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informacje ogólne 

Producent
Nasze produkty wytwarzane są zgodnie 
z wymogami obowiązujących europejskich 
dyrektyw i norm i są dostarczane z całą wy-
maganą dokumentacją i oznaczeniami.
Ponieważ jakość produktów ma dla nas naj-
większe znaczenie, dążymy do ich ciągłego 
doskonalenia. Z tego powodu zastrzegamy 
sobie prawo do zmiany parametrów tech-
nicznych i właściwości naszych produktów 
bez uprzedniego powiadomienia. Prosimy 
o przeczytanie najnowszej wersji instrukcji  
zamieszczonej w naszej witrynie interneto-
wej (www.myaic.pl).
Producent nie ponosi odpowiedzialności za 
nieprawidłowe działanie produktu wynikają-
ce z:
 î Niestosowania się do opisanych w ni-

niejszym dokumencie instrukcji bezpie-
czeństwa i instalacji,

 î Nieprzestrzegania zamieszczonych 
w niniejszym dokumencie instrukcji 
i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa 
i obsługi,

 î Nieregularnej konserwacji urządzenia,
 î Modyfi kacji urządzenia w sposób nieza-

twierdzony przez producenta,
 î Użytkowania produktu do celów innych 

niż zamierzone,
 î Stosowania podzespołów i akcesoriów 

niezatwierdzonych przez producenta. 

Instalator
Instalator odpowiada za prawidłową insta-
lację, przezbrojenie (w razie potrzeby) i uru-
chomienie urządzenia zgodnie z:
 î Informacjami i zaleceniami zamieszczo-

nymi w niniejszym dokumencie
 î Obowiązującymi przepisami i normami

Instalator powinien przekazać użytkowniko-
wi końcowemu:
 î Wszystkie istotne informacje dotyczące 

działania urządzenia i instalacji grzew-
czej oraz dostarczonych urządzeń za-
bezpieczających,

 î Wszystkie informacje dotyczące kontro-
li okresowych oraz ewentualnych nie-
prawidłowości, które należy zgłaszać,

 î Całą dokumentację dostarczoną z urzą-
dzeniem i zainstalowanymi akcesoriami.

Instalator powinien również poinformo-
wać użytkownika końcowego o konieczno-
ści przeprowadzania regularnych kontroli 
i konserwacji urządzenia przez wykwalifi ko-
wanego specjalistę.

Użytkownik końcowy
Aby zapewnić bezpieczeństwo i największą 
wydajność urządzenia, użytkownik końco-
wy powinien:
 î Upewnić się, że urządzenie zostało za-

instalowane, przezbrojenie (zgodnie 
z wymaganiami), uruchomione i wy-
regulowane przez wykwalifi kowanego 
specjalistę,

 î Dopilnować, by urządzenie było regu-
larnie kontrolowane i konserwowane 
przez wykwalifi kowanego specjalistę,

 î Przestrzegać wszystkich instrukcji i za-
leceń zamieszczonych w dokumentacji 
urządzenia,

 î Poprosić instalatora o wyjaśnienie spo-
sobu działania urządzenia i urządzeń za-
bezpieczających,

 î Odebrać od instalatora całą dokumenta-
cję dotyczącą urządzenia i akcesoriów,

 î Przechowywać całą dokumentację 
urządzenia w bezpiecznym miejscu do 
wykorzystania w przyszłości.

Użytkownik końcowy powinien użytkować 
produkt zgodnie z jego przeznaczeniem.

 î Niestosowanie się instalatora lub użytkownika końcowego do wytycznych i wy-
magań podanych w niniejszej instrukcji spowoduje utratę gwarancji. 

 î Więcej informacji na temat warunków gwarancji zamieszczono w naszej witrynie 
internetowej pod adresem www.myaic.pl.

i

Odpowiedzialność producenta, instalatora i użytkownika końcowego
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Objaśnienia dotyczące symboli na panelu stero-
wania zawiera część „Symbole i komunikaty na 
panelu sterowania” na str. G-13.

Przedrostki użyte w numeracji stron 
oznaczają:
G-: informacje ogólne
U-: informacje dla użytkownika końco-
wego
I-: informacje przeznaczone wyłącznie  
dla wykwalifikowanych specjalistów 
(np. instalatorów)

i

Niniejsza dokumentacja stanowi część produktu. Zostanie ona przekazana użytkownikowi końcowe-
mu, który powinien ją przechowywać wraz z innymi stosownymi dokumentami w bezpiecznym miej-
scu i zapewnić jej łatwą dostępność.
Przed instalacją, uruchomieniem lub konserwacją urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą 
instrukcję oraz wszystkie powiązane dokumenty dostarczone wraz z podzespołami i akcesoriami. Za-
wierają one istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Symbole stosowane w niniejszej instrukcji Symbole umieszczone na urządzeniu

Symbole umieszczone na opakowaniu

Oznacza ważną informację, któ-
rej nieprzestrzeganie może być 
przyczyną poważnego uszkodze-
nia urządzenia i/lub obrażeń bądź 
śmierci.

Oznacza ważną informację, której 
nieprzestrzeganie może być przy-
czyną uszkodzenia urządzenia i/
lub odniesienia obrażeń.

Oznacza ważną informację do-
tyczącą obecności energii elek-
trycznej i niebezpieczeństwa po-
rażenia prądem elektrycznym.

Urządzenie należy włączać/wyłą-
czać za pomocą przełącznika zain-
stalowanego na urządzeniu.

ON OFF

Zasilanie elektryczne urządzenia 
należy włączać/wyłączać poprzez 
wyłącznik nadmiarowo-prądowy lub 
podłączenie/odłączenie przewodu 
zasilającego.

Dopływ gazu do urządzenia musi 
być odkręcony/ zakręcony za po-
mocą zewnętrznego zaworu gazu.
Obieg wody urządzenia powinien być 
wypełniony wodą lub opróżniony.
Zdjąć/zainstalować przedni i górny 
panel obudowy urządzenia.

Góra, nie przewracać

Chronić przed wilgocią

Ostrożnie kruche

Nie piętrować

Poczekać, aż urządzenie ostygnie.

Oznacza ważną informację.i

Przyłącze gazowe.

Uziemienie.

Przyłącze zasilania obiegu grzewczego.

Przyłącze powrotne obiegu grzewczego.

Przyłącze obiegu grzewczego.

Wysokie napięcie — niebezpieczeń-
stwo porażenia prądem elektrycznym.

Przyłącze gazowe.

Informacje o instrukcji
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W PRZYPADKU WYCZUCIA GAZU:
 → ZABRANIA SIĘ: 

 î Używania otwartego płomienia
 î Palenia tytoniu
 î Korzystania z  urządzeń (telefo-

nów, dzwonków itp.) lub przełącz-
ników elektrycznych

 → NALEŻY:
 î Zamknąć dopływ gazu
 î Otworzyć wszystkie drzwi i  okna 

w celu przewietrzenia pomieszczenia
 î Poinformować sąsiadów o zagro-

żeniu.
 î Opuścić budynek
 î Wezwać pogotowie gazowe 

 î Ten produkt służy do wytwarza-
nia ciepła na potrzeby instalacji 
grzewczych.

 î Urządzenie należy zainstalować 
zgodnie z obowiązującymi lokal-
nymi przepisami i normami.

 î Urządzenie może być użytkowane 
przez dzieci w wieku od 8 lat oraz 
osoby z niesprawnościami fi zyczny-
mi, sensorycznymi lub umysłowymi 
bądź osoby niedoświadczone lub 
nieposiadające odpowiedniej wie-
dzy pod warunkiem zapewnienia 
im nadzoru lub pouczenia ich w za-
kresie bezpiecznego użytkowania 
urządzenia i zrozumienia przez nie 
istniejących zagrożeń. 

