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INSTRUKCJA MONTAZU I UZYTKOWANIA

TWIN C 28 E

Uzytkowniku!
Zajrzyj do rodzialu "Prezentacja». znajdziesz tam opis podstawowych funkcji. w które

wyposazony jest kociol. Ponizszy spis tresci "Uzytkownika» odsyla Cie do dotyczacego Cie bezposrednio
rozdzialu. w celu poprawnego uzytkowania kotla.

GLÓWNY SPIS TRESCI

Prezentacja Strona 3
Wymiary 3
System obiegu centralnego ogrzewania 4
System obiegu cieplej wody uzytkowej 4
Dane techniczne 5
Obieg wodny 7
Warunki instalowania kotla 8
Odprowadzanie spalin 8
Plyta podlaczeniowa 9
Montaz instalacji 9
Montaz kotla 10
Podlaczenie elektryczne 10
Uruchomienie 11
Dzialanie 12
Bezpieczenstwo funkcjonowania/Napelnianie 13
Napelnianie 14
Regulacja 14
Opróznianie " 15
Wymiana gazu 16
Konserwacja " 16
Gwarancja 16

.

SPIS TRESCI UZYTKOWNIKA

Prezentacja Strona 3
Dzialanie 12
Bezpieczenstwo funkcjonowania/napelnianie 13
Napelnianie 14
Konserwacja '"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 16
Gwarancja 16

~



PREZENTACJA

Kociol TWIN C 28 E to kociol typu atmosferycznego.
Oznacza to. ze powietrze pomieszczenia. w którym
znajduje sie kociol sluzy spalania gazu przez palnik.
Wazne jest wiec, by realizacja instalacji zostala
przeprowadzona wedlug obowiazujacych norm,
szczególnie w zakresie wentylacji pomieszczenia.

Nota: Kotly wyposazone sa w system modulacji,
umozliwiajacyim przystosowanie mocy pomiedzy
wartoscia minimalna i maksymalna. w zaleznosci od
zapotrzebowania instalacji.

TWINC 28 E
Kotly dwufunkcyjne ( ogrzewanie + ciepla woda o
bezzwlocznym doplywie) : moc pomiedzy 12 kWi28 kW
oraz zaplon elektroniczny.

WYMIARY

Grupa gazu: II
to znaczy, ze kotlyprzystosowane sa do spalania gazu
ziemnego (GZ50/GZ35)oraz propanulbutanu (G30/G31).

Uwaga:
Kazdy kociol, dostarczony w postaci wyrobu gotowego.
wyposazony jest w pompe cyrkulacyjna. termometr,
manometr, zawór bezpieczenstwa obwodu centralnego
ogrzewania, automatyczny odpowietrznik, naczynie
wzbiorcze pod cisnieniem azotuoraz zawór zasobnika.

Wyposazenie dodatkowe
Dostepne sa róznego rodzajuakcesoria, takie jakzestawy
wymienne do istniejacychinstalacji.
O szczególowe informacje w tym zakresie pytaj w
najblizszym punkcie sprzedazy.

Rys. 1 . 220 (TWIN28 kW)
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TWINC 28 kW :
Waga netto: 72.5 kg
Waga brutto: 88.5 kg
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SYSTEM OBIEGU GRZEWCZEGO
o Kotlytypu TWIN sa przystosowalne do wszystkich
rodzajówinstalacji:dwururowej, jednorurowej szeregowej
lub bocznej ....
o Powierzchnie grzejne powinny skladac sie z
kaloryferów, konwektorów lub powietrznych zespolów
grzejnych.
Uwaga: jezeli stosowane materialy sa o zróznicowanej
naturze, istnieje mozliwosc wystapienia zjawiska korozji.
W takim przypadku zaleca sie dorzucenie inhibitora do
wody w obwodzie c.o., zzachowaniem podanych przez
producenta proporcji. co uniemozliwi wytwarzanie gazu
i tworzenie sie tlenków.
o Odcinki kanalizacji wodnych zostana okreslone wedlug
zwyczajowej metody, z zastosowaniem wykresu
natezenia przeplywu / cisnienia (strona 6 i 7). Siec
rozdzielcza zostanie obliczona na podstawie natezenia
przeplywu odpowiadajacego rzeczywistemu
zapotrzebowaniu, z pominieciem maksymalnej
wydajnosci kotla.
Jednakze zaleca sie zastosowanie wystarczajacego
natezenia przeplywu, by róznica temperatury pomiedzy
zasilaniem i powrotem byla nizsza lub równa 20°C.
Przeplywminimalny wynosi 420 l/h.
o Trasa ulozenia przewodu rurowego wytyczona zostanie
z zachowaniem wszelkich niezbednych zasad majacych

