczących, które mogłyby uszkodzić
powłoki zewnętrzne lub części
wykonane z tworzyw sztucznych.

4
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8.1

Panel sterowania
3

1
°C

2

MODE

OFF Eco

PROG

6

ADVANCE

bar

4

Ext
9

12
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8 Sposób korzystania z
urządzenia

15
18

Prog

3
M T W T

F

S

°C

S

°C

24

0

Opis
1
Wyświetlacz
2
Wybór trybu pracy urządzenia lub trybu
programowania
3
Regulacja temperatury ciepłej wody
użytkowej (c.w.u.)

8.2

7

8

2

bar

OFF Eco

Ext
9

12

15

6

5

M T W T
0

F

S

11
12

18

Prog

3

9
10

°C

4
6

5

Regulacja temperatury obiegu
grzewczego (c.o.)
Przycisk zerowania RESET

Wyświetlacz

1
3

4

13

S
24

14

Opis
1
Tryb c.w.u.
2
Kocioł w trybie czuwania
3
Tryb c.o.
4
Praca za wbudowanym programatorem
w trybie c.o. (wymaga aktywacji)
5
Wskaźnik zaprogramowanego okresu
pracy
6
Dzień tygodnia
7
Ustawienie ECO (jest wyświetlany gdy
nastawa temperatury ciepłej wody
użytkowej nie przekracza 50°C)

8
9
10
11
12
13
14

Wyświetlanie temperatury c.o. lub c.w.u.
Wskaźnik podłączenia czujnika
temperatury zewnętrznej
Wyświetlanie ciśnienia w obiegu
grzewczym
Wskaźnik podłączenia regulatora
pokojowego (eBus)
Wskaźnik pracy palnika
Tryb programowania
Wyświetlacz godziny
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8.3

Uruchomienie

8.4

• Należy upewnić się czy:

Ustawianie godziny
Uwaga! Ustawienie godzinny
i daty jest niezbędne dla
zapewninia bezpiecznego
dla użytkownika działania
funkcji zabezpieczenia przed
bakteriami legionelli. Funkcja
zabezpieczenia uruchamia się
na godzinę w każdą środę o
2-giej nad ranem i podgrzewa
zasobnik do temperatury 70°C.

- Urządzenie podłączone jest do
zasilania elektrycznego.
- Zawór gazu jest otwarty.
- Zawory odcinające c.w.u. i c.o.
znajdujące się w dolnej części kotłą są
otwarte.
- Ciśnienie wody jest prawidłowe.
• Przestawić wyłącznik znajdujący się z
tyłu kotła w położenie "I".
Uruchamia się panel sterowania: kocioł
jest gotowy do pracy.
• Ustawić godzinę i dzień (patrz rozdział
"Ustawianie godziny").
Po wyłączeniu kotła należy
ponownie ustawić dzień i godzinę.
• Nacisnąć przycisk MODE aby zmienić
tryb działania kotła.
Ciepła woda użytkowa +
centralne ogrzewanie
Tylko ciepła woda użytkowa
Przejście do trybu czuwania

Podczas pracy urządzenia na
wyświetlaczu można odczytać
następujące informacje:

1

2

3
M T W T

F

S

S

Opis
1
Godzina
2
Minuta
3
Dzień tygodnia

• Nacisnąć przycisk PROG na 5 sekund.
Wskaźnik godziny zaczyna migać.
• Nacisnąć przycisk
ustawić godzinę.

lub

aby

• Nacisnąć przycisk PROG, aby
zatwierdzić wybór, zaczynają migać
minuty.
• Analogicznie jak godzinę ustawić
minuty a następnie dzień tygodnia.

- Ciśnienie wody w obiegu grzewczym.
- Temperaturę obiegu grzewczego w
przypadku uruchomionego trybu c.o.

Po każdej zmianie czasu (czas
zimowy, czas letni) należy ustawić
prawidłowy czas na urządzeniu.

- Zadaną temperaturę ciepłej wody w
przypadku żądania c.w.u.

6

- Kod błędu w przypadku awarii kotła
(patrz rozdział "diagnozowanie awarii").
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F

S

S

6

3

4

Opis
1
M
2
T
3
W
4
T
5
F
6
S
7
S

: Poniedziałek
: Wtorek
: Środa
: Czwartek
: Piątek
: Sobota
: Niedziela

• Nacisnąć przycisk
lub
funkcji
aby rozpocząć regulację
temperatury ciepłej wody.
Temperatura miga.
• Nacisnąć przycisk
lub
funkcji
aby ustawić temperaturę ciepłej
wody.

Regulacja temperatury
Przygotowanie ciepłej wody
użytkowej jest traktowane
priorytetowo w stosunku do
wytwarzania ciepłej wody na
potrzeby c.o.

8.5.1

Ustawienie "Eco" odpowiada
maksymalnej zalecanej
temperaturze podczas normalnej
codziennej eksploatacji.

5

Po upływie 5 sekund wybrana temperatura
zostaje automatycznie zapisana.
8.5.2

Regulacja temperatury c.o.

Regulacja temperatury ciepłej
wody użytkowej

°C

1
1

2

°C
Eco

3

M T W T

F

S

S

2
M T W T

F

S

S

Opis
1
Tryb c.w.u.
2
Ustawienie ECO
3
Temperatura ciepłej wody
Temperatura wody (°C)
min.

40

ECO

T ≤ 50

max.

62
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Opis
1
Tryb c.o.
2
Temperatura c.o,
Temperatura wody (°C)
min.

28

max.

73 (nastawa fabryczna)

• Nacisnąć przycisk
lub
aby rozpocząć regulację
funkcji
temperatury c.o.
Temperatura miga.

Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora

M T W T

2

8.5

Oznaczenie "Eco" jest wyświetlane
aż nie zostanie przekroczona
nastawa temperatury podanej w
tabeli.
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7

• Nacisnąć przycisk
lub
funkcji
aby ustawić temperaturę c.o.
Po upływie 5 sekund wyświetlona
temperatura zostaje automatycznie
zapamiętana.
8.6

Jeden segment odpowiada 30
minutom pracy.
• Nacisnąć przycisk PROG aby
zatwierdzić zaprogramowane dane i
przejść do następnego dnia tygodnia.

Programowanie kotła
Aby skopiować zaprogramowane
dane na następny dzień nacisnąć
na 5 sekund przycisk PROG,
na wyświetlaczu pojawi pojawi
się napis "COPY". Powtórzyć
czynność tyle razy, ile jest to
konieczne lub nie puszczać
przyciśniętego przycisku PROG
do czasu, aż nastawy zostaną
przekopiowane na odpowiednie
dni tygodnia.

Kocioł jest fabrycznie zaprogramowany do
przygotowywania ciepłej wody użytkowej i
utrzymania temperatury wody w zasobniku
ciepłej wody w godzinach od 6-tej do 24tej przez 7 dni w tygodniu.
Po upływie zaprogramowanego
czasu pracy dostępna jest jedynie
ciepła woda znajdująca się w
zasobniku.
Zaprogramowane wartości można zmienić
w dowolnym momencie, stosownie do
zapotrzebowania na ciepłą wodę.

Po zaprogramowaniu 7 dni tygodnia
w trybie c.w.u. kocioł powraca do
normalnego trybu pracy.

Aby zmienić zaprogramowane dane:

Na regulatorze ExaCONTROL
serii E podłączonym do kotła
można ustawić temperaturę ciepłej
wody w granicach ustalonej na
kotle nastawy temperatury.

• Trzymać wciśnięty przycisk PROG aż
do pojawienia się pokazanego niżej
ekranu.

1
8.7

2
9

12

3

18

Prog

3
M T W T

4

0

W celu wymuszenia pracy kotła w trybie
c.w.u. poza zaprogramowanym czasem
działania, należy:

15

6

F

S

Praca wymuszona

S
24

Opis
1
Tryb c.w.u.
2
Wskaźnik zaprogramowanego okresu
pracy
3
Dzień tygodnia
4
Migający kursor

• Nacisnąć przycisk
lub
funkcji
aby przesunąć migający kursor (4).

8

• Trzymać wciśnięty przez 5 sekund
funkcji
. Segment czasu
przycisk
pracy miga na wyświetlaczu.
Tryb c.w.u. pracy kotła będzie aktywny aż
do najbliższego wyłaczenia wynikającego
z nastawy programu.
Wymuszenie pracy można także anulować
przytrzymując ten sam przycisk przez 5
sekund.

funkcji
• Nacisnąć przycisk
aby dodać segment czasu pracy lub
aby go usunąć.
przycisk
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• Przestawić wyłącznik znajdujący się za
kotłem w położenie "O".

W przypadku nieprawidłowości w działaniu
kotła na wyświetlaczu pojawi się kod
błędu.

Wyświetlacz na panelu sterowania gaśnie.
Urządzenie zostaje odłączone od zasilania
elektrycznego. Funkcja zabezpieczenia
przeciwzamrożeniowego zostaje
wyłączona.
W przypadku dłuższej nieobecności
zalecamy zamknięcie dopływu gazu do
instalacji.

Uwaga! Nie należy nigdy robić
samodzielnie przeglądów ani też
napraw urządzenia. Urządzenie
można ponownie uruchomić
wyłącznie po naprawie
dokonanej przez autoryzowany
serwis.

Usterka

Przyczyna

Usunięcie

Urządzenie przestało
działać.

Brak zasilania
elektrycznego

Proszę sprawdzić, czy nie nastąpiła
przerwa w zasilaniu i czy urządzenie jest
prawidłowo podłączone do prądu. Po
przywróceniu zasilania urządzenie włączy
się automatycznie. Jeśli błąd będzie pojawiał
się nadal, proszę skontaktować się z
autoryzowanym serwisantem.

Kod F po którym
wyświetlana jest
jedna lub dwie cyfry.

- Błąd zapłonu

Nacisnąć jeden raz przycisk RESET.

- Usterka związana z
przepływem powietrza

Jeżeli błąd będzie pojawiał się nadal,
proszę skontaktować się z autoryzowanym
serwisantem.

Wskaźnik ciśnienia
miga i wyświetla
ciśnienie mniejsze
lub równe 0.4 bar.

Brak wody w instalacji

Wyświetlacz jest
wyłączony.