 î Czyszczenie i konserwacja nie 
mogą być wykonywane przez 
dzieci bez nadzoru. Nie pozwalać 
dzieciom na zabawę urządzeniem.

 î Zabrania się wprowadzania mody-
fi kacji do urządzenia i jego podze-
społów bez uzyskania pisemnej 
zgody producenta.

 î Podzespoły urządzenia należy 
wymieniać jedynie na oryginalne 
części fabryczne lub podzespoły 
zatwierdzone przez producenta.

 î Podczas wykonywania prac 
przy urządzeniu i instalacji na-
leży używać odpowiednich na-
rzędzi, aby uniknąć uszkodze-
nia rur i podzespołów.

 î Jeśli zajdzie konieczność wykonania 
prac w pobliżu urządzenia (np. w ko-
tłowni lub w pobliżu wlotów powietrza), 
należy wyłączyć urządzenie, aby za-
pobiec przedostaniu się pyłu do jego 
wnętrza.

 î Urządzenie posiada funkcję zabezpie-
czającą je przed zamarzaniem. Aby ta 
funkcja działała, urządzenie musi pra-
cować, a zawory grzejnikowe powinny 
być otwarte.

 î Podczas rozpakowywania urzą-
dzenia należy sprawdzić inte-
gralność i stan opakowania oraz 
obecność wszystkich podze-
społów i akcesoriów ujętych 
w wykazie. W razie problemów 
należy skontaktować się z do-
stawcą.

 î Wyrzucając opakowanie, nie należy za-
nieczyszczać środowiska. Zutylizować 
je zgodnie z obowiązującymi lokalnymi 
przepisami dotyczącymi recyklingu.

i

Instrukcje bezpieczeństwa



Rys. 1. Kocioł w opakowaniu transportowym
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PowerSupply:
PowerConsumption:
IPClass:

Max.WorkingPressure [PMS]:
Max.WorkingTemperature:
Flueappliance type:

NOxClass:

Floor-Standing Condensing Boiler
kW120

h e a t i n g s y s t e m s

AIC Europe B.V.
Graafschap Hornelaan 163A
NL-6001 AC Weert
The Netherlands

Theboiler shall be installedbyaqualified installer in accordancewith
provided installationandmaintenance technicalmanual, national and
local requirements, gas safety regulations and relevant standards.

Please read installation and
maintenance manual before
installing the boiler.

The boiler is pre-adjusted in
the factory to the gas pressure
of 20mbar for gas type G20.

Gas appliance
category Gas type Gas appliance

pressure Country of destination

I2E(S) G20 20 mbar BE

I2H G20 20 mbar AT, CH, CZ, DK, EE, FI, ES, GB, GR, HR
IE, IT, LT, LV, PT, NO, RO, SE, SI, SK, TR

I2E G20 20 mbar DE, LU, PL, RO

I2L G25 25 mbar NL

I2ELL G25 20 mbar DE

I2HS G20/G25.1 25 mbar HU

I2N G20/G25 20/25 mbar BE, DE, ES, FR, GR, PT, SI

I2EK G20/G25.3 25 mbar NL

P R Z Y -

KŁA
D

Rys. 2. Przykładowa tabliczka znamionowa
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Zawartość opakowania 

 î Kocioł Nesta
 î Instrukcja instalacji i konserwacji
 î Naklejka informująca o konwersji na inny rodzaj 

gazu.
 î Tłumik instalowany na wlocie powietrza w przy-

padku instalacji zamkniętego (B) przyłącza ko-
minowego

Pełną instrukcję rozpakowywania i in-
stalacji zawiera część „Rozpakowywa-
nie produktu” na str. I-30.

i

Oznaczenia na kotle
Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu kotła.
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opis produktu

Nesta 120 - 160 - 200 - 250

Opis ogólny

Seria kotłów stojących NESTA obejmuje kom-
paktowe, niskoemisyjne urządzenia kondensacyjne 
z palnikiem wstępnego mieszania powietrza i gazu 
(pre-mix) i wymiennikiem ciepła ze stali nierdzewnej. 
Obudowa kotła jest wykonana z aluminium.
Palnik promieniowy zapewnia wysoki współczynnik 
modulacji, stabilność spalania i bardzo niski poziom 
emisji NOx. 
Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej 
mieści dużą ilość wody i charakteryzuje się dużą po-
wierzchnią wymiany, co pozwala na zoptymalizowa-
nie efektywności energetycznej i grzewczej. 
Urządzenia z tej serii są przeznaczone do instalacji 
grzewczych i mogą być używane pośrednio do wy-
twarzania ciepłej wody użytkowej (o ile zainstalowano 
opcjonalny zbiornik zewnętrzny).
Chociaż urządzenia przystosowano do spalania gazu 
ziemnego (G20), mogą zostać przezbrojone na zasi-
lanie gazem ziemnym G25 lub gazem płynnym G31 
(propanem), zgodnie z procedurą dostarczoną z ko-
tłem. Konwersja na inny rodzaj gazu musi być zgodna 
z obowiązującymi lokalnymi przepisami i normami. 
Dzięki 3 opcjonalnym modułom rozszerzeń kotły Nesta 
mogą sterować 3 obiegami grzewczymi z funkcjami 
mieszania. Każdy moduł rozszerzeń wymaga zasilania 
i połączenia z magistralą. Więcej informacji zamieszczo-
no w części „Moduły opcjonalne” na str. I-66.
Urządzenia te nie są wyposażone we wbudowa-
ną pompę obiegową. Z tego powodu w przypadku 
standardowej pracy instalacja hydrauliczna musi być 
wyposażona w co najmniej jedną pompę.
Kotły Nesta mogą być połączone w konfiguracji ka-
skadowej, co oznacza, że mogą zostać podłączone 
do tego samego obiegu wody i sterownika elektro-
nicznego, przy czym jeden kocioł pracuje wówczas 
w trybie „nadrzędnym”, a pozostałe w trybie „podpo-
rządkowanym”. Więcej informacji dotyczących konfi-
guracji kaskadowej zawiera część „Kotły w konfigu-
racji kaskadowej” na str. I-67.

Ochrona przed zamarzaniem

Kotły Nesta wyposażono we wbudowany układ 
chroniący przed zamarzaniem. Pompa i palnik są 
uruchamiane, gdy temperatura wody powrotnej (mie-
rzona przez wewnętrzny czujnik kotła zainstalowany 
w obiegu powrotnym) spadnie poniżej 5°C. Pompa 
i/lub palnik wyłączą się, gdy temperatura powrotu 

osiągnie wymaganą wartość zadaną. Funkcja ochro-
ny przed zamarzaniem zabezpiecza jedynie kocioł — 
nie całą instalację.

Urządzenia zabezpieczające

Kotły Nesta wyposażono w szereg czujników i wy-
łączników, które zapewniają bezpieczeństwo urzą-
dzenia i instalacji grzewczej, takich jak:
 î Czujniki temperatury w obiegu wody (zasilania, po-

wrotu, instalacji itp.)
 î Wyłącznik termiczny na płycie palnika
 î Presostat gazu
 î Presostat powietrza
 î Presostat spalin
 î Czujnik ciśnienia wody
 î Czujnik temperatury spalin
 î Czujnik poziomu kondensatu
 î Styki alarmowe

Kotły Nesta nie są wyposażone w następujące obo-
wiązkowe urządzenia zabezpieczające, które instala-
tor musi zamontować w instalacji:
 î Zbiornik wyrównawczy, odpowiedni do wielkości 

instalacji,
 î Grupę urządzeń bezpieczeństwa składającą się 

z zaworu bezpieczeństwa (o nastawie ciśnienia 
znamionowego dostosowanej do instalacji), auto-
matycznego zaworu upustowego powietrza i ma-
nometru,

 î Zawór nadmiarowy (lub kilka zaworów nadmiaro-
wych) zainstalowany w najwyższym punkcie insta-
lacji.

