INSTRUKCJA OBS|UGI I INSTALACJI KOT|ÓW
THEMACLASSIC C 24 E, THEMACLASSIC F 21 E,
THEMACLASSIC C AS 24 E, THEMACLASSIC F AS 21 E

INSTRUKCJA OBS|UGI
1- Uruchomienie/
5
zatrzymanie
2- Regulacja
4
3
2
temperatury c.w.u.
3- WyÒwietlacz wartoÒci :
• albo ciÒnienia
obiegu c.o. (bar)
4 - Regulacja temperatury obiegu c.o.
• albo temperatury wody(°C) 5 - WyÒwietlacz informujæcy o pracy kot¬a:
w uk¬adzie kiedy kocio¬
zielona lampka : praca normalna
pracuje w funkcji c.o.
migajæca czerwona lampka : usterka

1

Prezentacja
kot¬ów

0

Uruchomienia kot¬a

Zatrzymanie pracy kot¬a

NaleÂy upewni© si® Âe :

• Ustawi© pokr®t¬o
na pozycj® 0.

• Kocio¬ pod¬æczony jest
do sieci elektrycznej.
• Zawór gazowy
jest otwarty.
Pó‹niej ustawi©
pokr®t¬o na pozycj® 1

Themaclassic C 24 E i
Themaclassic F 21 E
sæ kot¬ami
dwufunkcyjnymi
(c.o. i c.w.u. )
o regulowanej
mocy i zap¬onie
elektronicznym.
Modele C to kot¬y
z otwartæ komoræ
spalania, co oznacza,
Âe powietrze
z pomieszczenia
w którym si® znajduje,
s¬uÂy do spalania gazu
na palniku.
WaÂne jest wi®c,
aby urzædzenie
zainstalowane by¬o
zgodnie z obowiæzujæcymi
przepisami dotyczæcymi
dost®pu powietrza.

• Zakr®ci©
zawór gazowy w
przypadku d¬uÂszej
nieobecnoÒci.

Regulacja c.w.u. (z wyjætkiem modeli AS – jednofunkcyjnych)
Pokr®t¬o pozwala wybra© temperatur® c.w.u. :
• Pozycja 0 : wy¬æczenie
• Od wartoÒci mini do ECO : temperatura od 38 do 50°C
• ECO : zalecana temperatura przy cz®stym korzystaniu z urzædzenia

0

• Mi®dzy ECO i maxi : uÂywamy wtedy gdy temperatura
ma by© powyÂej 50°C
Regulacja temperatury c.o.

Nape¬nianie instalacji

• Pokr®t¬o pozwala
wybra© temperatur®
(pomi®dzy 38 i 87°C)

JeÒli w instalacji
brakuje wody,
wyÒwietlacz ciÒnienia
(3) i usterek miga (5).

WyÒwietlacz usterek
W przypadku usterki
naleÂy zresetowa©
urzædzenie
w nast®pujæcy sposób.
• Nastawi© na 0
• Poczeka© 5 s
• Prze¬æczy© na 1
JeÒli usterka powtarza
si® naleÂy wezwa©
Autoryzowany Serwis firmy Saunier Duval.
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W tym przypadku
naleÂy nape¬ni© instalacj®
otwierajæc niebieski zawór
umieszczony
pod kot¬em, aÂ do
uzyskania ciÒnienia
1,5 bar.

0,5
bar

➡

• Latem naleÂy
ustawi© pokr®t¬o
na pozycj®

Uwaga : JeÒli ciÒnienie
przekracza 2,5 bar
migajæcy wyÒwietlacz ( 3 ) informuje,
Âe jest zbyt duÂe ciÒnienie.
NaleÂy odpowietrzy© grzejnik,
aby zmniejszy© ciÒnienie.

Modele F sæ kot¬ami
z zamkni®tæ komoræ
spalania, co oznacza,
Âe odprowadzanie
spalin i doprowadzanie
powietrza odbywa
si® przy pomocy zespo¬u
odprowadzania spalin.
WyposaÂenie
dodatkowe
jest moÂliwoÒ©
zamontowania
termostatów
i programatorów
pokojowych, czujki
zewn®trznej lub uk¬adu
mieszajæcego SD 201.

Zapraszamy
do odwiedzenia naszej
strony internetowej :
www.saunierduval.pl
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UÅYTKOWNIK
Warunki
gwarancyjne
producenta, do których
naley m.in. wymiana
bezpiecznika
elektrycznego,
czyszczenie filtrów,
kasowanie zabezpieczenia
ciægu kominowego.

Dzi®kujemy Pañstwu za wybór urzædzenia
Saunier Duval, pierwszego francuskiego konstruktora
wiszæcych kot¬ów gazowych.
1. Producent udziela
gwarancji na sprawne
dzia¬anie urzædzenia przez
12 miesi®cy od dnia
uruchomienia, lecz nie
d¬uÂej niÂ 24 miesiæce od
dnia przekazania do
sprzedaÂy hurtowej.
2. W okresie gwarancyjnym uÂytkownikowi
przys¬uguje prawo
do bezp¬atnego usuni®cia
wszelkich usterek
wynikajæcych
z wad materia¬owych,
z¬ej konstrukcji.
3. Usterki w pracy
urzædzenia b®dæ usuwane
najpó‹niej w ciægu
14 dni od daty zg¬oszenia.
4. Pierwszego uruchomienia dokonuje uprawniony
zak¬ad serwisowy na koszt
producenta.UÂytkownik
pokrywa tylko koszty
dojazdu serwisanta.
5. Zg¬oszenia usterek

4

przyjmujæ punkty serwisowe, których wykaz znajduje
si® na liÒcie do¬æczonej
do ksiæÂki gwarancyjnej.
W przypadku niew¬aÒciwej
obs¬ugi serwisowej naleÂy
niezw¬ocznie powiadomi©
firm® :

8. Uprawnienia z tytu¬u
gwarancji mogæ by© realizowane tylko wtedy gdy :
- pierwszego uruchomienia dokona¬ autoryzowany
serwisant,