na celu unikniecie korków powietrznych i ulatwienie
ciaglego odgazowywania instalacji. W kazdym górnym
punkcie kanalizacji oraz na kazdym kaloryferze powinien
znajdowac sie odpowietrznik.
o Dopuszczalna calkowita ilosc wody obiegu grzewczego
zalezy miedzy innymi od cisnienie statycznego na zimno.
Wbudowane w kociol naczynie zbiorcze jest
napompowane do 1 bara (czyli o cisnieniu statycznym
wynoszacym 1OmCE) i przystosowane do maksymalnej
pojemnosci 130 litrów, przy sredniej
temperaturze obiegu kaloryferów 75°C oraz
maksymalnym cisnieniu roboczym wynoszacym 3 bary.
W trakcie procesu uruchamiania kotla mozliwa jest
modyfikacja cisnienia pompowania w przypadku
wyzszego cisnienia statycznego.
o W najnizszym punkcie instalacji nalezy umiescic kurek
spustowy.
o W przypadkustosowaniazaworówtermostatycznych,
nalezy zwrócic uwage, by zostaly one zainstalowane
jedynie w pomieszczeniach o duzym nagromadzeniu
ciepla. Nie nalezy instalowac ich w pomieszczeniu
wyposazonym w termostat temperatury pokojowej.
W przypadku starej instalacji, przed montazem nowego
kotla nalezy przeplukac obwód kaloryferów.

SYSTEM OBIEGU CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

o Obieg rozdzielczy nalezy wykonac najlepiej z rur
miedzianych.
Unikac strat cisnienia: ograniczac ilosc kolan, stosowac
armature o duzym przekroju przepustu w celu uzyskania
wystarczajacego natezenia przeplywu.

.', .

o Kociol moze funkcjonowac przy minimalnym cisnieniu
zasilania 0.5 bara, ale podwarunkiem niskiego natezenia
przeplywu. Lepszy komfort uzytkowania kotla wystepuje
poczawszy od 1 bara cisnienia zasilania.
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DANE TECHNICZNE

Krzywa wydajnosci przeplywu/cisnienia TWIN28 kW z obejsciem otwartym
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Moc uzyteczna grzania regulowana od ... (kW) 12,0

do ... (kW) 28.0

Sprawnosc cieplna w odniesieniu do Wartosci Opalowej Dolnej (%) '90

Temperatura na wyjsciu obiegu c.o. (.C) '85"

Regulacja temperatury grzania regulowana przez uzytkownika pomiedzy 38 i 87.C
Naczynie wzbiorcze obiegu c.o., pojemnosc uzyteczna (I) 7,5

Pojemnosc maksymalna instalacjiw temp. 75.C (I) 130

Zawór bezpieczenstwa. maksymalne cisnienie robocze (bar) 3

Ewakuacja spalin kanalem (0) 140

rura ssaca (0) /

Wlot swiezego powietrza rura ssaca (0) /

Natezenie przeplywu swiezego powietrza (1013 mbar - O.C) (m3/h) 76

Wydajnosc wyciagu (20°C - 1013mbar) (m3/h) I

Wydajnosc ewakuacji spalin (g/s) 22,2

Temperatura spalin (OC) 120

Wartosc produktów spalania wartosc CO zmierzona (ppm) 37

(zmierzona przy termicznym przeplywie C02 (%) '5.4
nominalnym i z zastosowaniem gazu G20) wartosc NOx zmierzona (oDm) 1('

Moc obwodu cieplej wody automatyczna, zmienna od ...(kW) 12,0

do.., (kW) 28;0

Maksymalna temperatura cieplej wody (OC) 65

Przeplyw specyficzny (dla T = 30.C) (I/min.) 16,8
Minimalne cisnienie zasilania (bar) 0,5