- Inny błąd
Napełnić obieg c.o. (patrz rozdział
"Napełnianie obiegu c.o.").
Jeśli konieczność napełniania instalacji
występuje zbyt często, może być to
spowodowane nieszczelnością instalacji.
W takim przypadku proszę skontakować
się z autoryzowanym serwisantem w celu
skontrolowania urządzenia.

Instrukcja obsługi

10 Diagnostyka awarii
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9 Wyłączenie

9
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10.1 Napełnianie obiegu c.o.

1

3

2

Opis
1
Zawór odcinający c.o.
2
Zawór odcinający c.o.
3
Zawór antyskażeniowy

1
Opis
1
Pokrywa modułu zasobnika

• Pociągnąć do siebie, aby zdjąć
pokrywę modułu zasobnika (1).
• Umieścić pokrywę w bezpiecznym
miejscu.

• Otworzyć zawory odcinające (1) i
(2): dźwignie zaworów powinny być
ustawione w kierunku przepływu.
• Napełniać obieg c.o. aż do momentu
gdy na wyświetlaczu pojawi się wartość
ciśnienia równa 1,5 bar.
Może wystąpić niewielki wyciek
na poziomie przewodu zaworu
antyskażeniowego (3).
• Zamknąć zawory odcinające (1) i (2).
• Zamontować pokrywę modułu
zasobnika.

10
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• W przypadku ryzyka zamrożenia kotła
upewnić się, czy kocioł podłączony jest
do sieci elektrycznej i ma zapewniony
dopływ gazu.
System zabezpieczenia
przeciwzamrożeniowego steruje
uruchomieniem pompy, gdy temperatura
wody w obiegu c.o. spadnie poniżej 8°C.
Pompa wyłącza się po 10 minutach pracy,
jeżeli temperatura wody w obiegu c.o.
przekroczyła 10°C lub gdy wcześniej
osiągnęła temperaturę 35°C.
Jeżeli temperatura wody w obiegu c.o.
spadnie do 5°C palnik uruchamia się i
pracuje do momentu gdy jej temperatura
osiągnie 35°C.
Jeżeli temperatura ciepłej wody,
znajdującej się w zasobniku, spadnie
poniżej 10°C, zasobnik jest podgrzewany
aż do uzyskania temperatury 15°C.
11.2 Zabezpieczenie
przeciwzamrożeniowe instalacji
W przypadku kilkudniowej nieobecności,
należy wybrać minimalną temperaturę
obiegu grzewczego na panelu sterowania
kotła lub ustawić odpowiednio niższą
wewnętrzną temperaturę za pomocą
regulatora pokojowego.
• W przypadku dłuższej nieobecności
skontaktować się z autoryzowanym
serwisantem w celu opróżnienia kotła i
instalacji.

12 Konserwacja / Serwis
Jeśli Państwa urządzenie będzie
prawidłowo konserwowane i
wyregulowane, będzie zużywać mniej
gazu oraz wydłuży się okres jego
ekspoatacji. Regularna konserwacja
urządzenia i przewodów przez
wykwalifikowanego specjalistę jest
niezbędna dla prawidłowego działania
instalacji. Pozwala to przedłużyć okres
funkcjonowania urządzenia, ograniczyć
zużycie energii i zmniejszyć ilość
wydzielanych szkodliwych substancji.
Zalecamy wykonywanie okresowej
konserwacji urządzenia przez
autoryzowany serwis raz w roku.
Proszę pamiętać, że niewłaściwa
konserwacja może spowodować
uszkodzenie zabezpieczeń urządzenia i
stać się przyczyną szkód materialnych lub
obrażeń.

Instrukcja obsługi

11.1 Zabezpieczenie
przeciwzamrożeniowe kotła i
zasobnika

Uwaga! Obieg wody użytkowej
(ciepłej i zimnej) nie jest
zabezpieczany przez kocioł.

Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora

11 Zabezpieczenie
przeciwzamrożeniowe
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Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora

Instrukcja obsługi
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2.2

• Proszę przekazać wszystkie dokumenty
użytkownikowi urządzenia. Powinien
on przechowywać dokumenty w taki
sposób, by móc z nich korzystać w
razie konieczności.

Oznakowanie CE wskazuje, że urządzenia
opisane w niniejszej instrukcji są zgodne z
następującymi dyrektywami:

Wszystkie wymiary zawarte w
niniejszej instrukcji podano w
milimetrach.

2 Opis urządzenia
2.1

Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa umieszczona
wewnątrz urządzenia informuje o tym,
gdzie wytworzone zostało urządzenie i jaki
jest kraj przeznaczenia.
Uwaga! Urządzenie powinno
być eksploatowane wyłącznie
przy użyciu rodzajów gazu
wskazanych na tabliczce
znamionowej.
• Informacje na temat wartości i
ustawień, znajdujące się na tabliczce
znamionowej oraz w niniejszym
dokumencie powinny być zgodne z
lokalnymi warunkami dotyczącymi
zasilania.
• Aby poznać znaczenie skrótów
znajdujących się na tabliczce
znamionowej patrz rozdział "Dane
techniczne" znajdujący się na końcu
instrukcji.

- Dyrektywą dotyczącą urządzeń
gazowych (dyrektywa 90/396/EEC
Rady Wspólnoty Europejskiej)
- Dyrektywą dotyczącą kompatybilności
elektromagnetycznej (dyrektywa
2004/108/EC Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej)
- Dyrektywą niskonapięciową (dyrektywa
2006/95/EC Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej)
- Dyrektywą dotyczącą sprawności
kotłów (dyrektywa 92/42/EEC Rady
Wspólnoty Europejskiej)

Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
w przypadku szkód spowodowanych
nieprzestrzeganiem zaleceń zawartych w
niniejszej instrukcji.

Oznakowanie CE

Instrukcja obsługi

1 Uwagi dotyczące dokumentacji
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2.3

Schemat działania
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A
B
C
D
E

• Przy wyborze miejsca instalacji
urządzenia należy uwzględnić ciężar
kotła wypełnionego wodą (patrz
rozdział "Dane techniczne").
• Należy sprawdzić czy wielkość
pomieszczenia jest wystarczająca
dla zainstalowania przewodów
doprowadzenia wody, gazu, układu
odprowadzania kondensatu oraz
przewodów powietrzno-spalinowych.
• Kocioł nie może być narażony na
zapylenie lub oddziaływanie oparów
powodujących korozję.
• Aby umożliwić przeprowadzenie
okresowej konserwacji należy
zachować minimalny odstęp z każdej
strony urządzenia.

150

1

5

Zasilanie c.o.
Zasilanie ciepłej wody
Doprowadzenie gazu
Doprowadzenie zimnej wody
Powrót c.o.

600

3 Wybór miejsca instalacji
5
3.1

Kocioł

• Przed wybraniem miejsca instalacji
urządzenia należy zapoznać
się z zaleceniami dotyczącymi
bezpieczeństwa oraz ze wskazówkami
zawartymi w instrukcji obsługi i
instalacji.
0020084006_00 - 06/09 - Saunier Duval

Opis
1
Kocioł

• Urządzenie powinno być instalowane w
pomieszczeniu, które nie jest narażone
na działanie mrozu.

Instrukcja obsługi

• Urządzenie należy zainstalować przy
ścianie, w pobliżu punktów poboru
wody oraz w pobliżu komina.

Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora

Opis
1
Odprowadzenie spalin
2
Wymiennik c.o.
3
Palnik
4
Elektroda zapłonu i jonizacyjnej detekcji
płomienia
5
Wentylator
6
Mechanizm gazowy
7
Zapłon elektroniczny
8
Bezpiecznik termiczny
9
Czujnik temperatury powrotu obiegu
c.o.
10 Układ odprowadzania kondensatu
11 Pompa obiegowa c.o.
12 Naczynie wzbiorcze c.o.
13 Czujnik temperatury zasilania obiegu
c.o.
14 Filtr ochronny wymiennika płytowego
15 Zawór nadmiarowo-upustowy (by-pass)
16 Wymiennik c.w.u.
17 Zawór trójdrożny
18 Zespół napełniania kotła z zaworem
antyskażeniowym
19 Zasobnik warstwowy
20 Czujnik temperatury zasobnika
21 Pompa obiegowa c.w.u.
22 Naczynie wzbiorcze c.w.u.
23 Zawór bezpieczeństwa c.w.u.
24 Zawór odcinający c.o.
25 Zawór odcinający c.w.u.
26 Zawór odcinający gazu
27 Zawór odcinający zimnej wody
28 Zawór odcinający c.o.
29 Zawór spustowy obiegu c.w.u.
30 Zawór spustowy obiegu c.o.
31 Czujnik temperatury c.w.u.
32 Zawór bezpieczeństwa c.o.
33 Czujnik ciśnienia wody obiegu c.o.
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• Należy objaśnić te wymagania
użytkownikowi urządzenia.

4 Instrukcje w zakresie
bezpieczeństwa i zalecenia

3.2

4.1

Czujnik temperatury zewnętrznej

Instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa

Wszstkie naprawy urządzenia powinny
być wykonane przez autoryzowany serwis
Saunier Duval.
Przed uruchomieniem urządzenia należy
sprawdzić ciśnienie gazu na wejściu
do kotła. W przypadku, gdy ciśnienie
wykracza poza dopuszczalny zakres
należy odstąpić od uruchamiania kotła aż
do usunięcia przyczyn usterki.

H

W

,5 m1/2 H
mi
n.

N

=2

S

E

1

Opis
1
Czujnik temperatury zewnętrznej

Czujnik temperatury zewnętrznej (1)
należy zainstalować na zewnątrz budynku
na ścianie północnej/północno-zachodniej.
Dla optymalnego pomiaru temperatury
zewnętrznej, czujnik (1) należy
zamontować na wysokości zgodnej z
następującym wzorem: ½ H ≤ wysokość
czujnika ≤ H.
Czujnik temperatury zewnętrznej
(1) powinien być osłonięty przed
bezpośrednimi promieniami słońca.
Czujnik temperatury zewnętrznej (1)
należy zamontować w odległości co
najmniej 1 m od wszelkich otworów (drzwi,
okna, ...), przez które mogłyby przepływać
strumienie gorącego powietrza.