Hepworth Saunier Duval
Polska Sp. z o.o.
Aleja Krakowska 106
02-256 Warszawa
tel: (0-22) 323 01 80
fax : (0-22) 323 01 81
6. Niedotrzymanie przez
zak¬ad serwisowy terminu
14 dni na usuni®cie usterek
lub liczba napraw tego
samego elementu, w czasie
trwania gwarancji
przekraczajæca trzy,
daje UÂytkownikowi
prawo do urzædzenia
zast®pczego lub jego
wymiany.
7. Gwarancja nie obejmuje
usterek wynikajæcych z :
- wadliwego uÂytkowania
urzædzenia, niezgodnego
z instrukcjæ obs¬ugi,
- wykonania napraw
i przeróbek przez osoby
nieuprawnione,
- zanieczyszczenia gazu
i wody (czyszczenie
filtrów nie jest czynnoÒciæ

- karta gwarancyjna
nie ma Òladów poprawek
i skreÒleñ,

gwarancyjnæ)
- zaniku lub wzrostu
ciÒnienia gazu wi®kszego
niÂ uj®te jest w PN87/C96001,
- zasilania urzædzenia
nieodpowiednim gazem,
- niesprawnego ciægu
kominowego,
- wad instalacji hydraulicznej i elektrycznej (wymiana bezpiecznika nie jest
czynnoÒciæ gwarancyjnæ),
do której przy¬æczone
jest urzædzenie,
- nieprawid¬owego
nape¬nienia instalacji,
-innych uszkodzeñ
powsta¬ych nie z winny

urzædzenie uÂytkowane
w miejscu, gdzie
dokonano pierwszego
uruchomienia.
10. W przypadku
bezpodstawnego
wezwania serwisanta
do naprawy gwarancyjnej,
wszelkie koszty zwiæzane
z jego przyjazdem,
w pe¬nej wysokoÒci
pokrywa uÂytkownik.
Uwaga : Urzædzenia
przechowywa©
w pomieszczeniach

o temperaturze
powietrza powyÂej 0°C.
Chroni© przed wilgociæ.
Producent zastrzega
sobie moÂliwoÒ©
zmian niektórych
warunków gwarancji.
Wszystkie aktualne
warunki gwarancji
znajdujæ si® zawsze w
ksiæÂce gwarancyjnej,
któræ klient otrzymuje
wraz z zakupionym
urzædzeniem.

- urzædzenie jest
przy¬æczone do instalacji
wykonanej zgodnie z
obowiæzujæcymi normami
i przepisami,
- instalacja wyposaÂona
jest w elementy zabezpieczæjæce przed zanieczy
szczeniami:
filtry siatkowe na wlocie
gazu i wody, filtr
na powrocie c.o.
(w starych instalacjach
konieczny osadnik ).
-spe¬nione sæ wymagania
Polskich Norm odnoszæce
si® do jakoÒci wody :
- PN-93/C-04601 instalacja
wody uÂytkowej
- PN-93/C-04607
woda w instalacji c.o.
9. Gwarancja obejmuje
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UÅYTKOWNIK
Regulacja,
‹ród¬o ekonomii
Kocio¬ Themaclassic zosta¬
ustawiony fabrycznie.
Istnieje jednak
moÂliwoÒ© regulacji.
Parametry c.o. reguluje
si® za pomocæ pokr®t¬a
temperatury wody
w obiegu c.o. pomi®dzy
wartoÒciæ mini (38 °C)
i wartoÒcia maxi.
Pozycja -Òrodkowa -,
pokazana na rysunku
jest najbardziej optymalna
jednak gdy jest bardzo
zimno naleÂy przekr®ci©
pokr®t¬o w kierunku
pozycji maxi, aby uzyska©
Âædanæ temperatur®
w pomieszczeniu.
Parametry c.w.u. reguluje
si® za pomocæ pokr®t¬a
temperatury wody
od 38°C do ponad 60°C.
Pozycja ECO oko¬o 50°C
odpowiada idealnie zapotrzebowaniom rodziny
(prysznice, zmywanie
naczyñ). Pozycja maxi
zarezerwowana jest
dla tych, którzy potrzebujæ
bardzo duÂo ciep¬ej wody.
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Aby sprosta©
zadowoleniu klientów
Saunier Duval
stworzy¬ gam®
termostatów
i programatorów
pokojowych opcja.

Zapewniajæ jeszcze
wi®kszy komfort,
poniewaÂ moÂna dzi®ki
nim wyregulowa©
precyzyjnie temperatur®
wewnætrz
pomieszczenia.

AÂ o 20 % zwi®kszajæ
oszcz®dnoÒci, poniewaÂ
pozwalajæ ustawi©
temperatur® dziennæ,
nocnæ i podczas
nieobecnoÒci.
Saunier Duval
oferuje kilka
rodzajów termostatów
pokojowych :

SD 4002
dobowy termostat
pokojowy

Sd 6000
bezprzewodowy termostat
pokojowy

SD 2000
zwyk¬y termostat
pokojowy

SD 5002
tygodniowytermostat
pokojowy

Zach®camy
do odwiedzenia naszej
strony internetowej :
www.saunierduval.pl
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UÅYTKOWNIK
Pytania,
które Pañstwo zadajæ
4. Czasami czekam zbyt
d¬ugo w ¬azience na ciep¬a
wod®. Jakikolwiek by¬by
Pañstwa kocio¬, dop¬yw
ciep¬ej wody do kranu
zaleÂy od iloÒci zimnej
wody w instalacji.
JeÒli ¬azienka znajduje
si® 10 metrów od kot¬a,
kilka potrzebnych sekund
oczekiwania na ciep¬æ
wod®, moÂe wyda© si® zbyt
d¬ugim czasem.

2. Od kiedy zamontowano
termostat pokojowy,
czasami zdarza si®,
Âe grzejniki sæ ca¬e
popo¬udnie zimne.
Tak w¬aÒnie dzia¬a termostat
pokojowy, który wy¬æcza
kocio¬ w s¬oneczne
popo¬udnie, kiedy promienie nagrzewajæ Pañstwa
pomieszczenia.

5. Czasami grzejniki
ha¬asujæ. By© moÂe instalacja
jest zapowietrzona. NaleÂy
odpowietrzy© grzejniki
odkr®cajæc Òrub® jak
to pokazano na rysunku.
Po odpowietrzeniu naleÂy
ustawi© ciÒnienie. JeÒli
problem b®dzie powtarza¬
si® naleÂy wezwa©
Autoryzowany Serwis.