Wyposażenie opcjonalne

Kotły Nesta mogą współpracować z niektórymi urzą-
dzeniami opcjonalnymi. Aby uzyskać więcej informa-
cji i listę dostępnych urządzeń, prosimy skontaktować 
się z przedstawicielem firmy AIC Europe.
Aby wydłużyć żywotność kotła i instalacji grzewczej, 
oprócz zapewnienia zalecanych parametrów wody 
opisanych w części „Wpływ jakości wody na 
powstawanie kamienia i korozji” na str. I-33, 
w obiegu grzewczym można zainstalować następu-
jące urządzenia: 
 î Filtr wody
 î Separator zanieczyszczeń
 î Sprzęgło hydrauliczne
 î Płytowy wymiennik ciepła
 î Separator powietrza

Więcej informacji na temat tych urządzeń zawiera 
część „Wymagania dotyczące przyłączy hydrau-
licznych” na str. I-32.
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Opis prOduktu

1. Przewód wlotowy powietrza
2. Zespół palnika z wentylatorem
3. Elektroda zapłonowa 
4. Ucho transportowe
5. Czujnik ciśnienia wody
6. Wymiennik ciepła
7. Przełącznik zasilania Wł./Wył.
8. Powrotne przyłącze ogrzewania z czujnikiem temperatury
9. Odpowietrznik układu kondensatu
10. Czujnik poziomu kondensatu
11. Syfon kondensatu
12. Przewód kondensatu
13. Przyłącze spustowe (zaślepione)
14. Płyta główna z koncentratorem kablowym (do podłącza-

nia opcjonalnych modułów — patrz „Moduły opcjonal-
ne” na str. I-66)

15. Elektroniczna skrzynka przyłączeniowa
16. Panel sterowania z wyświetlaczem LCD

17. Wyłącznik termiczny na płycie palnika
18. Adapter instalacji powietrza
19. Zawór gazowy
20. Elektroda jonizacyjna
21. Ręczny odpowietrznik
22. Przyłącze zasilania obiegu grzewczego z czujnikiem tem-

peratury
23. Czujnik temperatury spalin
24. Przyłącze kanału spalinowego
25. Odpływ kondensatu
26. Tylna skrzynka elektryczna (z listwą zaciskową wysokiego 

napięcia)
27. Rura gazowa
28. Presostat gazu
29. Transformator zapłonu
30. Presostat powietrza
31. Presostat spalin

OBJAŚNIENIA

Rys. 3. Podzespoły kotłów Nesta 120-160 – widok z przodu i z tyłu
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Opis prOduktu

1. Przewód wlotowy powietrza
2. Zespół palnika z wentylatorem
3. Elektroda zapłonowa 
4. Ucho transportowe
5. Czujnik ciśnienia wody
6. Wymiennik ciepła
7. Przełącznik zasilania Wł./Wył.
8. Powrotne przyłącze ogrzewania z czujnikiem temperatury
9. Odpowietrznik układu kondensatu
10. Czujnik poziomu kondensatu
11. Syfon kondensatu
12. Przewód kondensatu
13. Przyłącze spustowe (zaślepione)
14. Płyta główna z koncentratorem kablowym (do podłącza-

nia opcjonalnych modułów — patrz „Moduły opcjonal-
ne” na str. I-66)

15. Elektroniczna skrzynka przyłączeniowa
16. Panel sterowania z wyświetlaczem LCD

17. Wyłącznik termiczny na płycie palnika
18. Adapter instalacji powietrza
19. Zawór gazowy
20. Elektroda jonizacyjna
21. Ręczny odpowietrznik
22. Przyłącze zasilania obiegu grzewczego z czujnikiem tem-

peratury
23. Czujnik temperatury spalin
24. Przyłącze kanału spalinowego
25. Odpływ kondensatu
26. Tylna skrzynka elektryczna (z listwą zaciskową wysokiego 

napięcia)
27. Rura gazowa
28. Presostat gazu
29. Transformator zapłonu
30. Presostat powietrza
31. Presostat spalin

OBJAŚNIENIA

Rys. 4. Podzespoły kotłów Nesta 200-250 – widok z przodu i z tyłu
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Opis prOduktu
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1. Przycisk włączania/wyłączania funkcji ciepłej wody 
użytkowej — naciśnięcie tego przycisku spowoduje włą-
czenie/wyłączenie funkcji ciepłej wody użytkowej ( ).  

2. Wyświetlacz LCD — wyświetlacz zostanie podświetlony 
po naciśnięciu dowolnego przycisku sterującego i pozo-
stanie podświetlony przez 8 minut. Szczegółowe infor-
macje na temat symboli i komunikatów wyświetlanych na 
ekranie zamieszczono w części „Symbole i komunikaty 
na panelu sterowania” na str. G-13.

3. Przycisk wyboru trybu ogrzewania — naciśnięcie tego 
przycisku spowoduje włączenie/wyłączenie jednego 
z czterech następujących trybów ogrzewania:
• Trybu automatycznego ( )
• Trybu komfort ( )
• Tryb zredukowany ( )
• Trybu ochrony ( )

4. Przycisk wyświetlania informacji — naciśnięcie tego przy-
cisku spowoduje wyświetlenie większej ilości informacji (np. 
szczegółów błędu lub kodu konserwacji, komunikatów try-
bu specjalnego i wierszy INFO). Pozwala on również na uzy-
skanie dostępu do różnych poziomów menu sterownika.

5. Przycisk funkcji kominiarza — ten przycisk umożliwia 
wykonanie pomiaru parametrów gazów spalinowych.

6. Przycisk trybu pracy ręcznej — działanie tego przycisku 
zależy od funkcji zdefiniowanej dla przekaźników (poziom 
eksperta). Można go również użyć do włączenia funkcji 
odpowietrzania za pomocą odpowietrzników zainstalo-
wanych we wszystkich najwyższych miejscach obiegu.

7. Przycisk potwierdzenia — ten przycisk pozwala uzyskać 
dostęp do menu ustawień oraz zatwierdzać wartości lub 
wybrane pozycje. 

8. Obrotowe pokrętło wyboru — obracanie pokrętła 
w lewo lub w prawo umożliwia przewijanie menu lub 
zwiększanie/zmniejszanie wartości.

9. Przycisk wyjścia — pozwala anulować trwającą opera-
cję lub powrócić do ekranu głównego.

10. Przycisk reset — pozwala na skasowanie błędu wyświe-
tlanego na ekranie po rozwiązaniu problemu.

11. Gniazdo serwisowe (BSB) — nieużywane
Więcej informacji na temat obsługi i menu sterownika zawiera 
część„Podstawowe ustawienia” na str. U-24.

Panel sterowania i główne funkcje

Rys. 5. Panel sterowania

OBJAŚNIENIA
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Opis prOduktu

Rys. 6. Widok wyświetlacza

1 2

3

4

Symbole i komunikaty na panelu sterowania 
Na panelu sterowania wyświetlane są następujące 
symbole (patrz Rys. 6):

 Tryb ciepłej wody użytkowej. Po urucho-
mieniu tego trybu woda jest ogrzewana do 
temperatury 65°C raz w tygodniu, aby zapo-
biec rozwojowi bakterii Legionella w obiegu 
ciepłej wody użytkowej. Po jego uruchomie-
niu pod symbolem wyświetlana jest czarna 
linia (1).

 Tryb automatyczny. Ten tryb umożliwia pra-
cę kotła zgodnie z zaplanowanym progra-
mem, wykorzystując nastawy zdefiniowane 
dla trybów komfort ( ) i zredukowanego  
( ). Funkcja ECO jest aktywna (automatyczne 
przełączanie lato/zima). Pozwala również na 
aktywną ochronę przed zamarzaniem i prze-
grzaniem kotła. Po włączeniu tego trybu pod 
symbolem wyświetlana jest czarna linia.