20

Uwaga! Niewłaściwe
podłączenie instalacji
elektrycznej grozi
niebezpieczeństwem porażenia
prądem i uszkodzenia
urządzenia.
• Przy podłączaniu przewodów wody
i gazu należy prawidłowo założyć
uszczelki, aby uniknąć ewentualnych
wycieków.
Podczas konserwacji lub naprawy
urządzenia należy obowiązkowo
przestrzegać następujących zasad
bezpieczeństwa:
• Wyłączyć urządzenie (patrz rozdział
"Wyłączenie" instrukcji obsługi).
• Odłączyć kocioł od źródła zasilania
wyciągając wtyczkę z gniazdka lub
wykorzystując wyłącznik z wymaganym
odstępem co najmniej 3 mm między
stykami.
• Zamknąć zawór odcinający dopływ
gazu.
• Zamknąć zawory odcinające na
podłączeniach.
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• Opróżnić urządzenie w przypadku
wymiany elementów hydraulicznych.

5.1.2

• Przed przystąpieniem do konserwacji
poczekać aż kocioł ostygnie.

Kotły DuoTWIN CONDENS mogą być
instalowane we wszystkich typach
instalacji grzewczych: dwururowej,
jednorurowej oraz podłogowej.

• Używać wyłącznie nowych uszczelek i
okrągłych pierścieni uszczelniających.
• Po ingerencji w instalację gazową
sprawdzić jej szczelność.
• Po wymianie elementów urządzenia,
sprawdzić działanie wymienionych
części oraz całego urządzenia.
4.2

Rozporządzenia, normy,
dyrektywy

Podczas instalacji i uruchamiania
urządzenia należy przestrzegać aktualnie
obowiązujących norm i przepisów.

5 Instalacja urządzenia
5.1

5.1.1

Zalecenia poprzedzające
instalację
Koncepcja obiegu c.w.u.

Obieg dystrybucji c.w.u. powinien zostać
wykonany w taki sposób aby w jak
największym stopniu ograniczyć straty
ciśnienia (ograniczyć ilość kolanek,
użyć zawory o dużym przekroju dla
zapewnienia dostatecznego przepływu
c.w.u.).
Kocioł może działać przy minimalnym
ciśnieniu zasilania, ale z niskim
przepływem. Większy komfort
użytkowania uzyskuje się przy ciśnieniu
zasilania wyższym od 1 bar.
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W przypadku ogrzewania podłogowego
instalację należy wyposażyć w termostat
wyłączający kocioł po przekroczeniu
temperatury 50°C. Termostat ten powinien
posiadać bezwładność pozwalającą na
opóźnienie wyłączenia kotła w przypadku
bezpośredniej zmiany trybu pracy z c.w.u.
Uwaga! Przy zastosowaniu w
instalacji materiałów różnego
rodzaju może wystąpić
zjawisko korozji. W celu
wyeliminowania tego zjawiska
należy wprowadzić do instalacji
inhibitor korozji (w proporcjach
zalecanych przez producenta).
Przekroje rur w instalacji należy dobrać
uwzględniając dostępne ciśnienie
dyspozycyjne i przepływ (patrz rozdział
"Regulacja przepływu w obiegu c.o.").
Wymagany przepływ wody w instalacji
określić na podstawie rzeczywistego
zapotrzebowania na ciepło, a nie
maksymalnej mocy kotła. Przy czym
obliczeniowa różnica temperatur między
zasileniem i powrotem nie powinna
przekraczać 20 °C. Minimalny przepływ
podany został w rozdziale "Dane
techniczne" na końcu podręcznika.

Instrukcja obsługi

W instalacji mogą być grzejniki płytowe,
konwektorowe lub ogrzewanie podłogowe.

Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora

• Podczas wykonywania czynności
serwisowych zabezpieczyć elementy
elektryczne przed zalaniem wodą lub
uszkodzeniem.

Koncepcja obiegu grzewczego
(c.o.)
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Przebieg rur powinien zostać
zaplanowany w taki sposób, by uniknąć
tworzenia syfonów, w których gromadzi się
powietrze i ułatwić ciągłe odpowietrzanie
instalacji. Odpowietrzniki powinny zostać
zainstalowane w każdym górnym punkcie
układu przewodów, jak również na
wszystkich grzejnikach.
Maksymalna objętość wody w instalacji
zależy między innymi od ciśnienia
statycznego. Naczynie wzbiorcze,
wbudowane w kocioł obsługuje instalacje
o określonych parametrach (patrz rozdział
"Dane techniczne" na końcu instrukcji).

5.2

Wymiary

600

0
131

W przypadku wyższego ciśnienia
statycznego istnieje możliwość
podwyższenia ciśnienia poduszki gazowej
w naczyniu wzbiorczym. Zaleca się
zainstalowanie zaworu spustowego w
najniższym punkcie instalacji.
W przypadku użycia zaworów
termostatycznych zaleca się wyposażyć
w nie jedynie połowę grzejników i
zainstalowanie ich w pomieszczeniach o
znacznym dopływie ciepła, nigdy zaś w
pomieszczeniu, w którym zainstalowany
został regulator pokojowy.
• Przed zainstalowaniem kotła instalacja
powinna zostać wypłukana oraz
wyposażona w filtr odpowiednio
dobrany do rodzaju instalacji.
• Jeśli kocioł nie jest instalowany
natychmiast, zaleca się zabezpieczenie
podłączeń po to, by gips i farba nie
mogły wpłynąć ujemnie na szczelność
przy późniejszym podłączeniu.

575
5.3

Lista dostarczonego wyposażenia

Kocioł dostarczany jest w 3 paczkach:
- Moduł kotła.
- Maduł zasobnika.
- Konsola.
Elementy systemu powietrznospalinowego zamawia się w zależności od
zaprojektowanej konfiguracji instalacji.

22
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5.3.2

Moduł zasobnika

Instrukcja obsługi

Moduł kotła

1

Opis
1
Moduł kotła

1
2

3

4

6

5

10

8
7

9

Opis
1
Moduł zasobnika
2
Przewód podłączeniowy czujnika
temperatury zewnętrznej
3
Instrukcja obsługi
4
Obudowa złącza
5
Elektryczny przewód zasilający 3,5 m
6
Czujnik temperatury zewnętrznej
7
Uszczelka złącza pompy ładującej
c.w.u.
(x1)
8
Uszczelka 3/4"
(x4)
9
Uszczelka 1/2"
(x1)
10 Uszczelka 3/4"
(x4)
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Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora

5.3.1

23

5.3.3

Konsola

5.4

Mocowanie do podłogi

• Rozpakować paczkę z konsolą (1).
• Umieścić szablon montażowy (2) w
miejscu instalacji.

1
A

2
1
2

Opis
1
Konsola
2
Szablon montażowy

Opis
1
Konsola
2
Szablon montażowy
A

Punkty odniesienia

• Za pomocą punktów odniesienia (A)
ustawić konsolę (1) na szablonie
montażowym (2) i zaznaczyć otwory do
wywiercenia
• Zdjąć konsolę (1) i szablon montażowy
(2).
• Wywiercić otwory w podłodze.

24
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4

2
3

5
4

Opis
1
Konsola
3
Śruba mocująca (nie dostarczona)
4
Kołek (nie dostarczony)

• Wybrać typ śruby (3) i kołka (4)
dostosowany do parametrów podłogi.
• Zamocować konsolę.
5.5

Podłączenie gazu i wody

• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek
czynności dokładnie wyczyścić
przewody, używając odpowiedniego
środka, aby usunąć wszelkie
zanieczyszczenia (opiłki, pozostałości
po lutowaniu, oleje i smary).
Zanieczyszczenia te mogłyby
przedostać się do kotła i zakłócić jego
działanie.
• Nie używać rozpuszczalników ze
względu na ryzyko uszkodzenia
elementów instalacji.
• Używać wyłącznie oryginalnych
uszczelek dostarczonych wraz z
urządzeniem.
• Po napełnieniu instalacji sprawdzić jej
szczelność i usunąć ewentualne źródła
wycieków.

6
Opis
1
Zasilanie obiegu c.o.
2
Zasilanie instalacji ciepłej wody
użytkowej
3
Doprowadzenie gazu
4
Doprowadzenie zimnej wody
5
Powrót obiegu c.o.
6
Przewód napełniania obiegu c.o.

Przewód napełniania obiegu
c.o. (6) umożliwia napełnienie
obiegu c.o. i sprawdzenie przed
zamonowaniem kotła jego
szczelności.

Instrukcja obsługi

1

1

Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora
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5.6

Montaż kotła

1
2

3

2
4

1

3

Opis
1
Śruba
2
Pokrywa
3
Przewód czujnika temperatury
zasobnika
4
Króciec układu odprowadzania
kondensatu

4

5

• Rozpakować paczkę z modułem kotła.
• Zdemontować śruby (1) i pokrywę (2).
• Umieścić je w bezpiecznym miejscu.
Opis
1
Moduł kotła
2
Moduł zasobnika
3
Kołki ustalające
4
Uszczelka złącza pompy ładującej c.w.u.
5
Uszczelka 3/4"

• Wyjąć moduł zasobnika z paczki.
• Zdjąć pokrywę i umieścić ją w
bezpiecznym miejscu.
• Zdjąć listwę mocującą złącza.
• Umieścić moduł kotła (1) na module
zasobnika (2).

26
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• Uważać aby nie przygnieść przewodu
czujnika temperatury zasobnika.

Instrukcja obsługi

• Sprawdzić prawidłowe położenie
kołków ustalających (3).

1

• Umieścić uszczelki (4) i (5) w złączach
i połączyć moduł kotła (1) z modułem
zasobnika (2).
• Podłączyć elastyczny wąż
odprowadzania kondensatu do otworu.

5

2

Opis
1
Zmontowany kocioł
2
Konsola

• Umieścić zmontowany kocioł (1) nad
konsolą (2).

2
3

4

Opis
1
Zmontowany kocioł
2
Konsola
3
Uszczelka 3/4"
4
Uszczelka 1/2"
5
Regulowane nóżki

• Umieścić uszczelki (3) i (4) na
zaworach konsoli.
• Połączyć konsolę (2) i kocioł (1).
• Wypoziomować kocioł (1) za pomocą
regulowanych nóżek (5).

Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora
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5.7

Napełnianie układu
odprowadzania kondensatu
Uwaga! Przed dokonaniem
pierwszego uruchomienia
należy napełnić zbiornik układu
odprowadzania kondensatu.

1
2
Opis
1
Odprowadzenie kondensatu
2
Poziom napełniania

• Odkręcić zbiornik układu
odprowadzania kondensatu (1).
• Napełnić wodą zbiornik do
wymaganego poziomu napełnienia (2).
• Zamontować ponownie zbiornik
zwracając uwagę na poprawność
osadzenia uszczelek.