3. Chc® zatka© dolne i
górne klatki wentylacyjne
pomieszczenia, w którym
zainstalowany jest kocio¬,
poniewaÂ nawiewa
do niego zimne powietrze.
Nie naleÂy tego robi©!
To bardzo niebezpieczne.
Klatki wentylacyjne sæ
niezb®dne do prawid¬owej
pracy kot¬a. Zatkanie
ich przeszkodzi¬oby
w prawid¬owy
m odprowadzeniu spalin
i mog¬oby by© przyczynæ
zamartwicy.

6. Kocio¬ przesta¬
pracowa©, czerwona
lampka i wskaÂnik
ciÒnienia migajæ.
Kocio¬ wszed¬ w stan
awarii, poniewaÂ wykry¬

zbyt ma¬æ iloÒ© wody
w instalacji.
Trzeba dopuÒci© wody,
otwierajæc niebieski zawór
umieszczony pod kot¬em,
aÂ do uzyskania
na wyÒwietlaczu ciÒnienia
pomi®dzy 1-2 bar.

9. Jak moÂna sprawdzi©
ciÒnienie uk¬adu c.o.,
kiedy na wyÒwietlaczu
jest temperatura c.o.
Kiedy kocio¬ pracuje
w funkcji c.o. wyÒwietla
si® rzeczywiÒcie
temperatura uk¬adu c.o.
Aby sprawdzi© cisnienie
naleÂy ustawi© pokr®t¬o
LATO w pozycji
i pokaÂe si®
wartoÒ© ciÒnienia.
Nast®pnie naleÂy
z powrotem
powróci© do pozycji
wyjÒciowej.

7. Czy moÂe dojÒ© podczas
nieobecnoÒci do
zamarzni®cia instalacji.
Ustawienie pokr®te¬
regulacji c.o. i c.w.u. w
pozycji mini zapewnia
ochron® przeciwzamarzajæcæ.
8. W przypadku bardzo
d¬ugich nieobecnoÒci
naleÂy opróÂni© instalacj®

Notatki

0.5

..............................................................................
..............................................................................

bar

➡
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1. Kiedy otwiera si®
do koñca kran z ciep¬æ
wodæ zdarza si®, Âe woda
nie jest tak ciep¬a jak
powinna by©. Zgadza si®,
temperatura wody zaleÂy
od przep¬ywu.
Czym wi®cej ciep¬ej wody,
tym mniej czasu
na jej podgrzanie.
NaleÂy zmniejszy©
przep¬yw, aby uzyska©
Âædanæ temperatur®.

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

albo zabezpieczy©
jæ specjalnæ substancjæ
przeciwzamarzajæcæ.

..............................................................................
..............................................................................
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INSTALATOR
Dane techniczne
Themaclassic

Wymiary
Kocio¬ dostarczany
jest w dwóch kartonach :
kocio¬, p¬yta pod¬æczeniowa
i wieszak
Uwaga :
Obudowa kot¬a zosta¬a
tak zaprojektowana
aby u¬atwi© dost®p
pod¬æczenia do instalacji
z ty¬u kot¬a.
To pozwoli na ¬atwe
zastæpienie starego
kot¬a nowym.

ØB

A

razem z
po¬æczeniem

CiÒnienie dyspozycyjne ( kPa )
mi®dzy zasilaniem i powrotem c.o.

Charakterystyka pompy

50
1

40

2
3

30

4
5

20
10

0

500

1000

740

Przep¬yw w obiegu grzewczym ( l/h )

410
Themaclassic
Ci®Âar netto
(kg)
Ci®Âar brutto (kg)
A
(mm)
B
(mm)

10

C 24 E
31
32
184
Ø 130

C AS 24 E
30
31
184
Ø 130

1

By-pass zamkni®ty

4

Otwarcie 1 obrót

2

Otwarcie 1/4 obrotu

5

Otwarcie 2 obroty

3

Otwarcie 1/2 obrotu

0

1

3

F 21 E
34
35
184
-

F AS 21 E
33
34
184
-
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INSTALATOR
Dane techniczne
Themaclassic
Centralne ogrzewanie
Moc c.o.

F 21 E

C 24 E

F 21 E

8,4

8,9

8,4

8,9

Ø dysza palnika

(mm)

1,75

1,75

1,75

do… (kW)

23,6

21

23,6

21

Ø kryza

(mm)

–

–

–

–

C AS 24 E F AS 21 E
1,75

SprawnoÒ©

(%)

90

91

90

91

CiÒnienie zasilania

(mbar)

13

13

13

13

Max temperatura c.o.

(°C)

87

87

87

87

CiÒnienie na palniku max

(mbar)

5,6

5,6

5,6

5,6

Mini temperatura c.w.u.

(°C)

38

38

38

38

CiÒnienie na palniku min

(mbar)

1,3

1,3

1,3

1,3

(l)

5

5

5

5

ZuÂycie max

(m3/h)

3,4

3,4

3,4

3,4

Maksymalna pojemnoÒ© instalacji c.o. dla 75°C (l)

110

110

110

110

ZuÂycie min

(m3/h)

1,5

1,6

1,5

1,6

Maksymalne ciÒnienie zaworu bezpieczeñstwa(bar)

3,0

3,0

3,0

3,0

PojemnoÒ© naczynia wzbiorczego c.o.

Ciep¬a woda uÂytkowa

C 24 E

F 21 E

Moc na potrzeby wody uÂytkowej

od… (kW)

8,4

8,9

_

_

Automatycznie zmienna

do… (kW)

23,6

21

_

_

(°C)

63

63

_

_

Minimalny przep¬yw

(l/min.)

1,7

1,7

_

_

Przep¬yw nominalny dla ∆T 30°C

Maksymalna temperatura c.w.u.

C AS 24 E F AS 21 E

(l/min.)