Maksymalne cisnienie zasilania (bar) T

Napiecie zasilania (V) 230

Natezenie (A) 0.8

Maksymalna moc spozyta (W) 110



DANE TECHNICZNE

Krzywa wydajnosci przeplywu/cisnienia TWIN28 kW z obejsciem zamknietym
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0 wtryskiwacz palnika (mm) 1,20

0 kryza regulacyjna (mm) 6,8
Cisnienie zasilania (mbar) 20

GZ50 Maksymalne cisnienie w palniku. (mbar) 13,7

Minimalne cisnienie w palniku (mbar) 2,8

Maksymalne natezenie przeplywu (m'/h) 3,28

Minimalne natezenie przeplywu (m'/h) 1,42

0 wtryskiwacz palnika (mm) 1,20

0 kryza regulacyjna (mm) 6,8
Cisnienie zasilania (mbar) 25

GZ35
Maksymalne cisnienie w palniku (mbar) 17,0

Minimalne cisnienie w palniku (mbar) 4,2

Maksymalne natezenie przeplywu (mJ/h) 3,81

Minimalne natezenie przeplywu (mJ/h) 1.66

0 wtryskiwacz palnika (mm) 0,75

0 kryza regulacyjna (mm) f

Cisnienie zasilania (mbar) 37
Butan/Propan Maksymalne cisnienie w palniku (mbar) 34,6

Minimalne cisnienie w palniku (mbar) 6,5

Maksymalne natezenie przeplywu (kg/h) 2.33

Minimalne natezenie przeplywu Ikq/h 1,02



DANE TECHNICZNE

Produkcja cieplej wody uzytkowej Twin 28 kW :
Temperatura wody zimnej =15°C
Temperatura skladowania =60°C
Upust 12 IImin
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60 90 l 20
Ilosc wody upuszczonej w litrach
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OBIEG WODNY

150 180

1 - Zawór 3-d rogowy
2 - Zabezpieczenie przed brakiem wody
3. Cyrkulator
4 - Obudowa zaplonu
5 - Mechanizm obiegu gazu
6 - Elektroda zaplonowa
7 - Palnik

8 - Elektrody kontrolne
9 - Wymiennik
10 -Zawór odpowietrzajacy
11 -Czujnik temperatury obiegu centralnego

ogrzewania
12 . Naczynie wzbiorcze obiegu centralnego

ogrzewania
13 -Naczynie wzbiorcze obiegu cieplej

wody uzytkowej
14 -Anoda zasobnika

15 -Wymiennik zasobnika
16 -Czujnik temperatury obiegu wody

cieplej uzytkowej
17. Termostat zabezpieczajacy przed

przegrzaniem
19 -Zawór bezpieczenstwa 7 barów
20 . Kurek spustowy zasobnika
21 -Zabezpieczenie przd wyplywem spalin
22 -Obejscie
23 -Zawór zwrotny

A Powrót wody grzewczej
B Doprowadzenie zimnej wody
C Zasilanie wody grzewczej
D Zasilanie cieplej wody
E Doprowadzenie gazu

TWIN C 28 E
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WARUNKI INSTALOWANIA KOTtA
Ustalic miejsce instalacji kotla dbajac o :
.Zachowanie minimalnej bocznej odleglosci 20 mm z
kazdej strony umozliwiajacej swobodny dostep do
urzadzenia.
. Zachowanie wolnej przestrzeni pomiedzy górna
krawedzia zasobnika i sufitem (przynajmniej 350 mm) w
celu przeprowadzania kontroli stanu anody. Warunek
ten jest spelniony w momencie gdy os otworów
mocujacych szyny montazowej znajduje sie w odleglosci
przynajmniej 436 mm od sufitu.
.Przestrzeganie minimalnej wysokosci 1.80 m dla dolnej
krawedzi przerywacza ciagu w przypadku gdy pelni on
funkcje wentylacji górnej (Model C). Warunek ten jest
spelniony gdy szyna mocujaca (rys. 5) jest usytuowana
na wysokosci 1,90 m od podlogi.
. Unikanie mocowania na lekkiej scianie przedzialowej.
.Unikanie umieszczenie kotla nad urzadzeniem, którego
praca moze byc szkodliwadla kotla (piec kuchenny
emitujacttluste opary, pralka, itd. ...) lub w pomieszczeniu
o korozjotwórczej lub bardzo zakurzonej atmosferze (dla
kotla typu C).
Oprawa podlaczeniowa pelni funkcje wzornika
montazowego. Umozliwia dokonanie wszystkich
polaczeri i przeprowadzenie prób szczelnosci bez
koniecznosci instalowania kotla. Sklada sie z tablicy
podlaczeniowej, szyny mocujacej i wzornika
montazowego.
Montaz calosci nalezy wykonac zgodnie z figurujacym
na wzorniku opisem. Jezeli kociol nie zostal od razu
zamontowany, niezbedne jest zabezpieczenie
poszczególnych zlaczy przed szkodliwym dzialaniem
gipsu i farby.
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ODPROWADZANIE SPALIN TWIN C 28 E
Uwaga: Przewód odprowadzajacy nalezy ustawic w taki
sposób, by splywajace z niego krople wody w zadnym
wypadku nie przedostawaly sie do kot/a. Poza tym.
górne nachylenie odcinka poziomego przewodu
odprowadzajacego musi wynosic przynajmniej 3% chyba.
ze dlugosc tego odcinka jest mniejsza od 1 m (rys. 6).