 Tryb komfort. W tym trybie urządzenie 
ogrzewa wodę do temperatury zadanej dla 
trybu komfort i utrzymuje ją (funkcja harmo-
nogramu wyłączona). Pozwala również na 
aktywną ochronę przed zamarzaniem i prze-
grzaniem kotła. Funkcja ECO NIE jest aktyw-
na (automatyczne przełączanie lato/zima). 
Po włączeniu tego trybu pod symbolem wy-
świetlana jest czarna linia.

 Tryb zredukowany. W tym trybie urządzenie 
ogrzewa wodę do temperatury zadanej dla 
trybu zredukowanego i utrzymuje ją (funkcja 
harmonogramu wyłączona). Pozwala rów-
nież na aktywną ochronę przed zamarza-
niem i przegrzaniem kotła. Po włączeniu tego 
trybu pod symbolem wyświetlana jest czarna 
linia.

 Tryb ochrony. W tym trybie instalacja 
grzewcza jest wyłączona, ale zabezpieczenia 
przed zamarzaniem i przegrzaniem pozosta-
ną aktywne.

 Informacje. 
 Oczyszczanie komina. 

 Tryb ręczny. 
 Kasowanie.

Na ekranie wyświetlają się następujące symbole 
(patrz Rys. 6):

 Tryb komfort aktywny (3). Skala czasowa (4) 
na dole wyświetlacza wskazuje okres, w któ-
rym ten tryb jest aktywny (na ekranie poniżej 
przedstawiono tryb automatyczny z aktywną 
funkcją harmonogramu).

 Tryb zredukowany aktywny.

 Ochrona przed zamarzaniem aktywna. 
Urządzenie ogrzeje wodę do temperatury 
ustawionej w funkcji ochrony przed zama-
rzaniem.

 Proces w toku.

 Funkcja wakacji aktywna.

1 2
3 Oznaczenie obiegów grzewczych.

 Palnik działa.

 Komunikat dotyczący konserwacji.

 Komunikat o błędzie — wystąpił błąd; aby 
wyświetlić kod błędu i związany z nim komu-
nikat, należy nacisnąć przycisk informacji.

INFO Poziom informacji aktywny (2)

PROG Poziom ustawień aktywny — zmiana para-
metrów jest możliwa.

ECO Instalacja grzewcza wyłączona, funkcja 
ECO działa.  
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dane techniczne

Wymiary i odstępy

Wymiary i masa N 120 FS N 160 FS N 200 FS N 250 FS

A mm 731 731 753 753
B mm 787 787 859 859
C mm 528 528 534 534
D mm 469 479 479 485
E mm 167 167 167 167
F mm 1 324 1 324 1 324 1 324
G mm 1 307 1 321 1 309 1 313
H mm 1 098 1 098 1 098 1 098
I mm 400 400 400 400
J mm 354 354 361 361
K mm 141 141 141 141
L mm 334 334 334 334
M mm 160 160 151 151
N mm 128 128 128 128
masa w stanie 
suchym

kg
185 199 224 236
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Rys. 7. Odstępy dla pojedynczego kotła Rys. 8. Odstępy dla kotłów w konfiguracji kaskadowej
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Dane techniczne

Przyłącza
N 120 

FS
N 160 

FS

N 200 FS 
N 250 FS

 Ø Przyłącza zasilające/powrotne ( ) — [M] in G 2 G 21/2

 Ø Przyłącze grupy urządzeń bezpieczeństwa  
( ) Ø - [F]

in G 1 G 1

 Ø Przyłącze gazu ( ) — [M] in G 3/4 G 1

 Ø Przyłącze wylotowe spalin mm 130 180

 Ø Przyłącze wlotowe powietrza do spalania mm 125 125

 Ø Przyłącze spustowe kondensatu mm 25 25

Min. pole przekroju poprzecznego wlotu powie-
trza mm2 12 000 12 000

Odstępy Min. Zalecane

góra mm 400 800

tył mm 500 700

przód mm 1 000 1 000

boki mm 500*

* W konfiguracji kaskadowej kotły mogą być instalowane obok 
siebie zachowaniem odstępu 160 mm. Odstęp boczny musi 
być zgodny z odstępem „zewnętrznej” strony pierwszego 
i ostatniego kotła w zespole. 
W przypadku konwersji na inny rodzaj gazu należy zapewnić 
odstęp boczny wynoszący co najmniej 500 mm
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Dane techniczne

Dane ErP

Dane dotyczące wydajności 
i sprawności

N 120 FS
(min. - maks.)

N 160 FS  
(min. - maks.)

N 200 FS 
(min. - maks.)

N 250 FS 
(min. - maks.)

nominalne obciążenie cieplne 
(netto)

G20
kW

11,2 - 115,5 19,0 - 150,0 25,0 - 190,0 25,5 - 232,0

G31 28,9 - 115,5 37,9 - 150,0 47,5 - 190,0 58,0 - 232,0

moc cieplna przy 80/60°C
G20

kW
10,8 - 112,8 18,3 - 146,6 24,2 - 185,6 24,6 - 226,7

G31 27,9 - 112,8 36,6 - 146,5 46,0 - 185,6 56,2 - 226,7

moc cieplna przy 50/30°C
G20

kW
12,0 - 124,0 20,4 - 161,2 26,8 - 204,2 27,4 - 249,7

G31 30,5 - 122,0 40,0 - 158,4 50,0 - 200,5 61,4 - 244,5

sprawność grzewcza 80/60°C G20 % 96,5 - 97,8 96,5 - 97,8 96,8 - 97,7 96,5 - 97,7

sprawność grzewcza 50/30°C G20 % 107,4 - 107,5 107,4 - 107,5 107,2 - 107,5 107,6 - 107,7

sprawność użytkowa przy 30% (temp. 
w obiegu powrotnym 30°C)

% 108,7 108,3 108,0 108,0

sprawność sezonowa % 93 93 93 93

typ i model kotła N 120 FS N 160 FS N 200 FS N 250 FS
kocioł kondensacyjny T/N T T T T

kocioł niskotemperaturowy T/N T T T T

kocioł z podgrzewaniem wody użytkowej T/N N N N N

użyteczna moc cieplna
przy 30% znamionowej mocy cieplnej (P1) kW 20,4 27 34,8 38,5

przy wartości znamionowej i reżimie wysoko-
temperaturowym (P4)

kW 112,8 148,0 185,6 226,7

sprawność użyteczna
przy 30% znamionowej mocy cieplnej (η1) % 98 97,6 97,4 97,4

przy wartości znamionowej i reżimie wysoko-
temperaturowym (P4)

% 87,8 88,1 88,0 88,0

zużycie energii elektrycznej przez urządzenia 
dodatkowe

przy pełnym obciążeniu (elmax) kW 0,178 0,197 0,208 0,275

przy częściowym obciążeniu (elmin) kW 0,022 0,03 0,028 0,03

w trybie gotowości (PSB) kW 0,004 0,004 0,005 0,005

straty ciepła w trybie gotowości (Pstby) kW 0,215 0,225 0,248 0,216

roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby 
ogrzewania pomieszczeń kWh — — — —

poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB — — — —
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Parametry elektryczne N 120 FS N 160 FS N 200 FS N 250 FS

napięcie zasilające / częstotliwość / 
natężenie prądu

V/Hz/A 230 / 50 / 3

stopień ochrony IP X4D

Parametry spalania N 120 FS
(min. - maks.)

N 160 FS  
(min. - maks.)

N 200 FS 
(min. - maks.)