11,3

10

_

_

Minimalne ciÒnienie zasilania

(bar)

0,5

0,5

_

_

Maksymalne ciÒnienie zasilania

(bar)

8

8

_

_

Odprowadzenie spalin
Wylot spalin (Ø)

C 24 E

F 21 E

130

_

130

_

_

60

_

60

(mm)

_

100

_

100

(m3/h)

57

44

57

44

(g/s)

20,7

15

20,7

15

(°C)

115

150

115

150

CO (ppm)

23

40

23

40

CO2 (%)

4,5

5,8

4,5

5,8

NOx (ppm)

73

65

73

65

C 24 E

F 21 E

komin (mm)

zespó¬ odprowadzenia spalin (mm)
Wlot powietrza zewn®trznego Ø
Wydatek powietrza (1013 mbar – 0°C)
Wydatek odprowadzanych spalin
Temperatura spalin
Sk¬ad spalin

Dane elektryczne

C AS 24 E F AS 21 E

(V)

230

230

230

230

Nat®Âenie

(A)

0,3

0,53

0,3

0,53

Kod bezpieczeñstwa

(W)

GZ – 50

C 24 E

F 21 E

Ø dysza palnika

(mm)

1,20

1,20

C AS 24 E F AS 21 E
1,20

Ø kryza

(mm)

–

–

–

–

CiÒnienie zasilania

(mbar)

20

20

20

20

CiÒnienie na palniku max

(mbar)

11,8

9,8

11,8

9,8

CiÒnienie na palniku min

(mbar)

2,2

2,25

2,2

2,25

ZuÂycie max

(m3/h)

2,77

2,44

2,77

2,44

ZuÂycie min

(m3/h)

1,07

1,16

1,07

1,16

1,20

C AS 24 E F AS 21 E

Napi®cie zasilania
Maksymalny pobór mocy

12

C AS 24 E F AS 21 E

GZ35

C 24 E
regulowana od… (kW)

70

122

70

122

IPX4D

IPX4D

IPX4D

IPX4D

PROPAN

C 24 E

F 21 E

Ø dysza palnika

(mm)

0,73

0,73

C AS 24 E F AS 21 E
0,73

0,73

Ø kryza

(mm)

4,2

3,2

4,2

3,2

CiÒnienie zasilania

(mbar)

36

36

36

36

CiÒnienie na palniku max

(mbar)

26,1

22,6

26,1

22,6

CiÒnienie na palniku min

(mbar)

4,3

4,9

4,3

4,9

ZuÂycie max

(kg/h)

0,93

0,83

0,93

0,83

ZuÂycie min

(kg/h)

0,36

0,40

0,36

0,40
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INSTALATOR
Schemat
hydrauliczny

Schemat
hydrauliczny

Themaclassic C

Themaclassic F
1

2

3

4

5

9

7
6

8

11

10

12

13
15

17

14

1 - Czujnik ciægu kominowego
2 - Przerywacz ciægu
3 - Wymiennik c.o.
4 - Czujnik przegrzewu wymiennika
5 - Komora spalania
6 - Naczynie wzbiorcze
7 - Elektroda kontrolna p¬omienia
8 - Palnik
9 - Elektrody zap¬onowe
10 - Pompa
11 - Czujnik temperatury c.o.
12 - Zapalnik elektroniczny
13 - By-pass
14 - Mechanizm gazowy
15 - Czujnik ciÒnienia wody c.o.
16 - Wymiennik c.w.u (1)
17 - Zawór 3-drogowy (1)
18- Czujnik przep¬ywu (1)

16
22

1

Wlot
powietrza

4

5

8

11

10

12

13
17

14

16

22

20

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

- Wentylator
- Presostat
- Wymiennik c.o.
- Czujnik przegrzewu
wymiennika
- Komora spalania
- Naczynie wzbiorcze
- Elektroda kontrolna p¬omienia
- Palnik
- Elektrody zap¬onowe
- Pompa
- Czujnik temperatury c.o.
- Zapalnik elektroniczny
- By-pass
- Mechanizm gazowy
- Czujnik ciÒnienia wody c.o.
- Wymiennik c.w.u. (1)
- Zawór 3-drogowy (1)
- Czujnik przep¬ywu (1)

18
19

20

23

21

A

B

21

C

A

D E
19 - Filtr na doprowadzeniu
zimnej wody (1)
20 - Grupa nape¬niajæca (1)
21 - Zawór bezpieczeñstwa 3 bar
22 - Zawór nape¬niajæcy
23 - Filtr na obiegu c.o.
A
B
C
D
E

- Powrót c.o.
- Doprowadzenie zimnej wody (1)
- Zasilanie c.o.
- Zasilanie c.w.u. (1)
- Doprowadzenie gazu

(1) Nie dotyczy modeli AS

14

9

7
6

15

23

2

3

18
19

1
2
3
4

Wylot
gazu

B

C

D E
19 - Filtr na doprowadzeniu
zimnej wody (1)
20 - Grupa nape¬niajæca (1)
21 - Zawór bezpieczeñstwa 3 bar
22 - Zawór nape¬niajæcy
23 - Filtr na obiegu c.o.
A
B
C
D
E

- Powrót c.o.
- Doprowadzenie zimnej wody (1)
- Zasilanie c.o.
- Zasilanie c.w.u. (1)
- Doprowadzenie gazu

(1) Nie dotyczy modeli AS
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Kot¬y Themaclassic sæ
przystosowane do wszystkich rodzajów instalacji :
dwururowej, jednorurowej,
szeregowej, bocznej lub
pod¬ogowej.
Powierzchniami grzewczymi mogæ by© grzejniki
dowolnego typu.
Uwaga : jeÒli zastosowano
w instalacji róÂne materia¬y,
wystæpi© moÂe zjawisko
korozji. W tym wypadku
naleÂy do wody w uk¬adzie
c.o. doda© inhibitor w
proporcjach zalecanych
przez producenta, aby
zapobiec wytwarzaniu
si® gazu i tlenków.
Przekroje rur w obiegu c.o.
muszæ by© dobrane wg
zwyczajowych metod
odnoszæcych si® do
wykresów przep¬yw/
ciÒnienie ( str. 9).
Instalacja powinna by©
obliczona dla potrzebnej
mocy przy danym
przep¬ywie obiegu, a nie

dla maksymalnej mocy,
jak zapewni© moÂe kocio¬.
NaleÂy jednakÂe dobra©
tak przep¬yw, aby róÂnica
temperatury na wejÒciu
i wyjÒciu by¬a mniejsza lub
równa 20°C. Minimalny
przep¬yw dobra© 500 l / h.
Przewody c.o. musz
by© w ten sposób
poprowadzone, aby uniknæ©
wszelkich nagromadzeñ
powietrza i u¬atwi© sta¬e
odpowietrzanie instalacji.
Odpowietrzniki powinny
by© zainstalowane na
kaÂdym punkcie -wysokim,
jak i na grzejnikach.
Naczynie wzbiorcze
umieszczone w kotle dostarczone jest z ciÒnieniem
oko¬o 0,5 bar (ciÒnienie
statyczne 5 m s¬upa wody)
i pozwala na maksymaln
objtoÒ© uk¬adu c.o. 110 l
przy temperaturze
grzejników 75°C i
maksymalnym ciÒnieniu
3 bar. W momencie