Przylaczenie kotlów TWINC 28 E.
Wyjscieprzerywacza ciagukotlaC 28jest przystosowane
do zlacza przewodu odprowadzajacego o 0 140.
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PL YTAPODLACZENIOWA
Plyta podlaczeniowa jest wyposazona patrzac z lewej
strony do prawej w nastepujace elementy:
A -Powrót wody grzewczej z zaworem napelniania (t) i

sruba ustalajaca(m)
B -Wlot wody zimnej ze sruba ustalajaca (q) i (p)

Filtry i uszczelki:
, - Uszczelka
2 - Filtrmetalowy
3 - Ogranicznik przeplywu
4 -Filtr z tworzywa sztucznego
5,6 i 7 -Uszczelka

2 .
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c -Zasilanie wody grzewczej ze sruba ustalajaca (q),
kurkiem spustowym (r) i zaworem bezpieczenstwa
(s).

D -Wylotwody cieplej uZy1kowej
E -Zasilanie gazu

MONTAZINSTALACJI

Podlaczyc przewody instalacji na plycie montazowej
zwracajac szczególna uwage na prawidlowa kolejnosc
wlotów i doprowadzen oraz upewniajac sie. ze
rozmieszczenie przewodów nie bedzie przeszkadzalo w
zalozeniu siatki pod kot/em.

Uwaga: nalezy bezwzglednie stosowac uszczelki
dostarczone wraz z kot/em.
Nie nalezy lutowac zlaczy na instalacji. Grozi to
uszkodzeniem uszczelek i utrata szczelnosci zaworów.

. Przylacza «instalacji c.o.»
ztaczka obejmowana (wewnetrzna) 20 x 27 (3/4" gaz) z
króccem spawania dla rury miedzianej 18 x 20

. Przylacza «instalacji wody uzytkowej»
zlaczka obejmowana (wewnetrzna) 15 x 21 (1/2"gaz) z
króccem spawania dla rury miedzianej 14 x 16

. Przylacza «instalacji gazu»
ztaczka obejmowana (wewnetrzna) 20 x 27 (3/4" gaz) z
króccem spawania dla rury miedzianej 16 x 18.

Uwaga:
Obwód odprowadzajacy zaworów bezpieczenstwa i
wytacznika powinien byc wyposazony w urzadzenie
umozliwiajace obserwacje wizualna przeplywuwody.
Urzadzenie to (na przyktad lejek z wylotemna zewnatrz)
powinno zostac uSy1uowanejak najblizejkot/a.

.



MONTAZKOTLA

Przypomnienie: instalowanie kotla moze zostac
wykonane wylacznie przez wykwalifikowanego
specjaliste.
Przed przystapieniem do montazu, przy pomocy
odpowiedniego produktu nalezy dokladnie wyczyscic
rury kanalizacyjne w celu usuniecia wszelkich
ewentualnychnieczystosci (jakna przykladopilki,resztku
lutu, róznego rodzaju oleje czy smary). Te obce ciala
moglyby dostac sie do kotla co spowodowaloby
zaklócenie jego pracy.