5.8

Podłączenie układu
odprowadzania kondensatu

Kocioł wyposażony jest w 2 elastyczne
węże, jeden do odprowadzania
kondensatu, drugi do odprowadzania
wycieków z zaworów bezpieczeństwa.

1

2
3
Opis
1
Odprowadzanie kondensatu
2
Odprowadzenie wycieków z zaworów
bezpieczeństwa
3
Odprowadzanie do kanalizacji (syfon
nie stanowi fabrycznego wyposażenia
kotła)

• Podłączyć elastyczne węże
odprowadzające (1) i (2) do jednego
odprowadzania do kanalizacji zgodnie z
następującymi zaleceniami:
• Nie zaginać elastycznych węży
odprowadzających (1) i (2) (patrz
schemat).
• Nie stosować przewodu miedzianego.

28

• Sprawdzić czy przewody
odprowadzające są prawidłowo
wsunięte w syfon (3).
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Podłączenie odprowadzenia
spalin

Możliwe są różne konfiguracje
wyprowadzenia układu powietrznospalinowego.
OK

• W celu doboru odpowiedniego systemu
powietrzno-spalinowego proszę
skontaktować się ze sprzedawcą lub
instalatorem.
Uwaga! Należy stosować
wyłącznie oryginalne elementy
układu powietrzno-spalinowego
dla urządzeń kondensacyjnych,
dostępne w aktualnym cenniku.

• Zapewnić nachylenie 4,4% między
kolanem i końcem systemu powietrznospalinowego, aby umożliwić powrót
kondensatu do urządzenia.
Maksymalna długość układu powietrznospalinowego zależy od jego typu (na
przykład C13).
• Niezależnie od wybranego typu
systemu powietrzno-spalinowego,
należy zachować minimalne odległości,
podane w tabeli, dla umieszczenia
wyprowadzeń systemu powietrznospalinowego.
• Należy objaśnić te wymagania
użytkownikowi urządzenia.

Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora
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5.9
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O
P

G
C

N

E

F

M

A
B

30

Umiejscowienie
Oznaczenie końcówek przewodu
odprowadzania spalin
A
Pod oknem
B
Pod wywietrznikiem
C
Pod rynną
D
Pod balkonem
Odległość od
E
sąsiedniego okna
Odległość od
F
sąsiedniego
wywietrznika
Odległość od
pionowych lub
G
poziomych przewodów
odprowadzających
Odległość od rogu
H
budynku

D

mm
600
600
500
500
500
600

600

500

I

H

Umiejscowienie
Oznaczenie końcówek przewodu
odprowadzania spalin
Odległość od wejścia
I
do budynku
Odległość od ziemi lub
L
innego piętra
Odległość od
sąsiedniego
M
wyprowadzenia w
pionie
Odległość od
sąsiedniego
N
wyprowadzenia w
poziomie
Odległość od
O
sąsiedniego
wywietrznika
Odległość od
P
sąsiedniego okna

L

mm
1000
1800

3000

3000

600
500
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Poziomy układ powietrznospalinowy Ø 80/125 mm
(instalacja typu C13)

5.9.2

Pionowy układ powietrznospalinowy Ø 80/125 mm
(instalacja typu C33)
Instrukcja obsługi

5.9.1

L

1

Opis
1
Uszczelka

Maksymalna strata ciśnienia 165 Pa.
Wartość tą można osiągnąć przy
maksymalnej długości przewodu (L) + 1
kolanko pod kątem 90°.
Typ
Ø 80/125

Długość maks.
28 m

Za każdym razem gdy wymagane jest
dodatkowe kolanko 90° (lub 2 o kącie
45°), długość (L) powinna być ograniczona
o 2,5 m.

Maksymalna strata ciśnienia 165 Pa.
Wartość tą można osiągnąć przy
maksymalnej długości przewodu (L) + 1
kolanko pod kątem 90°.
Typ
Ø 80/125

Długość maks.
28 m

Za każdym razem gdy wymagane jest
dodatkowe kolanko 90° (lub 2 o kącie
45°), długość (L) powinna być ograniczona
o 2,5 m

Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora

L

31

0020084006_00 - 06/09 - Saunier Duval

6 Podłączenia elektryczne
Niebezpieczeństwo! W
przypadku nieprawidłowej
instalacji istnieje ryzyko
porażenia prądem i uszkodzenia
urządzenia.

1

2

• Podłączyć przewód zasilający
kotła do sieci 230 V jednofazowej z
uziemieniem.
• Przestrzegać prawidłowego
podłączenia fazy i przewodu
neutralnego do kotła.
• Użyć przewodu zasilającego
dostarczonego wraz z urządzeniem.
Uwaga! Podłączenie elektryczne
urządzenia powinno zostać
wykonane przez fachowca
posiadającego odpowiednie
uprawnienia. Wszelkie
naprawy urządzenia powinny
być wykonywane przez
autoryzowany serwis Saunier
Duval.
Zgodnie z obowiązującymi normami
odłączenie elektryczne powinno zostać
wykonane za pomocą wyłącznika
dwubiegunowego z zachowaniem odstępu
przynajmniej 3mm między stykami.

3

Opis
1
Przewód podłączenia do sieci
elektrycznej
2
Opaska zakręcana
3
Przepust

• Poprowadzić elektryczny przewód
zasilający (1) w sposób pokazany na
rysunku.
• Poprowadzić przewód zasilający (1)
przez przepust (3).
• Unieruchomić przewód (1) za pomocą
opaski zakręcanej (2).
• Podłączyć przewód (1) do listwy w
obudowie złącza dostarczonej wraz z
modułem zasobnika.

32
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• Zablokować je za pomocą zacisku (5).

1
2

3

5

2

1
6
7
Opis
1
Obudowa złącza
2
Śruba
3
Złącze główne
4
Dodatkowe złącze
5
Zacisk
6
Przewód zasilający
7
Śruba

• Odkręcić śrubę (2) obudowy złącza (1)
a następnie otworzyć obudowę.
Obie śruby (7) oraz obudowy
złącza (1) służą do zamocowania
obudowy w kotle.
• Odręcić zacisk (5).
• Podłączyć przewód zasilania
elektrycznego (6) do złącza głównego
(3) pamiętając o prawidłowej
biegunowości.
• Podłączyć osprzęt przestrzegając
biegunowości.
• Umieścić wszystkie złącza i przewody
w obudowie złącza (1).
0020084006_00 - 06/09 - Saunier Duval

1
Opis
1
Obudowa złącza
2
Złącze kotła

• Podłączyć złącze (1) do złącza kotła
(2).

Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora
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• Zamknąć obudowę złącza (1) i
przykręcić śrubę (2).
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3

1

2

2

230 V

Opis
1
Obudowa złącza
2
Śruby
3
Kocioł

• Unieruchomić obudowę
złącza (1) za pomocą śrub
(2).
6.1

Modulacyjny regulator pokojowy
eBus

1

Opis
1
Modulacyjny regulator pokojowy
(ExaCONTROL E / E7 / E7 radio)
2
Dodatkowe złącze

• Podłączyć modulacyjny regulator
pokojowy (1) do zacisków eBus i 0V
dodatkowego złącza (2).

1

Opis
1
Mostek

• Zachować mostek (1) między zaciskami
0 i 24V.

34

• Poprowadzić przewód komunikacyjny
między modułem kotła i modułem
zasobnika.
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6.2

Regulator pokojowy ON/OFF 24V

6.3

Czujnik temperatury zewnętrznej

1

Instrukcja obsługi

3
B

2

1

C

6
D

5

Opis
1
Mostek

• Usunąć mostek (1) między zaciskami 0
i 24V dodatkowego złącza.
2

4

Opis
1
Śruba
2
Pokrywa
3
Uszczelka pokrywy
4
Nakrętka
5
Podkładka
6
Uszczelka przepustu

• Odkręcić śruby (1), zdjąć pokrywę (2) i
uszczelkę pokrywy (3).
• Odkręcić nakrętkę (4), zdjąć podkładkę
(5) i uszczelkę przepustu (6).
• Umieścić części w bezpiecznym
miejscu.

3
230 V
1
Opis
1
Regulator pokojowy ON/OFF 24V
2
Dodatkowe złącze

• Podłączyć regulator 24V (1) do
zacisków 24V i 0V dodatkowego złącza
(2).

0020084006_00 - 06/09 - Saunier Duval

1
B

C
A

2
Opis
1
Obudowa
2
Śruba (nie dostarczona)
3
Kołek (nie dostarczony)

Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora
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• Wybrać typ śruby i kołka dostosowany
do podłoża (kamień, beton).

3

• Wywiercić otwory w podłożu i włożyć
kołki (3).

2

• Zamocować w pionie (złącze przepustu
do dołu) i wypoziomować obudowę (1)
za pomocą śrub (2).

1

4

A

B

4
A

5

Opis
1
Śruba
2
Pokrywa
3
Uszczelka pokrywy
4
Obudowa

3
2

B

1

• Zamontować pokrywę (2) i uszczelkę
pokrywy (3) na obudowie (4), dokręcić
śruby (1), aby zamknąć obudowę (4).
• Poprowadzić przewód podłączeniowy
czujnika do złącza głównego.

Opis
1
Nakrętka
2
Podkładka
3
Uszczelka przepustu
4
Obudowa
5
Przewód podłączeniowy czujnika

• Na przewodzie połączeniowym czujnika
(5) założyć nakrętkę (1) a nad nią
podkładkę (2) oraz uszczelkę przepustu
(3).
• Umieścić przewód podłączeniowy
czujnika (5) w obudowie (4) i podłączyć
go.

36

• Zamontować uszczelkę przepustu (3) i
podkładkę (2) w obudowie (4), dokręcić
nakrętkę (1), aby zapewnić szczelność
połączenia.
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6.4

Podłączenie czujnika temperatury
zasobnika
Instrukcja obsługi

2

4

1

230 V

1

Opis
1
Przewód podłączeniowy czujnika
2
Złącze główne

• Podłączyć przewód podłączeniowy
czujnika (1) do zacisków OTC1 i OTC2
złącza głównego (2).
Opis regulacji kotła po podłączeniu
czujnika temperatury zewnętrznej
znajdą Państwo w rozdziale
"Ustawianie krzywej grzewczej
c.o.".