MontaÂ
kot¬a
uruchamiania kot¬a istnieje
moÂliwoÒ© zmodyfikowania ciÒnienia w naczyniu
wzbiorczym w przypadku
zwikszonego obciæÂenia
statycznego.
NaleÂy wykona©pod¬æczenie do nape¬niania instalacji
c.o. i zawór spustowy
w najniÂszym punkcie.
W przypadku stosowania
zaworów termostatycznych, nie umieszcza© ich na
wszystkich grzejnikach i
we wszystkich
pomieszczeniach,
a jedynie tam gdzie nap¬yw
ciep¬a moÂe by© duÂy. Nie
wolno montowa© zaworów
termostatycznych w
pomieszczeniu gdzie
pracuje juÂ termostat
pokojowy.
Kiedy uÂytkownik posiada
star instalacj, niezbdne jest
dok¬adne przep¬ukanie jej
przed pod¬æczeniem kot¬a.
Konieczny teÂ jest filtr z
osadnikiem.

Uk¬ad ciep¬ej
wody uÂytkowej
Najlepiej jeÒli wykonany
jest z miedzi.
NaleÂy wykona© go w ten
sposób, by uniknæ© strat
ciep¬a, zminimalizowa©
liczb® kolanek i zastosowa©

16

zawory o duÂym
przep¬ywie.
Praca kot¬a jest
moliwa przy minimalnym
ciÒnieniu 0,6 bara
i ma¬ym przep¬ywie.

Najlepszy komfort
uzyskamy przy ciÒnieniu
sieci powyÂej 1 bara.

Warunkiem instalowania
kot¬a u uÂytkownika jest
zapewnienie dostawy
gazu.
• Instalacja gazowa powinna
by© wykonana zgodnie
z wymogami.
Rozporzdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej
i ¬udownictwa z dnia
14.12.1994 r.,
Dz. U. Nr 10, 08.02.1995r.
w sprawie warunków
technicznych jakim
powinny odpowiada©
budynki i ich usytuowanie.
• Pomieszczenie, w którym
ma by© zainstalowany
kocio¬ powinno mie©
wysokoÒ© 2,2 m. oraz
wentylacj® nawiewno
wywiewnæ. Przy instalowaniu kot¬a w danym
pomieszczeniu naleÂy
uzyska© pozytywnæ opini®
dozoru kominiarskiego
oraz zak¬adu gazownictwa.
• Kocio¬ musi by© zainstalowany na Òcianie p¬askiej
i odpowiednio grubej, aby
utrzyma© jego ci®Âar.
• NaleÂy zabezpieczy©
odpowiednie odleg¬oÒci
wokó¬ kot¬a dla instalacji,
kontroli i konserwacji :
i tak min. boczna
odleg¬oÒ© 20 mm z kaÂdej
strony, wieszak kot¬a

2,05 m od pod¬ogi ( kot¬y C )

Uk¬ad centralnego
ogrzewania

powinien znajdowa©
si® 2,05 m od pod¬ogi
(dla modelu typu C).
• Nie instalowa© kot¬a
w pobliu urzædzeñ,
których dzia¬anie moÂe
by© szkodliwe dla kot¬a
(kuchenka gazowa, pralka,
etc.) i w pomieszczeniach
o duÂej wilgotnoÒci
i zapyleniu.
Konsola, wieszak oraz
szablon s¬uÂæ do wykonania
wszystkich niezb®dnych
pod¬æczeñ bez koniecznoÒci
wieszania kot¬a na Òcianie.
Powieszenie kot¬a powinno
odby© si® zgodnie
ze wskazówkami

umieszczonymi
na szablonie.
JeÒli kocio¬ nie jest
zawieszany od razu,
naleÂy dobrze zabezpieczy©
przed uszkodzeniem
pod¬æczenia i przewód
odprowadzania spalin.
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INSTALATOR
Konsola
pod¬aczeniowa

Odprowadzanie spalin
Themaclassic F
Ta wartoÒ© jest osiægana
przy zastosowaniu
przewodu odprowadzania
spalin o d¬ugoÒci
(L) 3,5 m i jednego
kolanka.

Za kaÂdym razem, gdy
konieczne jest zastosowanie
dodatkowego kolanka
90° lub 2 kolanek 45°,
d¬ugoÒ© (L) powinna by©
zmniejszona o 1 m.

A - Powrót centralnego ogrzewania z zaworem odcinajæcym
B - Doprowadzenie zimnej wody z zaworem odcinajæcym
C - Zasilanie centralnego ogrzewania z zaworem odcinajæcym
D - Zasilanie ciep¬ej wody uÂytkowej
E - Doprowadzenie gazu z zaworem zamykajæcym i punktem
mierzenia ciÒnienia

70

Jest moÂliwoÒ© zastosowania
róÂnych przewodów
odprowadzania spalin.
Zespó¬ odprowadzania
spalin poziomy
(Òrednice 60 i 100 mm)
Maksymalna strata : 60 Pa

A

2
10

B
L

38

64

Przewód odprowadzania spalin powinien by©
nachylony pod kætem 1% na zewnætrz , aby
zapobiec sp¬ywaniu kondensatu w kierunku kot¬a.

E

1

2

3

L

JeÒli d¬ugoÒ© (L) jest
mniejsza od 1 m
naleÂy za¬oÂy© kryz®,
która znajduje si® w
torebce razem z
uszczelkami.