PODLACZENIE ELEKTRYCZNE
Podlaczenie zasilanie elektrycznego (rys. 8)
o Podlaczycprzewódzasilania kotla do gniazda sieci
pradu jednofazowego 230 V z uziemieniem. Zgodnie z
obowiazujacymiprzepisami, podlaczenie musi zostac
zrealizowane przy pomocy wylacznika o dzialaniu
dwubiegunowym, o otwarciu styku wynoszacym
przynajmniej3 mm.
Uwaga: Zwróc szczególna uwage na prawidlowe
polaczenie fazowe i punktu
zerowego.

o Podlaczenie elektryczne urzadzenia musi zostac
wykonane przez wykwalifikowanego specjaliste.
Wykonanie wszelkich interwencji wewnatrz urzadzenia
nalezy powierzyc pracownikowi dzialu obslugi
posprzedaznej lub autoryzowanego serwisu Saunier
Duval Eau Chaude Chauffage.

Uwaga: w razie koniecznosci wymiany przewodu
zasilania elektrycznego nalezy stosowac wylacznie
przewód gietki typu 3 x 0,75 mml H05W-F.

Podlaczenie termostatu temperatury pokojowej
1-Podlaczprzewodytermostatu 24Vdodwóchkoncówek
listwyzaciskowej (A) zgodnie z ponizszym rysunkiem.
Jezeli montaz termostatu na instalacji nie zostal
przewidziany to pozostaw umieszczony na dwóch
górnych koncówkach listwykablak (rys. 9).

Nota: zastosowanie produktu rozpuszczajacego grozi
uszkodzeniem obwodu.
o Umiescic kociol nad uchwytem przytwierdzajacym.
o Opuscic kociol.
o Zalozyc uszczelki na zlacza.
Dokrecic zlacza pomiedzy kotlem iplyta podlaczeniowa.
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Z termostatu temperatury
pokojowej

Bez termostatu temperatury
pokojowej
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URUCHOMIENIE
Zasilanie gazu
.Otwórz kurek gazowy
.SprawdZ szczelnosc polaczen
. Po uruchomieniu wszystkich urzadzen gazowych
upewnij sie, ze licznik przepuszcza wymagana ilosc
gazu.

Zasilanie elektryczne
. Upewnij sie, ze zasilanie wynosi 230 V. Nacisnij na
usytuowany powyzej kotla wylacznik.

Napelnianie obwodów
. Ustaw komutator (E) w pozycji !nt)8) (zima), otwórz
zasuwe odcinajaca na zasilaniu (rys. 13) (szczelina
sruby jest skierowana w kierunku przeplywu),
odpowietrzniki instalacji.
.Ustaw pokretlo (t) w pozycji napelniania (rys. 10).
.SprawdZ czy cisnienie na manometrze wzrasta (D str.
12). Jezeli cisnienie znajduje sie pomiedzy 1 i 2 bary,
przekrec pokretlo (t) w przeciwna strone.. Opróznij wszystkie kaloryfery az do normalnego
przeplywu wody, a nastepnie zamknij odpowietrzniki.. Otwórz poszczególne kurki cieplej wody w celu
opróznienia instalacji.
.Upewnij sie, ze wskazówka manometru znajduje sie sie

pomiedzy 1 i 2 barami, w przeciwnym wypadku powtórz
operacje napelniania.

UruchomienielDzialanie

.Przy pomocy komutatora wybierz tryb pracy kotla:
~ Wytwarzanie tylko cieplej wody
~ uzytkowej

~ Ogrzewanie iwytwarzanie cieplejwody
~ uzytkowej

Kociol jest gotowy do pracy.

- Poslugujac sie przyciskami (B) i (C) wybierz zadana
temperature cieplej wody uzytkowej oraz ogrzewania.
Nota: W przypadku zainstalowania termostatu
temperatury pokojowej, sprawdZ czyczy zostal on
ustawiony na zadana temperature.

W celu wylaczenia kotla:
- prz pomocy znajdujacego sie nad kotlem wylacznika
wylacz napiecie elektryczne.
- Jezeli kociol pozostanie przez dluzszy czas nie uzywany,
zamknij znajdujacy sie nad kotlem kurek zasilajacy gazu.