3
Opis
1
Przewód po stronie modułu kotła
2
Złącze
3
Przewód czujnika temperatury
zasobnika
4
Opaska zakręcana

• Połączyć przewód po stronie modułu
kotła (1) z przewodem czujnika
temperatury zasobnika (3) łącząc
kostkę złącza (2).
• Nadmiar kabla ułożyć wzdłuż
ściany obudowy modułu zasobnika i
unieruchomić go za pomocą opasek
zakręcanych (4).

Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora
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6.5

15

Schemat elektryczny

10

9

11

8

12

14

13
7

16
2

17

18

3
6

4
1
Opis
1
Obudowa złącza
2
Płyta główna
3
Panel sterowania
4
Czujnik temperatury zasobnika
5
Zawór trójdrożny
6
Czujnik ciśnienia
7
Czujnik temperatury c.w.u.
8
Czujnik temperatury zasilania c.o.
9
Czujnik temperatury powrotu c.o.
10 Wentylator

5
11
12
13
14
15
16
17
18

Mechanizm gazowy
Bezpiecznik termiczny
Elektroda zapłonu i jonizacyjnej detekcji
płomienia
Zapłon
Pompa c.o.
Pompa obiegu c.w.u.
Bezpiecznik 2A
Wyłącznik On/Off

38
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7.1

Napełnianie obiegu c.w.u.

• Otworzyć zawór na doprowadzeniu
zimnej wody znajdujący się na module
zasobnika.
• Otworzyć zawór zasilający c.w.u.
znajdujący się na module zasobnika.
• Otworzyć poszczególne zawory w
punktach poboru ciepłej wody, aby
odpowietrzyć instalację w mieszkaniu.

• Sprawdzić szczelność obiegu.
7.2

Napełnianie obiegu c.o.

• Przestawić przełącznik z tyłu kotła
w położenie "I". Wyświetlacz panelu
sterowania uruchamia się: urządzenie
jest gotowe do pracy.
• Sprawdzić czy wyświetlacz wskazuje
tryb "OFF". Jeżeli nie, nacisnąć
kilkakrotnie przycisk MODE, aby na
wyświetlaczu pojawił się komunikat
"OFF".
Informacja o ciśnieniu obiegu c.o. miga na
wyświetlaczu.

1

2

Opis
1
Pompa c.w.u.
2
Śruba odpowietrznika

• Odkręcic, nie wykecając do końca,
śrubę odpowietrznika (2) pompy c.w.u.
(1).
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1

2

Opis
1
Zawór odcinający
2
Zawór odcinający

• Otworzyć zawory odcinające (1) i
(2): dźwignie zaworów powinny być
ustawione w kierunku przepływu.

Instrukcja obsługi

• Otworzyć zawory odcinające na
podłączeniach: dźwignie zaworów
powinny być ustawione w kierunku
przepływu.

• Odpowietrzać obieg c.w.u. aż do
uzyskania normalnego przepływu wody,
a następnie zamknąć zawory oraz
zakręcić śrubę odpowietrznika (2).

Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora

7 Uruchomienie
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2

7.3

Uruchomienie kotła

• Otworzyć zawór gazu na module
zasobnika.
• Ustawić godzinę i datę (patrz rozdział
"Ustawianie godziny")
• Nacisnąć przycisk MODE, aby
i
.
wyświetlić symbole
Wytwarzanie ciepłej wody
użytkowej jest priorytetowe
w stosunku do centralnego
ogrzewania.

1
Opis
1
Pompa obiegu c.o.
2
Korek odpowietrznika

Kocioł wykonuje cykl kontroli stanu
urządzenia przed uruchomieniem.
Wyświetlacz wskazuje zadaną
temperaturę c.w.u. i przechodzi do trybu
.

• Otworzyć korek odpowietrznika (2)
umieszczony na pompie obiegowej
c.o. (1), jak również automatyczne
odpowietrzniki instalacji.

Po nieudanych 5 próbach rozruchu
wyświetli się kod błędu F1.

• Sprawdzić czy zawory odcinające
instalacji grzewczej, znajdujące się na
module zasobnika, są otwarte.

• Nacisnąć przycisk RESET na panelu
sterowania i powtórzyć sekwencję
rozruchu.

• Odpowietrzyć każdy grzejnik aż do
uzyskania normalnego wypływu wody,
a następnie zamknąć odpowietrzniki.

Gdy woda użytkowa jest ciepła kocioł
.
przechodzi do trybu

• Pozostawić otwarty korek
odpowietrznika (2) pompy.

• Uruchomić i pozostawić pracujące
urządzeniena co najmniej 15 minut z
nastawą temperatury c.o. wyższą lub
równą 50°C.

• Sprawdzić, czy wskaźnik ciśnienia
wyświetla wartość między 1 i 2 bar, w
przeciwnym razie ponownie napełnić
instalację.
• Zamknąć zawory odcinające.

• Odpowietrzyć jeszcze raz każdy
grzejnik aż do uzyskania normalnego
wypływu wody, a następnie zamknąć
odpowietrzniki.
• Sprawdzić, czy wskaźnik ciśnienia
wody wyświetla wartość między 1,5 i
2,5 bar, w przeciwnym razie napełnić
ponownie instalację.
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Regulacja przepływu w obiegu
c.o.

Przepływ w obiegu c.o. powinien być
dostosowany do obliczeń dotyczących
instalacji.
• Otworzyć wszystkie zawory grzejników
instalacji.

Instrukcja obsługi

8.1

Każdy obrót śruby odpowiada
zmianie ciśnienia o 1 kPa.

1
2
3

• Zamknąć grzejniki, które mogą być
wyłączone przez użytkownika i
sprawdzić, czy gradient temperatury
między zasilaniem i powrotem c.o.
nie przekracza maksymalnej wartości
20°C.
Kocioł jest wyposażony w zawór
nadmiarowo-upustowy (by-pass),
regulowany w zakresie 14,7 kPa do 34,3
kPa, ustawiony fabrycznie na 24,5 kPa.

1

Opis
1
Regulator prędkości pompy
2
Prędkość I
3
Prędkość II

• Obrócić pokrętło regulacji (1), aby
wybrać prędkość I lub II pompy w
zależności od krzywej przepływ/
ciśnienie.

Opis
1
Śruba zaworu nadmiarowo-upustowego
(by-pass)

• Zależnie od potrzeb proszę pokręcić
śrubą zaworu nadmiarowo-upustowego
(1) aby dostosować dostępne ciśnienie
dyspozycyjne do straty ciśnienia w
instalacji zgodnie z krzywą przepływu/
ciśnienia.
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8 Regulacje specjalne
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Dostępne ciśnienie (kPa)pomiędzy
punktem zasilania i powrotu

40

1

4

30

2

5

20

3

6

¥¤

0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Przepływ w obiegu centralnego ogrzewania (l/h)
Opis
Prędkość I
1
Zawór nadmiarowo-upustowy
zamknięty
2
Zawór nadmiarowo-upustowy otwarty
do połowy
3
Zawór nadmiarowo-upustowy otwarty

8.2

Dostęp do danych technicznych
kotła (zastrzeżony dla instalatorów
i pracowników autoryzowanego
serwisu)

Dostęp do danych technicznych kotła
pozwala na przeprowadzenie niektórych
regulacji i analizę ewentualnych
nieprawidłowości w działaniu.
Przykładowo możemy ustawić
maksymalną moc kotła w trybie
ogrzewania na wybraną wartość
w zakresie od mocy minimalnej do
maksymalnej. Dzięki temu wydajność
kotła można dostosować do potrzeb danej
instalacji. Zmniejszenie mocy w trybie
centralnego ogrzewania nie ma wpływu na
moc w trybie ciepłej wody użytkowej.
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Prędkość II
4
Zawór nadmiarowo-upustowy
zamknięty
5
Zawór nadmiarowo-upustowy otwarty
do połowy
6
Zawór nadmiarowo-upustowy otwarty

Kiedy na wyświetlaczu kotła miga "0".
lub
• Nacisnąć przycisk
wyświetlenia liczby 96.

aż do

• Nacisnąć przycisk MODE aby
zatwierdzić wybór.

1

2

Opis
1
Numer parametru
2
Wartość parametru

Aby uzyskać dostęp do menu instalatora:
• Nacisnąć przycisk MODE na 5 sekund.

• Nacisnąć przycisk
lub
wybrać żądany parametr.

aby

0020084006_00 - 06/09 - Saunier Duval

Wartość parametru miga.
lub
aby
• Nacisnąć przycisk
zmienić wartość wybranego parametru.

• Nacisnąć przycisk MODE na 5 sekund,
aby wyjść z menu instalatora.

• Nacisnąć przycisk MODE aby
zatwierdzić wybór.
Parametr

Opis

Zakres regulacji

d.0 (*)

Maksymalna moc c.o.

Wybrać żadaną wartość (nastawa fabryczna
= 18 kW)

d.1 (*)

Wybieg pompy obiegowej po
żądaniu c.o.

2 do 60 minut (nastawa fabryczna: 5 minut)

d.2 (*)

Maksymalny czas blokady palnika
w trybie c.o. (opóźnienie czasowe
zabezpieczające przed krótkimi
cyklami pracy)

3 do 60 minut (nastawa fabryczna: 5 minut)

d.3

Pomiar temperatury c.w.u.

W °C

d.4

Pomiar temperatury zasobnika

W °C

d.5

Zadana temperatura zasilania c.o.

W °C

d.6

Zadana temperatura c.w.u.

W °C

d.7

Zadana temperatura zasobnika

W °C

d.8

Żądanie pracy z regulatora
pokojowego typu ON/OFF.

0: brak żądania c.o. (otwarty)
1: żądanie c.o. (zamknięty)

d.9

Temperatura zasilania c.o. zadana
przez regulator modulacyjny (e-Bus)

W °C

d.10

Status pompy obiegowej c.o

1 lub 2: włączona
0: wyłączona

d.11

Zewnętrzna pompa ogrzewania - nie
używane

1 do 100: włączona
0: wyłączona

d.13

Status pompy cyrkulacyjnej c.w.u.
(poprzez dodatkowy moduł) - nie
używane

1 do 100: włączona
0: wyłączona

d.22

Żądanie c.w.u.

1: żądanie
0: brak żądania

d.23

Tryb pracy letniej/zimowej
(ogrzewanie włączone/wyłączone)

1: zima
0: lato

d.24

Ciśnienie wody w obiegu

W barach

d.25

Dopuszczenie do ładowania
zasobnika c.w.u.