N 250 FS 
(min. - maks.)

typy kominów B23 - B23P - C43 - C53 - C63 - C83
temperatura spalin przy 80/60°C °C 52 - 60 55 - 61 54 - 62 55 - 61

temperatura spalin przy 50/30°C °C 30 - 34 30 - 34 30 - 34 30 - 35

temperatura spalin przegrzanych °C 97

maks. ciśnienie spalin (z uwzględnieniem 
maks. warunków wietrznych) Pa 200

maks. natężenie przepływu spalin g/s 6 - 47 9 - 64 12 - 80 9 - 101

maks. ilość kondensatu kg/h 14,4 18,6 24,0 30,0

emisje CO mg/kWh 64,5 64,5 64,5 64,5

stężenie CO2*

G20
Wydajność min. % 8,2 8,2 8,2 8,2

Wydajność 
maks.

% 9,2 9,2 9,2 9,2

G25
Wydajność min. % 9,3 9,2 8,7 8,7

Wydajność 
maks.

% 9,3 9,2 9,4 9,5

G31
Wydajność min. % 10,6 10,6 10,6 10,6

Wydajność 
maks.

% 11 11 11 11

stężenie O2*

G20
Wydajność min. % 6,5 7,1 6,7 5,8

Wydajność 
maks.

% 4,5 4,7 4,4 4,8

G25
Wydajność min. % 4 4,2 5,2 5,2

Wydajność 
maks.

% 4,1 4,2 3,9 3,7

G31
Wydajność min. % 4,8 4,8 4,5 4,6

Wydajność 
maks.

% 4 4,1 3,8 3,8

poziom NOx mg/kWh 36,6 39,4 38,7 36,0
klasa NOx 6
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Parametry gazu N 120 FS
(min. - maks.)

N 160 FS  
(min. - maks.)

N 200 FS 
(min. - maks.)

N 250 FS 
(min. - maks.)

typy gazów G20 - G25 - G25,1 - G25,3 - G31

ciśnienie gazu

G20 (20 mbar) mbar 17 - 25
G25 (25 mbar) mbar 20 - 30
G25,1 (25 mbar) mbar 18 - 33
G25,3 (25 mbar) mbar 20 - 30
G31 (30 mbar) mbar 25 - 35
G31 (37 mbar) mbar  25 - 45
G31 (50 mbar) mbar 42,5 - 57,5

natężenie przepływu gazu (G20)** m3/h 1,1 - 10,7 1,6 - 14,3 2,0 - 18,2 1,7 - 21,9

natężenie przepływu gazu (G25)** m3/h 1,3 - 12,4 1,9 - 16,6 2,3 - 21,2 2,0 - 25,5

natężenie przepływu gazu (G31)** m3/h 1,2 - 4,5 1,5 - 6,0 1,9 - 7,6 2,3 - 9,2

* Tolerancja wynosi +/-0,3%

** 15°C, 1 013,25 mbar, gaz suchy

Kategorie urzą-
dzenia gazowe-
go

Rodzaj gazu Kraj docelowy

I2E(S) G20 BE

I2H G20 AT, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, IE, IT, LT, LU, LV, NO, PT, RO, SE, 
SI, SK, TR

I2E G20 DE, PL, RO

I2ELL G25 DE

I2HS G20/G25,1 HU

I2N G20/G25 BE, DE, DK, ES, FR, GR, NL, PL, PT, SI

I2EK G20/G25,3 NL

I3P G31 AT, CZ, DE, FI, NL, RO

I3P G31 BE, CH, CZ, ES, FR, GB, GR, HR, IE, IT, LT, NL, PL, PT, SI, SK, TR

I3P G31 AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, NL, SK

I2E(R) G20 BE

II2E3P G20/G31 PL

II2E(S)3P G20/G31 BE

II2EK3P G20/G25,3/G31 NL

II2H3P G20/G31 AT, CZ, FI, RO

CH, CZ, ES, GB, GR, HR, IE, IT, LT, PT, SI, SK, TR

AT, CH, CZ, ES, GB, SK

II2L3P G25/G31 FR

RO

II2E+3P G20/G31 BE, FR

II2E(R)3P G20/G31 BE

II2Esi3P G20/G25/G31 FR

II2Er3P G20/G25/G31 FR
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N 120 FS / N 160 FS

N 200 FS /
 N 250 FS

Parametry hydrauliczne N 120 FS N 160 FS N 200 FS N 250 FS

ilość wody l 51 47 66 62

spadek ciśnienia hydraulicznego przy 
∆T = 20k

mbar 80 88 101 109

minimalne ciśnienie robocze bar 0,8

maksymalne ciśnienie robocze bar 6

maksymalna temperatura zasilania kotła °C 85

Krzywa spadku ciśnienia

Natężenie przepływu N 120 FS N 160 FS N 200 FS N 250 FS

minimalne natężenie przepływu wody 
przy ∆T = 20k m3/h 5,5 7,2 9,0 11,1
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 î Urządzenie może być użytkowane 
przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby 
z niesprawnościami fi zycznymi, senso-
rycznymi lub umysłowymi bądź osoby 
niedoświadczone lub nieposiadające 
odpowiedniej wiedzy pod warunkiem 
zapewnienia im nadzoru lub pouczenia 
ich w zakresie bezpiecznego użytkowa-
nia urządzenia i zrozumienia przez nie 
istniejących zagrożeń. 

 î Czyszczenie i konserwacja nie mogą 
być wykonywane przez dzieci bez 
nadzoru. Nie pozwalać dzieciom na 
zabawę urządzeniem.

 î Ze względów bezpieczeństwa zaleca-
my instalację czujników dymu i tlenku 
węgla w pomieszczeniach mieszkal-
nych budynku, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami lokalnymi.

 î W przypadku stwierdzenia obec-
ności dymu należy wyłączyć urzą-
dzenie, przewietrzyć pomieszczenie 
i opuścić budynek. Następnie nale-
ży skontaktować się z instalatorem 
w celu zbadania przyczyny problemu 
i jego rozwiązania.

 î W pobliżu urządzenia nie należy 
przechowywać żadnych łatwopal-
nych, żrących lub wybuchowych 
substancji.

 î Nie należy modyfi kować ani dezak-
tywować żadnych elementów ani 
urządzeń zabezpieczających.

 î Nie należy obsługiwać urządzenia, 
gdy jego obudowa jest otwarta.

W PRZYPADKU WYCZUCIA GAZU:
 → ZABRANIA SIĘ: 

 î Używania otwartego płomienia
 î Palenia tytoniu
 î Korzystania z  urządzeń (telefo-

nów, dzwonków  itp.) lub prze-
łączników elektrycznych

 → NALEŻY:
 î Zamknąć dopływ gazu
 î Otworzyć wszystkie drzwi i  okna 

w celu przewietrzenia pomieszczenia
 î Poinformować sąsiadów o  za-

grożeniu.
 î Opuścić budynek
 î Skontaktować się z instalatorem 

lub gazownią

 î Nie należy modyfi kować ani 
blokować wylotu (wylotów) 
kondensatu.

 î Nie należy otwierać uszczel-
nionych części lub podze-
społów. Nieprzestrzeganie 
tego wymogu może być 
przyczyną uszkodzenia 
mienia i/lub odniesienia ob-
rażeń.

 î Podczas pracy urządzenia wziernik 
może być gorący. Nie należy dotykać 
wziernika ani jego otoczenia. 

 î Upewnić się, że urządzenie i system 
grzewczy są chronione przed zama-
rzaniem.

 î W przypadku wycieku wody należy 
odłączyć urządzenie od źródła zasi-
lania i dopływu gazu, odciąć dopływ 
wody i wezwać wykwalifi kowanego 
specjalistę. 

 î Nie należy modyfi kować 
podzespołów instalacji 
elektrycznej ani uzyskiwać 
dostępu do wewnętrznych 
elementów urządzenia.

 î Gdy urządzenie jest podłączone do za-
silania, nie należy go dotykać mokrymi 
częściami ciała.