Rys. 11
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DZIALANIE
Opis tablicy sterowania:
A - Wybór trybu pracy Lato / wylaczenie / zima /
zabezpieczenie przeciw zamarzaniu
B - Regulacja temperatury cieplej wody uzytkowej
C - Regulacja temperatury ogrzewania

D - Manometr
E - Termometr
F - Przycisk reinicjalizacji po samoczynnym wylaczeniu
G -WskaZnik samoczynnego wylaczenia
H - WskaZnik zasilania elektrycznego
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Upewnij sie, ze :
.kociol jest zasilany w prad
.kurek gazu jest otwarty
Nastepnie postepuj wedlug ponizszych instrukcji:

Tylko ciepla woda

Ustaw komutator w pozycji ~
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Regulacja temperatury cieplej
wody

Pokretlo regulacji
temperatury wody
cieplej uzytkowej
umozliwia ustawienie
temperatury wody
cieplej w zasobniku
(pomiedzy 45°C i
65°C).
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Ogrzewanie + ciepla woda
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Regulacja temperatury wody
grzewczej

Pokretlo regulacji
temperatury wody
grzewczej umozliwia
ustawienie
maksymalnej
temperatury kotla
(pomiedzy 35°C i
85°C).
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DZIALANIE

I Ustawic pokretlo na pozyczi
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Zab~zpieczenie przeciw zamarzaniu:

Ustawic pokretlo na pozyczi ~
Uwaga: w tej pozycji kocio'
podtrzymuje temperature
zabezpieczajaca instalacje
przed zamrznieciem.
Oznacza to. ze temperatura
wody w obwodzie wody
uzytkowej spada do 5°C,
kocio' sie wlacza i wylacza

I sie gdy temperatura

I obwodówosiagnie15°C.
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BEZPIECZENSTWO FUNKCJO NO WANIA

Zabezpieczenie przed wyplywem spalin do
pomieszczenia (Tw;n C)
W przypadku zatkania sie -nawet czesciowego -kanalu
kominowego, skladajacy sie z bimetalowego termostatu
o recznej reinicjalizacji, usytuowanego w w górnej partii
przerywacza ciagu, system zabezpieczajacy przerywa
prace urzadzenia.
Po 15 minutach kociol podejmuje ponownie prace.
Jezeli problem wyplywu spalin nie ustepuje, usterke
nalezy zglosic monterowi kotlalub w najblizszym
autoryzowanym serwisie obslugi posprzedaznej.

Uwaga: Wylaczanie systemu zabepieczenia przed
wyplywem spalin jest zabronione.Wszelkie interwencje
w zakresie systemu bezpieczenstwa musza byc
wykonane przez wykwalifikowanego technika i z
zastosowaniem czesci zamiennych,które Saunier Du-
val Eau Chaude Chauffage oddaje do Panstwa
dyspozycji.

W przypadku przerwania doplywu pradu Kociol
zatrzymuje prace.
Po przywróceniu doplywu pradu kociol wlacza sie
automatycznie.

W przypadku przerwania doplywu gazu Urzadzenie
zabezpieczajace powoduje samoczynne wylaczenie sie
kotla. W celu ponownego uruchomienia kotla:

.Ustaw pokretlo A rys. 12 na 10ft I

.Nacisnij na przycisk reinicjalizacji F rys. 12

. Ustaw pOkretloA rys. 12 na ~ lub !mt~

Zabezpieczenie przed przegrzaniem
W przypadku awaryjnego zatrzymania pracy kotla
(termostat o recznej reinicjalizacji) nalezy zwrócic sie do
najblizszego autoryzowanego serwisu obslugi
posprzedaznej.

Obecnosc powietrza w rurach instalacji:
.Odpowietrz kaloryfery i wyreguluj cisnienie. W przypadku

czestego wystepowania nagromadzenia powietrza nalezy
poinformowac serwis obslugi posprzedaznej poniewaz
powodem tego moga byc:
- drobne przecieki instalacji, których przyczyne nalezy
odnalezc
- korozja obiegu c.o., której nalezaloby zaradzic
odpowiednia metoda oczyszczania wody w obwodzie.

.