1: tak
2: nie

d.27 (*)

Opcja przekaźnika 1

Nie używany

d.28 (*)

Opcja przekaźnika 2

Nie używany

d.33

Zadana prędkość wentylatora

W obr/min. /10
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Zmieniać można jedynie
parametry oznaczone gwiazdką
(*); pozostałe parametry są tylko
do odczytu.
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• Aby zmienić wartość parametru
nacisnąć przycisk MODE.
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Parametr

Opis

Zakres regulacji

d.34

Rzeczywista prędkość wentylatora

W obr/min. /10

d.35

Położenie zaworu trójdrożnego

0: c.o., 100 = c.w.u.,
40: położenie środkowe
Wartość rzeczywista w °C

d.40

Temperatura zasilania c.o.

d.41

Temperatura powrotu c.o.

Wartość rzeczywista w °C

d.44

Prąd jonizacji

Wartość rzeczywista (10nA)
> 80: brak płomienia
< 40: płomień

d.45 (**)

Krzywa c.o.

Od 0 do 9 (patrz rozdział "Ustawienie krzywej
grzewczej c.o.").

d.46 (**)

Dolna część krzywej c.o.

Od -10 do 10 (patrz rozdział "Ustawienie
krzywej grzewczej c.o.").

d.47

Odczyt temperatury zewnętrznej

W °C

d.60

Ilość wyłączeń czujnikiem
przegrzewu

Liczba wyłączeń

d.61

Ilość nieudanych zapłonów podczas
ostatniej próby

Liczba uruchomień

d.64

Średni czas zapłonu

W sekundach

d.65

Maksymalny czas zapłonu

W sekundach

d.67

Czas pozostały do uruchomienia
palnika (opóźnienie czasowe)

W minutach

d.68

Ilość nieskutecznych zapłonów w
pierwszej próbie

Liczba zapłonów

d.69

Ilość nieskutecznych zapłonów w
drugiej próbie

Liczba zapłonów

d.76

Kod produktu

00 do 99

d.80

Czas pracy w trybie c.o.

W godzinach

d.81

Czas pracy w trybie c.w.u.

W godzinach

d.82

Ilość załączeń w trybie c.o.

Liczba

d.83

Ilość załączeń w trybie c.w.u.

Liczba

d.90

Rozpoznanie regulatora cyfrowego
(e-Bus)

1: rozpoznany
0: nie rozpoznany

d.91 (*)

Tryb pracy programatora
wewnętrznego

0: tryb 24 godzinny
1: tryb tygodniowy (regulacja domyślna)

d.92 (*)

Uruchomienie / Wyłączenie
programatora wewnętrznego

0: programator c.o. wyłączony, programator
c.w.u. wyłączony

Nastawa fabryczna programatora

1: programator c.o. wyłączony, programator
c.w.u. włączony (regulacja domyślna)

C.w.u.: aktywny od 6h00 do 24h00
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C.o.: od poniedziałku do piątku
aktywny od 6h00 do 8h00 i od 16h00
do 23h00. W sobotę i w niedzielę
aktywny od 08h00 do 23h00

2: programator c.o. włączony, programator
c.w.u. wyłączony
3: programator c.o. włączony, programator
c.w.u. włączony
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Opis

Zakres regulacji

d.97 (*)

Uruchomienie diagnostyki poziomu
drugiego

Zarezerwowany dla Serwisu.

d.99

Status pracy urządzenia

Zarezerwowany dla Serwisu.

** Niedostępne w tej wersji urządzenia. W celu dokonania korekty krzywej grzewczej prosimy o
kontakt z serwisem autoryzowanym.

Funkcja programowania czasu pracy kotła
na potrzeby c.o. może zostać aktywowana
w wewnętrznym programatorze kotła
(parametr d.92-3).
Po aktywacji tej funkcji w wewnętrznym
programatorze, używając przycisku
MODE jest możliwość wyboru pracy
kotła na potrzeby c.o. za programatorem
wewnętrznym (na wyświetlaczu pojawi
się tarcza zegara) lub pracy bez użycia
wewnętrznego programatora.
Zaprogramowanie okresów pracy na
potrzeby c.o. odbywa się w taki sam
sposób jak regulacja okresów wytwarzania
ciepłej wody (patrz rozdział 8.6
"Programowanie kotła").
Uwaga! W przypadku
podłączenia do kotła regulatora
pokojowego z programatorem,
nie należy aktywować
programatora wewnętrznego
kotła dla c.o.
Nastawa fabryczna maksymalnej
temperatury zasilania c.o. wynosi 73°C.
Wartość tę można ustawiać w zależności
od typu instalacji (np. ogrzewanie
podłogowe) w zakresie od 50 do 82°C.
Aby ją zmienić należy skontaktować się z
autoryzowanym serwisem.
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8.2.1

Regulacja mocy kotła

Moc kotła można regulować w zakresie
od 9 do 24 kW skokowo co 1 kW aby
dostosować ją do potrzeb instalacji.
• Nacisnąć przycisk MODE na 5 sekund.
Gdy na wyświetlaczu kotła miga "0".
• Nacisnąć przycisk
uzyskać liczbę 96.

lub

• Nacisnąć przycisk MODE aby
zatwierdzić.

aby

Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora

Programator wewnętrzny kotła fabrycznie
ma aktywną funkcję programowania czasu
wytwarzania ciepłej wody użytkowej,
natomiast funkcja programowania czasu
pracy na c.o. jest nieaktywna (parametr
d.92-1).

Instrukcja obsługi

Parametr
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8.2.2

1

2

Krzywą grzewczą c.o. można ustawić na
kotle lub na modulacyjnym regulatorze
pokojowym (sprawdzić dokumentację
wyposażenia przed wykonaniem
ustawienia).

Opis
1
Numer parametru
2
Moc kotła

Na kotle należy ustawić 2 parametry:

Wyświetlacz wyświetla numer parametru
(1) "d.0" i powyżej moc grzewczą kotła (2).

- Regulacja temperatury otoczenia
(parametr d.46). (*)

• Aby zmienić moc kotła (2) nacisnąć
przycisk MODE.

* Niedostępne w tej wersji urządzenia. W celu
dokonania korekty krzywej grzewczej prosimy o
kontakt z serwisem autoryzowanym.

- Wybór krzywej grzewczej c.o.
(parametr d.45). (*)

Wartość parametru miga.
• Nacisnąć przycisk
zmienić wartość.

lub

aby

Regulacja krzywej grzewczej c.o.
Na wybór właściwej krzywej grzewczej
mają wpływ dwa czynniki:
- Minimalna temperatura zewnętrzna
typowa dla regionu, w którym
zainstalowany jest czujnik temperatury
zewnętrznej.

• Nacisnąć przycisk MODE aby
zatwierdzić wybór.
• Nacisnąć przycisk MODE na 5 sekund
aby wyjść z menu.
W poniższej tabeli podano
orientacyjne zużycie gazu w
zależności od mocy kotła
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Ustawianie krzywej grzewczej
c.o.

- Maksymalna temperatura, jaką może
zapewnić kocioł w obiegu c.o.
Jeżeli np. kocioł zainstalowany jest w
regionie, w którym typowa minimalna
temperatura wynosi -5°C, maksymalna
temperatura dostarczana przez kocioł
wynosi 72°C. Krzywa charakterystyki
grzania będzie przechodziła przez
przecięcie 2 parametrów, tak więc będzie
to krzywa 5 (patrz odpowiednia krzywa
na następnym wykresie) a parametr d.45
będzie równy 5.

kW

m3/h

kW

m3/h

24

2.6

16

1.7

23

2.4

15

1.6

22

2.3

14

1.5

21

2.2

13

1.4

20

2.1

12

1.3

Regulacja temperatury otoczenia

19

2

11

1.2

18

1.9

10

1.0

17

1.8

9

0.9

Kocioł pracując według krzywej
grzewczej ma zapewnić temperaturę
w ogrzewanych pomieszczeniach na
poziomie 20°C. Jeżeli jest niezbędna
korekta temperatury w pomieszczeniach
służy do tego parametr d.46 który pozwala
na skorygowanie temperatury w zakresie
od 10 do 30°C.
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9

8

7

6

5

D

90
4

80

3

70

2

60
30
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Aby np. zwiększyć temperaturę otoczenia
do 22°C należy ustawić parametr d.46 na
2.

1

50
40

20

A
B

C

10

B

C
D

Temperatura zasilania c.o.
Regulacja podstawy krzywej

• Wyłączyć kocioł i odłączyć go od źródła
zasilania.

9 Opróżnianie urządzenia
9.1

Temperatura zewnętrzna
Regulacja krzywej c.o.

Obieg c.o.
• Podłączyć końcówkę przewodu
spustowego (1) do zaworu (2).
• Podłączyć przewód spustowy do
końcówki (1).
• Podłączyć drugi koniec przewodu do
kanalizacji.
• Otworzyć zawór spustowy (2).
• Umożliwić dopływ powietrza do obiegu
otwierając zawór napowietrzający w
górnej części instalacji.

2

1

Opis
1
Końcówka przewodu spustowego
2
Zawór spustowy
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Aby opróżnić z wody jedynie
kocioł, należy najpierw zamknąć
zawory odcinające zasilania i
powrotu c.o.
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• Gdy woda przestaje wypływać
zamknąć zawór spustowy (2) i zawór
napowietrzający.

• Gdy woda przestaje wypływać zamknąć
zawór spustowy (1), zawór i zawór
ciepłej wody.

• Zdjąć przewód spustowy z końcówki
(1).

• Zdjąć wąż z króćca (1).

9.2

10 Zmiana rodzaju gazu

Obieg c.w.u.

Dla prawidłowego funkcjonowania
urządzenia przy użyciu gazu innego
niż ustawiony fabrycznie, należy
dokonać pewnych regulacji na poziomie
mechanizmu gazowego.
• Zdjąć pokrywę modułu kotła.

1

3

1

2

Opis
1
Króciec do podłączenia węża
2
Zawór spustowy

• Wyłączyć kocioł i odłączyć go od źródła
zasilania.
• Zamknąć zawór doprowadzenia zimnej
wody.
• Nałożyć wąż na króciec (1).
• Drugi koniec węża podłączyć do
kanalizacji.