Instrukcje bezpieczeństwa
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 î W warunkach niskiej tempe-
ratury należy regularnie 
sprawdzać, czy ciśnienie 
wody w instalacji wynosi co 
najmniej 1,2 bara. W prze-
ciwnym razie należy uzupeł-
nić wodę, postępując zgod-
nie z instrukcjami instalatora 
lub wezwać w tym celu insta-
latora.

 î Jeśli w celu utrzymania minimalnego 
zalecanego ciśnienia wody konieczne 
jest uzupełnienie wody w instalacji, na-
leży zawsze wyłączyć urządzenie i do-
dawać jednorazowo jedynie niewielką 
ilość wody. Nagłe wprowadzenie dużej 
ilości zimnej wody do gorącego urzą-
dzenia może spowodować jego trwałe 
uszkodzenie.

 î Częsta konieczność uzupełniania 
wody może oznaczać nieszczelność. 
W takim przypadku należy skontakto-
wać się z instalatorem.

 î Należy regularnie sprawdzać, czy pod 
urządzeniem nie zbiera się woda. Jeśli 
tak jest, należy skontaktować się z in-
stalatorem.

 î Należy regularnie sprawdzać, czy na 
ekranie panelu sterowania nie jest wy-
świetlany kod błędu. W razie potrzeby 
należy skontaktować się z instalato-
rem. 

Do czyszczenia paneli obudowy 
urządzenia nie należy stosować 
rozpuszczalników ani agresyw-
nych/ściernych środków czysz-
czących. Powierzchnie należy 
przetrzeć miękką, czystą ście-
reczką nawilżoną roztworem 
wody i mydła.

i

 î Jeśli zajdzie konieczność wy-
konania prac w pobliżu urzą-
dzenia (np. w kotłowni lub 
w pobliżu wlotów powietrza), 
należy wyłączyć urządzenie, 
aby zapobiec przedostaniu 
się pyłu do jego wnętrza.

 î W razie stwierdzenia nietypowych od-
głosów w instalacji lub urządzeniu na-
leży powiadomić o tym fakcie wykwali-
fi kowanego specjalistę.

 î Próba skonfi gurowania urządzenia 
przez użytkownika końcowego za 
pomocą funkcji przeznaczonych dla 
instalatora może spowodować nie-
prawidłowe działanie urządzenia oraz 
jego uszkodzenie. Użytkownik może 
korzystać tylko z ustawień opisanych 
w niniejszej instrukcji jako dostępne 
dla użytkownika końcowego.

 î Jeżeli zainstalowano system neutra-
lizacji kondensatu, należy go spraw-
dzać i czyścić co najmniej raz w roku.

Utylizacja produktu po zakończeniu ek-
sploatacji

Po zakończeniu eksploatacji produk-
tu nie należy go wyrzucać z odpa-
dami komunalnymi, lecz przekazać 
odpowiedniemu ośrodkowi zbiórki 
odpadów.

Kontrole okresowe 
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Uruchamianie urządzenia
Pierwsze uruchomienie kotła po jego 
zainstalowaniu powinno zostać prze-
prowadzone przez wykwalifikowanego 
specjalistę, zgodnie z procedurą opisa-
ną w części „Uruchamianie i regulacja 
spalania” na str. I-55.

Warunki:

Procedura:

1. Należy upewnić się, że do kotła podłączono 
kabel zasilający.

2. Nacisnąć przełącznik zasilania Wł./Wył. znaj-
dujący się po prawej stronie kotła. 

Po ustawieniu w pozycji WŁ. przełącz-
nik zostanie zablokowany w tym poło-
żeniu i podświetlony. 

3. Wybrać żądany tryb ogrzewania.
4. W razie potrzeby włączyć tryb ciepłej wody 

użytkowej (CWU).
Kolejne czynności:

Sprawdzić ciśnienie podczas pracy obiegu. Powin-
no ono wynosić od 1,2 do 6 barów (podczas pracy 
pompy).

i

i

Wyłączanie urządzenia

Warunki:

Brak

Procedura:

1. Nacisnąć przełącznik zasilania Wł./Wył. znaj-
dujący się po prawej stronie kotła. 

Po ustawieniu w pozycji OFF (WYŁ.) 
przełącznik zostanie zwolniony. Pod-
świetlenie przycisku zgaśnie, a przy-
cisk zostanie ustawiony w jednej płasz-
czyźnie z ramką zewnętrzną.

2. Aby całkowicie odciąć kocioł od zasilania, 
należy odłączyć od niego kabel zasilający lub 
użyć zewnętrznego wyłącznika automatycz-
nego.

Kolejne czynności:

Brak

i



U-23A-070336_PL • B_0821

Instrukcje dla użytkownIka

Błąd Opis błędu Działanie

Kocioł nie uruchamia się Brak zasilania

1. Sprawdzić, czy przełącznik zasilania ustawiono 
w pozycji On (wł.); powinien on być podświetlony.

2. Upewnić się, że kabel zasilający podłączono do 
gniazda sieciowego.

3. Sprawdzić zewnętrzną skrzynkę zasilania (wyłącznik 
nadmiarowo-prądowy) i zresetować, jeżeli zachodzi 
taka potrzeba.

Wyświetlenie kodu błędu 
133

Osiągnięcie limitu czasu na 
zapłon

1. Nacisnąć przycisk kasowania ( ).
2. Jeśli problem wystąpi kilkakrotnie, należy wezwać in-

stalatora.

Wyświetlenie kodu błędu 
111

Ogranicznik temperatury 
bezpieczeństwa jest roz-
warty

Sprawdzić, czy zawory grzejnikowe są otwarte lub czy 
przez kocioł przepływa woda.

Wyświetlenie kodu błędu 
105 Komunikat dotyczący kon-

serwacji

Nacisnąć przycisk informacji ( ), aby wyświetlić szcze-
gółowe dane. Objaśnienia poszczególnych trybów kon-
serwacji zawiera część „Komunikaty dotyczące 
konserwacji” na str. I-79.

Ikona konserwacji ( )

Wyświetlenie kodu błędu 
118

Niskie ciśnienie wody Uzupełnić wodę w instalacji grzewczej.
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Obieg grzewczy 1
CW

3

OKESC

1

2
8
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4
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OKESC

Podstawowe ustawienia

Ustawienie Procedura Elementy sterujące/ekrany
Wybór trybu 
ogrzewania

Naciśnięcie przycisku wyboru trybu ogrzewania pozwoli zmie-
nić tryb:

• Tryb automatyczny ( ) (programowalny — patrz 
„Ustawienia kotła — wersja dla instala-
tora” na str. I-70.

• Tryb komfort ( )
• Tryb zredukowany ( )
• Tryb ochrony ( )

Opis trybów ogrzewania zamieszczono w części „Symbo-
le i komunikaty na panelu sterowania” na str. 
G-13.

Ustawianie tem-
peratury w try-
bach komfort 
i zredukowanym

1. Obrócenie pokrętła (1) w trybie komfort spowoduje 
ustawienie temperatury. 

Ustawienia można wprowadzać także za pomocą menu
1. Nacisnąć przycisk OK (2), aby wywołać menu użyt-

kownika.
2. Obracać pokrętło (1) aż do podświetlenia menu „Obieg 

grzewczy 1” (3).
3. Nacisnąć przycisk OK (2) w celu zatwierdzenia wyboru 
4. Obrócić pokrętło (1), aby wybrać pozycję „Temp. zad. 

komfort”
5. Nacisnąć przycisk OK (2) w celu zatwierdzenia wyboru.
6. Obracając pokrętło, zwiększyć lub zmniejszyć tempe-

raturę do żądanej wartości.
7. Nacisnąć przycisk OK (2) w celu zapisania ustawienia.
8. Obrócić pokrętło (1), aby wybrać pozycję „Temp. zad. 

zredukowana”
9. Nacisnąć przycisk OK (2) w celu zatwierdzenia wyboru.
10. Obracając pokrętło, zwiększyć lub zmniejszyć tempe-

raturę do żądanej wartości.
11. Nacisnąć przycisk OK (2) w celu zapisania ustawienia.
12. Nacisnąć przycisk wyboru trybu ogrzewania (4), aby 

wrócić do ekranu głównego.