Z
GA

5
9,
14

NaleÂy zwróci©
uwag® na odleg¬oÒ©
bocznæ 149,5 mm

Pod¬aczenie
konsoli

Odprowadzenie
do kanalizacji
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70

D
Czujnik przep¬ywu
12 l/min

1%

Zespó¬ odprowadzania
spalin pionowy
(Òrednice 80 i 125 mm)
Maksymalna strata : 60 Pa
Ta wartoÒ© jest osigana
przy zastosowaniu
przewodu o d¬ugoÒci
(L) 12 m.

C

Uszczelka

JeÒli d¬ugoÒ© (L) jest
mniejsza od 0,5 m
naleÂy za¬oÂy© kryz®,
która znajduje si® w
torebce razem z
uszczelkami.

1 - Przy¬æcze c.o.
gwint zewn®trzny 20x27
(3/4 gaz), do¬æczone
kolanko z rurki miedzianej
18 x 20,
2 - Przy¬æcze c.w.u.
gwint zewn®trzny 15x21
(1/2 gaz), do¬æczone
kolanka z rurki miedzianej
12 x 14,
3 - Przy¬æcze gazu
gwint zewn®trzny 15x21
(1/2 gaz), do¬æczone
kolanka z rurki miedzianej
14 x 16,
Uwaga :
• Prosimy stosowa© tylko i
wy¬æcznie oryginalne

uszczelki dostarczane wraz
z kot¬em. Nie naleÂy lutowa© rur instalacyjnych po
po¬æczeniu ich z konsolæ.
• Wysoka temperatura
moÂe uszkodzi© nie tylko
uszczelki, ale i zawory
odcinajæce. Zawór bezpieczeñstwa c.o. powinien
by© po¬æczony na sta¬e z
ruræ odprowadzæjcæ tak,
aby zapewniony by¬ spadek na ca¬ej d¬ugoÒci i zrzut
wody lub pary nie stanowi¬ zagroÂenia. NaleÂy
zapewni© swobodny,
moÂliwy do obserwacji
wyp¬yw do kanalizacji
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Zawieszenie
kot¬a
Zawieszenie kot¬a powinno
zosta© wykonane
wy¬æcznie przez
wykwalifikowanego
specjalist®.
Przed wykonaniem
jakiejkolwiek
czynnoÒci naleÂy
dok¬adnie oczyÒci©
przewody instalacyjne,
z opi¬ków, resztek spoin,
olejów i t¬uszczy, które
mogæ si® w nich znajdowa©.
NaleÂy to zrobi© przy
pomocy w¬aÒciwego
Òrodka.

W/w cia¬a obce mogæ
dosta© si® do kot¬a
i spowodowa© zak¬ócenia
w jego pracy.

zaworu nape¬niajæcego,
tak jak to pokazano na
rysunku.

PrzejÒcie przewodów czujki zewn®trznej

➡
Czujka zewn®trzna
Czujka zewn®trzna
(opcja) zawiera :
Interface i przy¬æcze
- Czujnik temperatury
pod¬æczony
do zacisków 1 i 2
- Zaciski 3 i 4 nie
sæ uÂywane.

Uwaga : substancje
rozpuszczajæce mogæ
spowodowa© uszkodzenie
uk¬adu grzewczego.
• Kocio¬ zawiesi©
na przykr®conym
do Òciany wieszaku,

°C

• NaleÂy pami®ta© o
za¬oÂeniu niebieskiego
przed¬uÂnia na koñówk®
Programator pokojowy
Pod¬æczy© przewody
programatora pokojowego
do dwóch zacisków jak
to pokazano na rysunku.
JeÒli nie jest przewidziany
programator pokojowy,
naleÂy zostawi© mostek w
dwóch górnych punktach
listwy zaciskowej

Pod¬aczenia
elektryczne
Zasilanie elektryczne
Kocio¬ zasilany jest z sieci
elektrycznej o napi®ciu
220 V i czstotliwoÒci 50 Hz.
Gniazdo wtykowe powinno
posiada© sprawny bolec
ochronny.
Niedopuszczalne jest
stosowanie przed¬uÂaczy
i rozga¬®ziaczy. Gniazdko
powinno by© w odleg¬oÒci
0,6 do 1,5 m. od kot¬a.
Pod¬æczenie elektryczne
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°C

kot¬a powinien wykona©
uprawniony fachowiec.
Kabel trójÂy¬owy
jest wewnætrz urzædzenia .
Uwaga : naleÂy sprawdzi©
zgodnoÒ© pod¬aczeñ
przewodu fazowego
i neutralnego.
Jakakolwiek interwencja
wewnætrz kot¬a
dopuszczalna jest tylko dla
serwisu autoryzowanego
Saunier Duval.

P¬ytka elektroniczna
Themaclassic

Zasobnik
W kot¬ach
Themaclassic AS,
naleÂy pod¬æczy©
przewody zasobnika jak
to pokazano na rysunku.

Uwaga : Przy¬cze jest
przeznaczone do
pod¬czenia programatora.
W zadnym wypadku
nie moÂe by© zasilany
napi®ciem 220 V.
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INSTALATOR
Uruchomienie
kot¬a

2

Otworzy© trzy
zawory odcinajæce

Zasilanie elektryczne
• upewni© si® czy kocio¬
pod¬æczony jest do sieci
o napi®ciu 220 V

Odpowietrzy© kaÂdy grzejnik
z osobna, aÂ do ca¬kowitego
usuni®cia powietrza, a nast®pnie
zakr®ci© odpowietrzniki

5

Poluzowa© korek odpowietrznika
pompy cyrkulacyjnej
i odpowietrzniki automatyczne
znajdujæce si® na instalacji.

Zostawi© korek odpowietrznika
pompy otwarty

➡
na pod¬æczeniach konsoli.

7

3

6

➡

Ustawi© pokr®t¬o
na pozycj® 1

➡

1

• upewni© si® czy przy
uruchomionych innych
urzædzeniach gazowych
w obiekcie wydatek gazu
b®dzie wystarczajæcy
do pracy kot¬a.