NAPELNIANIE
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Uwaga: Instalacja centralnego ogrzewania nie moze
prawidlowo funkcjonowac jezeli nie jest wypelniona
woda idokladnieodpowietrzona. Jezeli te dwawarunki
nie sa spelnione mozliwe jest wystepowanie
spowodowanego wrzeniem wody w kotle szumu lub
odglosu spadajacej wody w kaloryferach.

Napelnianie instalacji

&023

~ . 4
bor

Gdy manometr wskazuje.
cisnienie ponizej 1 bara, nalezy
przystapic do czynnosci
napelnienia instalacji.
W tym celu:

1 - Ustaw pokretlo w pozycji
zima

REGULACJA

.......

2 - Otwórz znajdujacy sie pod kotlem kurek
doprowadzenia zimnej wody (t)az do momentugdy
cisnienie osiagnie wartosc pomiedzy 1 i 2 barami.
3 - przy pomocy kurka (t) zamknij doplywwody.

Dostosowanie mocy ogrzewania
Maksymalna moc kotla w trybie centralnego
ogrzewania moze zostac ustawiona na na jakiejkolwiek
wartosci, wybranej sposród wartosci mocy podanych
na stronie 6. Dziekitemu mozliwe jest dostosowanie
dostarczanej mocy do zapotrzebowania instalacji i
unikniecieprzesadnego nadmiaru mocy, zachowujac
jednoczesnie
wysoka wydajnosc kotla.

Regulacji mozna dokonac przy pomocy srubokreta
oddzialowujac na potencjometr (rys. 14),
Przedstawionytu diagram prezentuje zmiane cisnienia
w palniku w zaleznosci od mocy kotla.

Nota: spadek mocy centralnego ogrzewania nie ma
zadnego wplywu na moc wytwarzania cieplej wody
uzytkowej.

.

Rys. 14

-=- 40
co

.o 35
E
;- 30
:::: 25c:
~ 20c..
~ 15
<D
'c 10<D
Oc 5.(1)

U o
12

l-G31
: --l- G 30

i ---o- G 25
i -- G 20
I

i
I

TWIN C 28 E

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Moc (kW)



OPRÓZNIANIE
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Opróznianie instalacji jest konieczne w razie
wystepowania ryzyka mrozu podczas Twojej
nieobecnosci.
Niemniej,w celu unikniecia koniecznosci dokonania tej
operacji. istnieje mozliwosc zastosowania specjalnej
substancji zapobiegajacej zamarzaniu wodywobiegach.
Czynnosc te nalezy zlecic wykwalifikowanemu
specjaliscie.

Opróznianie obiegu centralnego ogrzewania
. Podlacz waz spustowy do kurka spustowego,
.Otwórzkurek spustowy.
.Otwórzna przykladjeden z odwadniaczy instalacji lub
korek spustowy kotla (r rys. 15) co spowoduje ujecia
powietrza.

Opróznianie zasobnika wody
. Zamknij kurek doplywu wody (p)
. Podlacz waz spustowy do kurka spustowego (b rys. 16)
. Otwórz korek spustowy i jeden lub kilka zaworów
czerpalnych cieplej wody
.Opróznijcalkowicie zasobnik wody.

Opróznianie samego kotla (patrz rys. 7)
. Zamknij zawór zaporowy (q) (szczelina sruby jest
prostopadla do kierunkuprzeplywu)i obróc pokretlo (m)
w prawa strone az do oporu.
.Otwórz znajdujacy sie na wlocie obiegu c.o. korek
spustowy (r) celem spowodowania ujecia powietrza.
.Otwórz jeden lub kilka zaworów czerpalnych cieplej
wody, a nastepnie obróc pokretlo (p) w prawa strone az
do oporu.

Kontrola zespolu bezpieczenstwa
Konieczne jest okresowe (przynajmniej raz w miesiacu)
sprawdzanie prawidlowego funkcjonowania zespolu
bezpieczenstwa (c). Po otwarciu na kilka sekund kurka
(c rys. 16) powinno sie zaobserowac spwodowane
cisnieniem wyplywaniewody.

Uwaga: Okresowe czyszczenie obudowy kotla nalezy
przeprowadzac przy pomocy zamoczonej w wodzie z
mydlem sciereczki. Nie stosuj materialów sciernych lub
produktówna bazie rozpuszczalnika. poniewaz moglyby
one spowodowac odksztalcenie powloki obudowy
urzadzenia.
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