 î Wybranie tego trybu jest sygnalizowane czarną linią na dole.
 î Naciśnięcie przycisku ESC (8) anuluje ustawienia i spowoduje powrót do ekranu głównego 

bez ich zapisania.
 î Jeśli proces wprowadzania ustawień zostanie przerwany na dłużej niż 8 minut, sterownik 

automatycznie wyświetli ekran główny bez ich zapisania.

i
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Program obiegu grzewcz. 1
Program 5

5

Czas i data

Godziny / Minuty

Czas i data
Sekcja obsługowa

6

7

Ustawienie Procedura Elementy sterujące/ekrany
Planowanie 
uruchomienia 
i zakończenia 
pracy w trybie 
komfort

1. Nacisnąć przycisk OK (2), aby wywołać menu użyt-
kownika.

2. Obracać pokrętło (1) aż do podświetlenia menu „Pro-
gram obiegu grzewcz. 1” (5).

3. Nacisnąć przycisk OK (2) w celu zatwierdzenia wyboru 
4. Obrócić pokrętło (1), aby wybrać pozycję „Pon. - Niedz. 

1 faza zał.”
5. Nacisnąć przycisk OK (2) w celu zatwierdzenia wyboru.
6. Ustawić godzinę, obracając pokrętło. Nacisnąć przy-

cisk OK (2), aby zapisać wybraną godzinę.
7. Nacisnąć przycisk wyboru trybu ogrzewania (4), aby 

powrócić do ekranu głównego.

Data i godzina 1. Nacisnąć przycisk OK (2), aby wywołać menu użyt-
kownika.

2. Obracać pokrętło (1) aż do podświetlenia menu „Czas 
i data” (6).

3. Nacisnąć przycisk OK (2) w celu zatwierdzenia wyboru 
4. Obrócić pokrętło (1), aby wybrać pozycję „Godziny / 

Minuty” (7).
5. Nacisnąć przycisk OK (2) w celu zatwierdzenia wyboru.
6. Obrócić pokrętło (1), aby ustawić godzinę i nacisnąć 

przycisk OK w celu potwierdzenia wyboru.
7. Powtórzyć tę czynność w odniesieniu do minut.
8. Nacisnąć przycisk OK (2) w celu zapisania ustawienia.
9. Nacisnąć przycisk wyboru trybu ogrzewania (4), aby 

powrócić do ekranu głównego.

10. Powtórzyć kroki od 1. do 3. i wybrać pozycję „Dzień / 
miesiąc”.

11. Następnie powtórzyć kroki od 5. do 8., aby ustawić 
wartości i zapisać ustawienie.

12. Powtórzyć tę procedurę w odniesieniu do lat.
13. Nacisnąć przycisk wyboru trybu ogrzewania (4), aby 

powrócić do ekranu głównego.
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OKESC

1

Czas i data
Sekcja obsługowa

9

2

  0 4 8 12 16 20 24

OKESC

Ustawienie Procedura Elementy sterujące/ekrany
Wybór  
języka

1. Nacisnąć przycisk OK (2), aby wywołać menu użyt-
kownika.

2. Obracać pokrętło (1) aż do podświetlenia menu „Sek-
cja obsługowa” (9).

3. Nacisnąć przycisk OK (2) w celu zatwierdzenia wyboru 
4. Obracając pokrętło (1), wybrać wymagany język (EN, 

CZ, SK, PL, TR, HU, RU, SI, GR, SR).
5. Nacisnąć przycisk OK (2), aby zapisać wybór
6. Nacisnąć przycisk wyboru trybu ogrzewania (4), aby 

powrócić do ekranu głównego.

Wybór jedno-
stek

1. Powtórzyć kroki od 1. do 3. powyższej procedury.
2. Obracając pokrętło (1), wybrać żądaną jednostkę (°C/

bar lub °F/psi).
3. Nacisnąć przycisk OK (2) w celu zatwierdzenia wyboru
4. Nacisnąć przycisk wyboru trybu ogrzewania (4), aby 

powrócić do ekranu głównego

Włączenie/wy-
łączenie trybu 
CWU

1. Nacisnąć przycisk wł./wył. CWU, aby włączyć/wyłą-
czyć tryb CWU.

Ta funkcja jest aktywna tylko gdy w obiegu zainsta-
lowano zewnętrzny pośredni zbiornik ciepłej wody 
użytkowej.

i
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Struktura menu użytkownika

Niektóre parametry są wyświetlane tylko gdy zainstalowano obieg grzewczyi

Menu główne Podmenu 1 Podmenu 2 Wartości domyślne
Czas i data  î Godziny / Minuty 01:00 

(gg:mm)
 î Dzień / miesiąc 01.01 

(dd:mm)
 î Rok 2019

 î Początek czasu letniego 25.03  
(dd:mm)

 î Początek czasu zimowego 25.10  
(dd.mm)

Sekcja obsługowa  î Język  � English, Česki, Slovenský, 
Polski, Türkçe, Magyar, 
русский, Slovenščina, 
Ελληνικά, Serbian

Polski

 î Jednostki  � °C, bar
 � °F, PSI °C, bar

Program obiegu grzewcz. 1  î Wybór wstępny  � Pon. - Niedz., Pon. - 
Piąt., Sob. - Niedz., Po,  
Wt, Sr, Cz, Pi, So, Ni

Pon. - Niedz

 î (wybór dnia lub zakresu)) 
1 faza zał.

06:00 
(gg:mm)

 î ((wybór dnia lub zakresu)) 
1 faza wył.

22:00 
(gg:mm)

 Menu są identyczne dla 2 faza i 3 faza

 î Wartości domyślne  � Nie
 � Tak Nie

Program 5  î Wybór wstępny  � Pon. - Niedz., Pon. - 
Piąt., Sob. - Niedz., Po,  
Wt, Sr, Cz, Pi, So, Ni

Pon. - Niedz

 î (wybór dnia lub zakresu)) 
1 faza zał.

06:00 
(gg:mm)

 î ((wybór dnia lub zakresu)) 
1 faza wył.

22:00 
(gg:mm)

Menu są identyczne dla 2 faza i 3 faza

 î Wartości domyślne  � Nie
 � Tak Nie

Wakacje, obieg grzewczy 1  î Wybór wstępny  � Okres 1 ... Okres 8 Okres 1
 î Okres (Numer): Początek

Dzień / miesiąc
--:--

(dd:mm) 
 î Okres (Numer): Koniec

Dzień / miesiąc
--:--

(dd:mm) 
 î Poziom roboczy  � Ochrona przed zamarza-

niem
 � Zredukowany

Ochrona przed zamarzaniem

i

i
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Menu główne Podmenu 1 Podmenu 2 Wartości domyślne
Obieg grzewczy 1  î Temp. zad. Komfort 20°C

 î Temp. zad. zredukowana 16°C
 î Temp. zad. ochr. p-za-

marz.
10°C

 î Nachylenie krzywej grzania 1.5
 î Temp. graniczna lato-zima 18°C
 î Temp. zad. zasil. termostat
 î Akt. temp. zad. susz. jastr.

65°C

Kocioł  î Wart. zad. tryb ręczny 60°C

Awaria  î Kod diagnostyczny SW

 î Faza sterow. paln. poz. 
blok.

Konserwacja / serwis  î Funkcja kominiarska  � Wył.
 � Zał. Wył.

 î Moc palnika  � Moc częściowa
 � Pełne obciążenie
 � Maks. obciąż. grzewcze

Maks. obciąż. grzewcze

 î Tryb ręczny  � Wył.
 � Zał. Wył.