Opis
1
Korek otworu gniazda pomiaru

• Odkręcić korek (1).
• Wsunąć sondę analizatora spalin do
otworu gniazda pomiarowego przewodu
spalinowego.

1

• Otworzyć zawór spustowy (2).
• Otworzyć zawór ciepłej wody w
najwyższym punkcie instalacji, aby
doprowadzić powietrze i opróżnić
całkowicie obieg c.w.u.
Uwaga! Temperatura wody
wypływającej z zaworu
spustowego może osiągać 75°C.

2
Opis
1
Śruba regulacji mocy maksymalnej
2
Mechanizm gazowy

48
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10.1 Regulacja mocy maksymalnej

• Otworzyć do oporu zawór poboru c.w.u.
• Poczekać około 2 minut, aby odczytać
ustabilizowaną wartość CO2.

Regulacja G31 (Propan) - G20
(GZ50)

10.1.2

- W trybie c.o. przez CO2:

• Przekręcić śrubę (2) w lewo o dwa
pełne obroty.

• Nacisnąć jednocześnie przycisk
.
RESET i przycisk

• Poczekać około 2 minut, aby odczytać
ustabilizowaną wartość CO2.

• Zwolnić przycisk RESET.

• Regulować stopniowo, aby uzyskać
wartość CO2 dla G20 (GZ50).

Po upływie około 5 sekund wyświetli się
"Hi".
• Gdy wyświetli się "Hi" nacisnąć przycisk
MODE, aby wymusić pracę kotła z
mocą maksymalną.

10.2 Ponowne uruchomienie
• Zamknąć korkiem (1) otwór gniazda
pomiarowego przewodu spalinowego.
• Zamontować pokrywę modułu kotła.

Na wyświetlaczu pokazuje się na
przemian "Hi" i temperatura obiegu
c.o. co oznacza, że kocioł jest w trybie
wymuszenia pracy palnika.

Po zamontowaniu szczelnej
pokrywy modułu kotła wartość
CO2 zmienia się i powinna być
identyczna z podaną w poniższej
tabeli.

• Kocioł wykona żądanie c.o.
• Poczekać około 2 minut, aby odczytać
ustabilizowaną wartość CO2.
10.1.1

Regulacja G20 (GZ50) - G31
(Propan)

• Przekręcić śrubę (2) w prawo o dwa
pełne obroty.
• Poczekać około 2 minut, aby odczytać
ustabilizowaną wartość CO2.

• Przykleić obok tabliczki znamionowej
etykietę (dostarczoną wraz z
urządzeniem) z informacją o
przezbrojeniu urządzenia na inny
rodzaj gazu.
• Po wyregulowaniu i zamontowaniu
szczelnej pokrywy nacisnąć przycisk
w celu uruchomienia procesu
inicjalizacji kotła i wyłączyć tryb
wymuszania palnika, jeżeli regulacja
mocy maksymalnej była wykonana w
trybie c.o.

Nastawy po zmianie gazu

Jedn.

G20 (GZ50)

Moc maksymalna c.w.u.

kW

31.6

Moc maksymalna c.o.

kW

24.33

CO2 przy płycie otwartej

%

9 +/- 0.2

10.3 ± 0.3

CO2 przy płycie zamkniętej

%

9.2 +/- 0.3

10.1 ± 0.2
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- W trybie c.w.u. przez CO2:

Instrukcja obsługi

• Regulować stopniowo, aby uzyskać
wartość CO2 dla G31 (Propanu)
przedstawioną w tabeli.

G31 (Propan)
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11 Wykrywanie awarii
Poniżej przedstawiono listę niektórych
kodów błędów wyświetlanych przez
urządzenie.
Awarie opisane w tym rozdziale wymagają
interwencji wykwalifikowanego instalatora,
a w razie konieczności autoryzowanego
serwisu Saunier Duval.

Kod

Opis

Brak zapłonu.
F1 & F4
Brak obecności płomienia.

Ważne: w przypadku pojawienia
się powietrza w przewodach
proszę odpowietrzyć grzejniki
i skorygować ciśnienie. Jeśli
przypadki takie są zbyt częste,
proszę wezwać autoryzowany
serwis, bowiem w instalacji
mogą pojawiać się drobne
wycieki i należy odnaleźć
ich przyczynę, może także
wynikać to z korozji instalacji,
której należy zapobiec dodając
odpowiedni środek do wody w
obiegu.

Możliwe przyczyny
Brak gazu/ zbyt niskie ciśnienie ruchowe
gazu.
Nieprawidłowa regulacja mechanizmu
gazowego.
Uszkodzona elektroda zapłonowa i
jonizacyjnej detekcji płomienia.
Uszkodzony automat zapłonowy.

F2 & F5

Błąd przegrzania.

Włączone zabezpieczenie przed
przegrzaniem.
Przekroczona maksymalna dopuszczalna
temperatura.

F3

Powtarzający się błąd powietrza.

Nieprawidłowa prędkość wentylatora.
Wentylator uszkodzony.

F6

Błąd czujnika temperatury zasilania
obiegu c.o.

F7

Błąd czujnika temperatury c.w.u.

F8

Błąd czujnika temperatury zasobnika.

F9

Błąd czujnika ciśnienia w obiegu c.o.

F10

Błąd czujnika temperatury powrotu
obiegu c.o. i ewentualnie czujnika
temperatury zasilania obiegu c.o.

F11

Błąd komunikacji płyty głównej z
panelem użytkownika

F13

Błąd płyty głównej.

Płyta uszkodzona.

Błąd mechanizmu gazowego.

Przewody mechanizmu gazowego wypięte
lub uszkodzone.
Uszkodzony mechanizm gazowy.
Uszkodzona płyta główna.
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F14

Uszkodzone przewody czujnika.
Czujnik wypięty lub uszkodzony.
Uszkodzone przewody czujnika.
Czujnik wypięty lub uszkodzony.
Pompa odłączona lub uszkodzona.
Brak wody w obiegu.
Uszkodzone przewody czujnika.
Czujnik wypięty lub uszkodzony.
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Opis

Możliwe przyczyny

Błąd napięcia eBus.

Zwarcie na eBus, przegrzanie eBus.

Zbyt niskie ciśnienie wody.
Zbyt wolny wzrost temperatury w
obiegu.

Zbyt wysoka temperatura zasilania lub
powrotu c.o.

Problem przepływu wody.
Brak wody w obiegu.

F25
Zbyt duża różnica temperatury między
zasilaniem i powrotem.

Obecność powietrza w obiegu.

F43

Błąd ogólny.

Błędy wewnętrznych i zewnętrznych
połączeń elektrycznych.

F70

Nieprawidłowy kod produktu.

Skontaktować się z autoryzowanym
serwisem.

F77

Błąd pompy kondensatu (osprzęt
zewnętrzny).

Pompa odłączona lub uszkodzona.

Er

Wyświetlenie " Er " lub wyświetlacz nie
działa.

Błąd zasilania kotła.
Problem połączenia płyty interfejsu i płyty
głównej.

11.1 Historia kodów usterek
Aby uzyskać dostęp do informacji należy:
• Nacisnąć przycisk MODE na 5 sekund.
1

2

Gdy na wyświetlaczu kotła miga "0"
nacisną przycisk MODE:
• Nacisnąć przycisk
listę błędów.

aby przeglądać

Opis
1
Numer porządkowy
2
Kod usterki

Błąd oznaczony numerem 1 jest
najświeższy na liście.

W pamięci przechowywanych jest 10
ostatnich błędów.

• Nacisnąć przycisk MODE aby wyjść z
listy usterek.

Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora

F22

Brak wody w obiegu.
Obecność powietrza w obiegu.
Uszkodzone przewody czujników
temperatury zasilania i powrotu c.o.
Czujniki wypięte lub uszkodzone.
Prędkość pompy zbyt duża lub pompa
uszkodzona.

Instrukcja obsługi

Kod
F15
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12 Kontrola / Ponowne
uruchomienie
Po zainstalowaniu urządzenia sprawdzić,
czy działa prawidłowo:
• Włączyć urządzenie zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w instrukcji
obsługi i sprawdzić, czy działa
poprawnie.
• Sprawdzić szczelność urządzenia (gaz
i woda) i usunąć ewentualne wycieki.
• Sprawdzić, czy spaliny są
odprowadzane w sposób prawidłowy.
• Skontrolować wszystkie urządzenia
sterujące i zabezpieczenia, ich
regulację i stan działania.

13 Informacja dla użytkownika
Użytkownik urządzenia powinien zostać
poinformowany jak obługiwać urządzenie
oraz o sposobie, w jaki ono działa.
• Objaśnić działanie urządzenia tak, aby
użytkownik zapoznał się ze sposobem
jego eksploatacji.
• Razem z użytkownikiem przejrzeć
instrukcję obsługi i w razie potrzeby
odpowiedzieć na jego pytania.
• Przekazać użytkownikowi wszystkie
instrukcje i dokumenty dotyczące
urządzenia i poprosić go, by
przechowywał je w pobliżu urządzenia.
• Wyjaśnić, w jaki sposób opróżniać
urządzenie i wskazać elementy
używane podczas tej operacji.
• Wyjaśnić w jaki sposób napełnić
instalację c.o. i wskazać mu elementy,
używane podczas tej operacji.

• W szczególności przedstawić
użytkownikowi zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa, których powinien
przestrzegać.
• Przypomnieć użytkownikowi
o konieczności regularnego
przeprowadzania konserwacji instalacji.

14 Części zamienne
Aby zapewnić trwałość i prawidłowe
działanie wszystkich podzespołów, jak
również długotrwałe działanie urządzenia,
podczas prac związanych z naprawą i
konserwacją należy korzystać wyłącznie z
oryginalnych części zamiennych Saunier
Duval.
• Stosować wyłącznie oryginalne części
zamienne.
• Upewnić się, czy części te zostały
zamontowane w sposób prawidłowy,
we właściwym miejscu i z zachowaniem
pierwotnego kierunku ułożenia.

15 Obsługa bieżąca / Konserwacja
urządzenia
Przed rozpoczęciem prac
konserwacyjnych należy:
• Wyłączyć kocioł wyłącznikiem on/off.
• Zamknąć zawór odcinający gazu.
• Zamknąć zawory zasilania i powrotu
c.o.
Po zakończeniu prac należy sprawdzić
działanie kotła.
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15.1 Obudowa

Instrukcja obsługi

1

• Odkręcić śruby (2).
• Zdjąć pokrywę modułu kotła (1).