➡

Zasilanie gazowe
• otworzy© zawór odcinajæcy
• sprawdzi© szczelnoÒ©
pod¬æczenia gazowego

Otworzy© niebieski zawór
nape¬niajæcy znajdujæcy
si® pod kot¬em, aÂ do uzyskania na
wyÒwietlaczu wartoÒci 2 bar.

Otworzy© kolejne zawory z ciep¬æ
wodæ, aby odpowietrzy© instalacj®.

NaleÂy upewni© si®, Âe wskazówka
pokazuje wartoÒ© w przedziale
1-2 bar, jeÒli nie, naleÂy ponownie
odpowietrzy© uk¬ad.

8

4

1.5
bar
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Odwodnienie
kot¬a

Regulacja
Ustawianie wymaganej
mocy c.o.
Ustawienie mocy
maksymalnej
w funkcji c.o. zgodnie
z wartoÒciami podanymi
w tabeli na stronie
Ustawianie maksymalnej
mocy kot¬a dokonuje
si® za pomocæ
Òrubokr®ta na
potencjonometrze
(rys.A) umieszczonego
na wewn®trznej stronie
panelu sterujæcego.

A

B

maxi

Temperatura w
pomieszczeniu powinna
by© wyÂsza od 0°C
(przy wy¬æczonym kotle
nie dzia¬a funkcja
antyzamroÂeniowa).

A

B

• Otworzy© zawór
spustowy znajdujæcy
si® w najniÂszym punkcie
instalacji

C

• UmoÂliwi© dop¬yw
powietrza, otwierajæc
na przyk¬ad zawór
odpowietrzajæcy instalacj®
lub zawór spustowy
(r) kot¬a
Odwodnienie obiegu
ciep¬ej wody uÂytkowej:
Pozycja 4 prze¬æczników ustawionych na ON lub OFF
Wp¬ywa na prac® pompy i maksymalnæ temperatur®
uk¬adu c.o.

15kW

Sposób regulacji

A
Prze¬æcznik 1
Prze¬æcznik 2
>Pompa :

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ciæg¬æ

z

ciæg¬æ

z termostatem

palnikiem

praca

praca

mini

Prze¬æcznik 3
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JeÒli przewidziane
jest odstawienie kot¬a
na d¬uÂszy czas w okresie
zimowym naleÂy usunæ©
wod® z kot¬a i instalacji.

C

Odwodnienie obiegu
centralnego ogrzewania :

Uwaga :
Ograniczenie mocy
w uk¬adzie c.o.
nie ma Âadnego wp¬ywu
na komfort ciep¬ej
wody uÂytkowej.
Kot¬y ustawiane sæ
fabrycznie na moc 15 kW.

Regulacja przep¬ywu
w obiegu c.o.

Kocio¬ jest dostarczany
przy otwarciu by-passu
o pó¬ obrotu.
Obracajæc Òrubæ (rys.C)
zgodnie z ruchem
wskazówek zegar
a zamykamy by-pass.
Regulacja powinna
by© przeprowadzona
zgodnie z potrzebami
uk¬adu (wykres str. 9).

ON

pokojowym
OFF

Prze¬æcznik 4

ON

OFF

ON

OFF

> Temp. maxi. :

50°C

87°C

50°C

73°C

r

Zamkn© zawór wody
Otworzy© jeden
lub kilka zaworów
czerpalnych wody
Odwodnienie kot¬a :
Zamknæ© zawory
odcinajæce (A) ( B ) i ( C )

Otworzy© zawór spustowy
(r) kot¬a
Otworzy© jeden lub kilka
zaworów czerpalnych
ciep¬ej wody

Zmiana
rodzaju gazu
Urzædzenie jest
przystosowane do spalania
danego rodzaju gazu.
Przystosowanie kot¬a
do innego rodzaju
gazu polega na wymianie
dysz i wyregulowaniu

mechanizmu gazowego,
których to czynnoÒci
dokonuje autoryzowany
serwis Saunier Duval.
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Opis
zasobników

Charakterystyka
zasobników

Zasobniki SDP 100,
SDP 150, SDP 200
wspó¬pracujæ z kot¬ami
jednofunkcyjnymi
Themaclassic AS

uk¬ad grzewczy
anoda

1. Zasilanie c.w.u.
2. Wlot zimnej wody

3. Wlot wody grzewczej
4. Powrót wody grzewczej

Ø

440
C

A

15

Ø

(mm)

505

505

A

(mm)

908

1241

B

(mm)

301

444

C

(mm)

320

500

sd E 100

sd E 150

–

–

(bar)

5,25

5,25

(bar)

7

7

Przep¬ym

(l/min.)

Max. ciÒnienie

pracy

Czas podgrzewania wody
(od 10°C do 60°C)

C

A

100

Max. ciÒnienie

440

2

sd E 150

(l)

zasilania

B

B

Ø

sd E 100
PojemnoÒ©

Przy¬æcze

–

–

3/4”

3/4”

sd E 100

sd E 150

230/50

230/50

1

Napi®cie zasilania

13 4 2
3

(V/Hz)

Ci®Âar netto

(kg)

49

63

Max. ci®Âar zasobbika

(kg)

150

214

4

26

140

515

100

230

529

180

160

60
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Zestaw przy¬æczeniowy zasobnika do kot¬a
jednofunkcyjnego Themaclassic AS

MontaÂ zestawu
przy¬æczeniowego
• Wyjæ© 2 Òruby znajdujæce
si® z przodu kot¬a
• Wyjæ© p¬yt® umieszczonæ
z ty¬u zespo¬u wodnego

➡

➡

1 - Przy¬æcza kolankowe 3/4” zasilanie (1b) i powrót wody grzewczej (1a)
2 - Zawór 3-drogowy
3 - P¬yta
4 - Po¬æczenia 3/4” zasilania
5 - Przewód pod¬æczenie elektryczne

5
1a

3

• Za¬oÂy© p¬yt® znajdujæcæ
si® w zestawie
• Zamontowa© po¬æczenia
na wejÒciu i powrocie
wody grzewczej zasobnika

1b

2
4b

1b
Do zasobnika

➡

5

4a
➡
Z zasobnika

➡
2

5

• Zdjæ© zabezpieczenia
znajdujæce si® z prawej
strony zespo¬u wodnego
• Za¬oÂy© zawór
2 dostarczony razem
z zestawem
• Pod¬æczy© przewód
5 do zaworu
• Pod¬æczy© styk przewodu
5 w miejsce oznaczone
symbolem V3V p¬ytki
elektronicznej.