1
Opis
1
Pokrywa modułu zasobnika

• Aby zdjąć pokrywę modułu zasobnika
(1) należy ją pociągnąć do siebie.

• Elementy umieścić w bezpiecznym
miejscu.
15.2 Tłumik

3
1

2
Opis
1
Nakrętka
2
Naczynie wzbiorcze
3
Nakrętka
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Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora

2
Opis
1
Pokrywa modułu kotła
2
Śruba
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• Odkręcić nakrętkę (1) i zdjąć ze
wspornika naczynie wzbiorcze (2).
Uwaga! Nie odkręcać nakrętki
(3).

• Odkęcić śrubę (1) i wyjąć tłumik (2).
• W razie konieczności wyczyścić
wnętrze tłumika (2) za pomocą suchej
szmatki uważając, aby nie uszkodzić
wewnętrznej pianki.
• Aby zamontować zespół należy
powtórzyć powyższe czynności w
odwrotnej kolejności.

2
1

15.3 Blok spalania
15.3.1 Demontaż zespołu palnika

Opis
1
Naczynie wzbiorcze
2
Wspornik

• Zamocować naczynie wzbiorcze (1)
na wsporniku (2) umieszczonym na
module zasobnika.

1

2

Uwaga! Po każdorazowym
demontażu zespołu palnika
należy wymieniać nakrętki i
uszczelki obudowy przedniej
palnika.
Izolacja obudowy przedniej
palnika w zespole palnika nie
powinna być uszkodzona, w
przeciwnym wypadku należy ją
wymienić.
• Zdemontować tłumik (patrz rozdział
"Tłumik").
• Rozłączyć połączenie gazowe
pomiędzy modułami zasobnika i kotła.

Opis
1
Śruba
2
Tłumik
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1
5
4

Instrukcja obsługi

• Odłączyć przewód zasilający (1) i
przewód uziemiający (2) od elektrody
zapłonu.

1

2
3
3

Opis
1
Zawleczka
2
Złącze mechanizmu gazowego
3
Złącze wentylatora

• Zdjąć zawleczkę (1) z przewodu
zasilającego gazu.
• Odłączyć przewody mechanizmu
gazowego (2) i wentylatora (3)

1

Opis
1
Bezpiecznik termiczny
2
Nakrętka
3
Uchwyt mocujący tłumika
4
Uszczelka obudowy przedniej
5
Pierwotny wymiennik ciepła

• Odłączyć bezpiecznik termiczny (1) na
pierwotnym wymienniku ciepła.
• Odkręcić 4 nakrętki (2).
• Zaznaczyć położenie uchwytu
mocującego tłumika (3).
• Wyjąć delikatnie zespół palnika,
wentylator i zawór gazowy z komory
spalania.

2

Opis
1
Przewód zasilający
2
Przewód uziemiający

Uwaga! Uważać, aby nie
uszkodzić przewodów
elektrycznych czujników
temperatury.

Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora

2

• Zdjąć i wyrzucić uszczelkę obudowy
przedniej (4).
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15.3.2 Czyszczenie pierwotnego
wymiennika ciepła

15.3.4 Montaż zespołu palnika

4

• Umyć wodą wężownicę pierwotnego
wymiennika ciepła.

1

Uwaga! Zabezpieczyć
elementy elektroniczne przed
ewentualnym zalaniem wodą.

2
3

15.3.3 Kontrola palnika

1

3
5

4

2

Opis
1
Uszczelka obudowy przedniej
2
Nakrętka
3
Uchwyt mocujący tłumika
4
Pierwotny wymiennik ciepła
5
Zespół palnika

• Zamontować nową uszczelkę obudowy
przedniej (1)
Opis
1
Izolacja
2
Palnik
3
Śruba
4
Uszczelka

Palnik (2) jest bezobsługowy i nie wymaga
czyszczenia.
• Sprawdzić czy jego powierzchnia nie
jest uszkodzona. Wymienić palnik (2) w
razie konieczności.
• Sprawdzić czy izolacja (1) nie jest
uszkodzona. Wymienić ją w razie
konieczności.
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• Po sprawdzeniu lub wymianie palnika
zamontować zespół palnika zgodnie
ze wskazówkami, przedstawionymi w
następnym rozdziale.

• Założyć zespół palnika (5) na pierwotny
wymiennik ciepła (4).
• Założyć uchwyt mocujący tłumika (3).
• Dokręcić stopniowo i po przekątnej
nakrętki (2).
• Podłączyć bezpiecznik termiczny na
pierwotnym wymienniku ciepła.
• Podłączyć przewód zasilający i
przewód uziemiający elektrody zapłonu.
• Podłączyć przewody do mechanizmu
gazowego i wentylatora.
• Założyć zawleczkę przewodu
zasilającego gazu.
• Połączyć złącze gazowe pomiędzy
modułami zasobnika i kotła.

0020084006_00 - 06/09 - Saunier Duval

• Otworzyć dopływ gazu do urządzenia.
• Sprawdzić szczelność złączy
gazowych.
• Po zamontowaniu palnika
przeprowadzić kontrolę CO2.

• Zmontować zespół uważając,
aby prawidłowo założyć uszczelki
oraz napełnić zbiornik zgodnie ze
wskazówkami rozdziału "Napełnianie
układu odprowadzania kondensatu".

Instrukcja obsługi

• Zamontować tłumik (patrz rozdział
"Tłumik").

1

Opis
1
Układ odprowadzania kondensatu

Uwaga! Ze względu na odczyn
kwasowy kondensatu używać
rękawic ochronnych.
• Odkręcić zbiornik układu
odprowadzania kondensatu (1).
• Uważać, aby nie wylać cieczy.
• Wyczyścić przewody, usuwając
ewentualne zanieczyszczenia.
• Umyć zbiornik kondensatu pod bieżącą
wodą.

Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora

15.4 Układ odprowadzania kondensatu
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16 Dane techniczne
Kocioł kondensacyjny, typ C13, C33
Opis

Jedn.

Kategoria gazu
Centralne ogrzewanie (c.o.)
Moc użyteczna przy 80/60°C (P)
Sprawność na P.C.I. przy 80/60°C
Moc użyteczna przy 50/30°C (P)
Sprawność na P.C.I. przy 50/30°C
Minimalna wydajność cieplna (Q min.)
Maksymalna wydajność cieplna (Q max.)
Minimalny wymagany przepływ wody w instalacji c.o.
Minimalna temperatura zasilania c.o.
Maksymalna temperatura zasilania c.o.
Naczynie wzbiorcze, pojemność użyteczna
Ciśnienie wstępnego napełnienia naczynia wzbiorczego
Maksymalna pojemność instalacji przy 75°C
Zawór bezpieczeństwa, maksymalne ciśnienie robocze
(PMS)
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.)
Minimalna moc użyteczna (P min.)
Maksymalna moc użyteczna (P max.)
Minimalna wydajność cieplna (Q min.)
Maksymalna wydajność cieplna (Q max.)
Minimalna temperatura ciepłej wody
Maksymalna temperatura ciepłej wody
Przepływ specyficzny (D) (ΔT 30°C)
Komfort c.w.u. według EN 13 203
Pojemność zasobnika
Ogranicznik przepływu zimnej wody
Minimalne ciśnienie zasilania
Zalecane ciśnienie zasilania (*)
Maksymalne ciśnienie zasilania

DuoTWIN CONDENS
II2E3P

kW
%
kW
%
kW
kW
l/h
°C
°C
l
bar
l

24.33
98
25.2
104
8.9
24.5
375
28
82
10
0.75
200

bar

3

kW

8.9

kW
kW
kW
°C
°C
l/min
l
l/min
bar
bar
bar

31.6
8.9
31.6
40
62
24
***
80
1
3
6

(*) Nastawa zalecana dla napełnienia instalacji c.o. z uwzględnieniem oporu przepływu na zaworze
antyskażeniowym.
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DuoTWIN CONDENS

Spalanie
Przepływ świeżego powietrza (1013 mbar - 0°C)
m3/h
Przepływ odprowadzania spalin
m3/h
3.3
Temperatura spalin przy P max 80/60°C
°C
70
Temperatura spalin przy P max 50/30°C
°C
60
Wartości produktów spalania (mierzona przy nominalnej wydajności cieplnej w trybie c.o. i gazie
odniesienia G20, w trybie c.o.):
ppm
15
CO
mg/kWh
16
CO2
%
9.2
ppm
< 34
wartość ważona NOx
mg/kWh
< 60
Napięcie zasilania
Moc maksymalna
Natężenie
Bezpiecznik
Ochrona elektryczna
Klasa elektryczna
Wymiary:
Wysokość
Szerokość
Głębokość
Masa pracującego kotła (napełnionego wodą)
Masa netto modułu kotła
Masa netto modułu zasobnika

V/Hz
W
A
A

230V/50Hz
210
1.1
2
IPX4D
I

mm
mm
mm
kg
kg
kg

1310
575
600
175
50
42

Instrukcja obsługi

Jedn.

Instrukcja instalacji przeznaczona jest tylko dla autoryzowanego instalatora

Opis
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Opis

Jedn.

DuoTWIN CONDENS

kg

4,5
0087BS0042

Jedn.

DuoTWIN CONDENS

Gaz ziemny G20 (GZ50)
Przepływ gazu przy mocy maksymalnej c.w.u.

m3/h

3.3

Przepływ gazu przy mocy maksymalnej c.o.

m3/h

2.6

Przepływ gazu przy mocy minimalnej

m3/h
mbar

0.9

kg/h
kg/h
kg/h
mbar

2.47
1.9
0.7
37

Masa netto konsoli
Numer CE

Opis

Ciśnienie zasilania gazu
Gaz ciekły G31 (Propan)
Przepływ gazu przy mocy maksymalnej c.w.u.
Przepływ gazu przy mocy maksymalnej c.o.
Przepływ gazu przy mocy minimalnej
Ciśnienie zasilania gazu

20

(1) 15 °C, 1013,25 mbar
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Producent zastrzega sobie prawo dokonywania niezbędnych
zmian technicznych
0020084006_00 - 06/09

Saunier Duval
Al. Krakowska 106
02-256 Warszawa
Tel. : + 48 22 323 01 80
Fax : + 48 22 323 01 13
Infolinia : 0 801 806 666
info@saunierduval.pl
www.saunierduval.pl