Zestaw przy¬æczeniowy zosta¬ juÂ zamontowany.
Nast®pnie naleÂy pod¬æczy© zasobnik do instalacji, jak to jest opisane
w instrukcji obs¬ugi.
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INFORMACJE OGÓLNE
Zabezpieczenia
Zabezpieczenie przeciw
zamroÂeniu
Na okres kilkudniowej
nieobecnoÒci naleÂy
ustawi© dwa pokr®t¬a
w pozycji «mini»
aby uchroni© kocio¬
przed zamroÂeniem.
W przypadku d¬uÂszej
nieobecnoÒci naleÂy
przeczyta© rozdzia¬
„Odwodnienie kot¬a ”.
Czujnik ciægu
kominowego
Themaclassic C
Gdy wystæpi
usterka zwiæzana
z odprowadzeniem
spalin wtedy system
bezpieczeñstwa
(automatyczny termostat
bimetaliczny, umieszczony
nad przerywaczem ciægu)
przerwie prac® kot¬a.
W tym przypadku
na panelu sterujæcym
zacznie miga© czerwona
lampka i pojawi
si® symbol F2 lub F3.

F2

Konserwacja
Kocio¬ uruchamia
si® automatycznie
po up¬ywie 15 minut.
JeÒli tak si® nie stanie
naleÂy wezwa©
Autoryzowany Serwis
Saunier Duval.
Uwaga : Zabrania
si® od¬æczania czujnika
ciægu kominowego
Czujnik dop¬ywu
powietrza
Themaclassic F
Gdy wystæpi usterka
zwiæzana z zasysaniem
powietrza lub
odprowadzeniem spalin
system bezpieczeñstwa
przewie prac®.
W tym przypadku
na panelu sterujæcym
zacznie miga© czerwona
lampka i pojawi
si® symbol F2.

F2

NaleÂy wezwa©
Autoryzowany Serwis
Saunier Duval.

Przerwanie
dop¬ywu gazu
Kocio¬ wchodzi
w stan awarii. W tym
przypadku na panelu
sterujæcym zacznie miga©
czerwona lampka i pojawi
si® symbol F1 lub F4.

F1

Przerwanie dop¬ywu
prædu
Kocio¬ natychmiast
przestaje pracowa©.
Kiedy ponownie
pojawi si® napi®cie
zasilania kocio¬
wznowi prac®.
Zabezpieczenie
przed
przegrzaniem
JeÒli kocio¬ przerwie prac®
z powodu przegrzania
wymiennika
(r®czny termostat
bimetaliczny)
na panelu sterujæcym
zacznie miga© czerwona
lampka i pojawi
si® symbol F9.

F9

Konserwacja kot¬a
zalecana jest przynajmniej
jeden raz w roku
i polega na wykonaniu
nast®pujæcych czynnoÒci :

w uk¬adzie,
• kontrola szczelnoÒci
armatury gazowej
kot¬a i przy¬acza,
• kontrola szczelnoÒci
przewodów
odprowadzajæcych spaliny,
• kontrola szczelnoÒci
po¬æczeñ wodnych,
• sprawdzenie stanu
obwodu elektrycznego
(przewody, transformator,
wy¬æczniki, po¬æczenia)

• sprawdzenie
prawid¬owego
funkcjonowania kot¬a:
- ustawienie mocy
i praca palnika,
- dzia¬anie uk_adu
zap¬onowego,
- dzia¬anie systemu
bezpieczeñstwa,
- dzia¬anie zespo¬ów
regulacji (termostat kot¬a,
termostat pokojowy).

Instalacja gazowa powinna
by© wykonana zgodnie
z wymogami
Rozporzædzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa nr 46 z
dnia 14.12.1994 r. Dz. U.
Nr 10, 08.02.1995r. w
sprawie warunków
technicznych jakim
powinny odpowiada©
budynki i ich usytuowanie.

kot¬a, jeÒli w pomieszczeniu
wyczuwalny jest zapach
gazu, Òwiadczæcy
o powstaniu nieszczelnoÒci.
• NaleÂy pami®ta©, Âe gaz
zmieszany z powietrzem
w odpowiedniej proporcji
tworzy mieszank® wybuchowæ. Pomieszczenie
naleÂy przewietrzy©.
JeÒli kocio¬ pracuje,
wy¬æczy© go z ruchu.

Przy uÂytkowaniu kot¬ów
opalanych gazem naleÂy
przestrzega© poniÂszych
zasad :
• Nie wolno w Âadnym
wypadku uruchamia©

Zlikwidowa© nieszczelnoÒ©
moÂe tylko uprawniona
osoba.
• W kot¬owni
nie przechowywa©
materia¬ów ¬atwopalnych.

• Utrzymywa© czystoÒ©
i porzædek.
• Wykonywa© czynnoÒci
zwiæzane z obs¬ugæ kot¬a
zgodnie z instrukcj®
obs¬ugi.
• Przeprowadza© okresowæ kontrol® pracy kot¬a
i instalacji centralnego
ogrzewania.
• Wszelkie naprawy zleca©
jedynie autoryzowanemu
serwisowi lub zak¬adowi
specjalistycznemu.
• Przed rozpocz®ciem
naprawy od¬æczy© kocio¬
od sieci elektrycznej.

• czyszczenie komory
spalania, wymiennika,
przewodów
odprowadzenia spalin,
• czyszczenie palników,
• czyszczenie
filtrów zainstalowanych

Przepisy BHP

• Instrukcj® obs¬ugi trzyma©
w miejscu dost®pnym.

Obs¬uga serwisowa
Pierwsze uruchomienie
kot¬a wykonuje
Autoryzowany Serwis.
Obs¬ug® gwarancyjnæ i

30

pogwarancyjnæ Òwiadczæ
punkty serwisowe, których wykaz jest za¬æczony do
karty gwarancyjnej.

Samowolna naprawa kot¬a
wykonana przez uÂytkownika, pozbawia uprawnieñ
z tytu¬u gwarancji.
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