Diagnoza źródła ciepła  î Czas pracy w trybie 
ogrzew

 î Czas pracy CWU

 î Całkow. energia gazu ogrz.

 î Całkow. energia gazu chł.

 î Całkow. energia gazu

 î Energia gazu do ogrzewa-
nia. Reset?

 � Tak
 � Nie

 î Energia gazowa do CWU
Reset?

 � Tak
 � Nie

 î Energia gazu

 î Dobowa uzysk. en. sło-
necz.

 î Całkow. uzysk energii 
solar

 î Czas pracy z wyk. kolek-
tora

 î Czas pracy pompy ko-
lektora

Diagnoza odbiorców  î Temperatura zewnętrzna

 î Min. temp. Zewnętrzna

 î Maks. temp. Zewnętrzna



I-29A-070336_PL • B_0821

instalacja produktu

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące instalacji

 î Urządzenie należy zainstalo-
wać w pomieszczeniu suchym 
i bezpiecznym, w którym tem-
peratura otoczenia zawiera się 
w przedziale od 0 do 45°C. 

 î Upewnić się, że urządzenie i instalację 
grzewczą zabezpieczono przed zamarza-
niem.

 î Urządzenie należy zainstalować w spo-
sób umożliwiający łatwe uzyskanie do 
niego dostępu.

 î Stosować odpowiednie środki transpor-
tu, dostosowane do wielkości i masy 
urządzenia.

 î Urządzenia wolnostojące należy umieścić 
na poziomej podstawie, a urządzenia mo-
cowane do ściany należy podeprzeć za 
pomocą pionowego wspornika. Podstawa 
i wspornik muszą mieć wystarczającą wy-
trzymałość do utrzymania urządzenia na-
pełnionego wodą.

 î Należy upewnić się, że urządzenie zain-
stalowano na wysokości umożliwiającej 
przepływ kondensatu do kanalizacji i/lub 
instalacji układu neutralizacji kondensatu 
(w zależności od potrzeb).

 î Uważać, aby podczas podnoszenia, prze-
noszenia lub instalowania urządzenia nie 
dopuścić do jego upadku. Po ustawieniu 
urządzenia należy upewnić się, że zosta-
ło ono odpowiednio zabezpieczone.

 î Aby nie dopuścić do powstania niesz-
czelności, rury i przewody nie powinny 
być poddawane naprężeniom.

 î Urządzenie podłączone do sie-
ci elektrycznej musi być uzie-
mione. 

 î Należy upewnić się, że poza urządze-
niem zainstalowano bezpiecznik lub wy-
łącznik nadmiarowo-prądowy o zaleca-
nych parametrach znamionowych, który 
umożliwi odcięcie zasilania.

 î Urządzenia podłączonego do zasilania 
nie należy dotykać mokrymi częściami 
ciała.

 î Przed wykonaniem jakichkolwiek prac 
związanych z obwodem elektrycznym na-
leży odciąć dopływ prądu do urządzenia 
poprzez zewnętrzne urządzenie (bezpiecz-
nik, wyłącznik nadmiarowo-prądowy itp.)

 î Wszystkie połączenia (elektryczne, 
kominowe, hydrauliczne, gazowe) 
należy wykonać zgodnie z obowią-
zującymi normami i przepisami.

 î Jeżeli urządzenie zostanie zain-
stalowane przy ścianie wykonanej 
z materiału podatnego na działanie 
ciepła, takiego jak drewno, instala-
tor musi zapewnić odpowiednią izo-
lację pomiędzy urządzeniem a po-
wierzchnią ściany. 

 î Należy przestrzegać odległości po-
danych w niniejszej instrukcji — po-
zwoli to zapobiec zbytniemu zbli-
żeniu gorącej części urządzenia do 
ściany lub materiałów łatwopalnych.

 î Należy zachować bezpieczną odle-
głość od materiałów łatwopalnych, 
która wynosi 200 mm; kotłownia nie 
może być wykorzystywana jako miej-
sce magazynowania materiałów.

 î W pobliżu urządzenia nie należy prze-
chowywać żadnych łatwopalnych, 
żrących lub wybuchowych substancji.

 î Nie należy instalować urządzenia 
w miejscach, w których obecne są 
pary substancji chemicznych lub pył 
— dotyczy to zarówno powietrza oto-
czenia, jak i powietrza do spalania. 

 î Jeśli urządzenie będzie użytkowane 
w pomieszczeniach takich jak salon 
fryzjerski, magazyn fi rmy sprzątają-
cej, lakiernia itp., w których powietrze 
może być zanieczyszczone chlorka-
mi, rozpuszczalnikami, farbami, pyłem 
itp., należy je zainstalować w odrębnej 
kotłowni, tak aby układ spalania był 
zasilany czystym powietrzem.

 î Urządzenie należy wyposażyć 
w układ neutralizacji kondensatu 
zgodny z obowiązującymi lokalny-
mi przepisami i normami.

 î Instalacja kotła zasilanego gazem 
płynnym G31 (propanem) poniżej po-
ziomu gruntu może być niebezpieczna, 
a w niektórych krajach zabroniona. Wy-
magania dotyczące instalacji zamiesz-
czono w odpowiednich przepisach 
krajowych.



Rys. 9. Transport i instalacja kotła

Aby zdjąć kocioł 
z palety, należy 
wykręcić 4 śruby 
w dolnej części 
kotła (po stronach 
lewej i prawej).

X4
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Przenoszenie urządzenia
 î Urządzenie jest ciężkie. Jego 

przemieszczanie i przenosze-
nie wymaga użycia znacznej 
siły oraz odpowiednich środ-
ków transportu.

 î Podczas przenoszenia kotła nie nale-
ży go trzymać za wystające elementy 
lub opierać o wystające podzespoły.

 î Niezastosowanie się do tych zaleceń 
może spowodować uszkodzenie kotła 
lub być przyczyną obrażeń. 

Za pomocą odpowiedniego środka transportu (np. 
wózka ręcznego, wózka widłowego itp.) ustawić 
urządzenie znajdujące się na palecie i zabezpie-
czone skrzynią możliwie najbliżej miejsca instalacji. 
Rozpakowywanie produktu
Kocioł jest dostarczany na drewnianej palecie i jest 
do niej przymocowany za pomocą czterech śrub. 
Kocioł jest zabezpieczony pianką ochronną i folią 
z tworzywa sztucznego. 
Po umieszczeniu urządzenia w kotłowni lub w po-
bliżu miejsca instalacji:
1. Ostrożnie zdjąć opakowanie z tworzywa 

sztucznego i piankę ochronną. 
2. Opakowanie poddać utylizacji zgodnie 

z obowiązującymi lokalnymi przepisami.
3. Zdemontować przedni dolny panel obudo-

wy. Patrz „Demontaż i montaż paneli do-
stępowych” na str. I-31.

4. Za pomocą klucza imbusowego o rozmia-
rze 5 wykręcić cztery śruby (patrz Rys. 9) 
z dołu kotła i palety.

Instalacja i przygotowanie kotła
1. Wsunąć widły wózka pod kocioł, od przodu 

urządzenia (patrz Rys. 9).
 î Upewnić się, że przedni dolny 

panel obudowy został zdemon-
towany na czas transportu.

 î Widły wózka należy wsuwać od 
przodu kotła. 

 î Nie wsuwać wideł wózka od tyłu, ponie-
waż może to spowodować uszkodzenie 
przyłącza kanału spalinowego.

 î Kocioł można także podnosić od góry, 
zdejmując górny panel obudowy i pod-
nosząc kocioł za pomocą wózka wi-
dłowego wyposażonego w zawiesie 
belkowe i pasy przymocowane do uch 
transportowych umieszczonych w gór-
nej części wymiennika ciepła.

2. Ostrożnie ustawić urządzenie w miejscu do-
celowym. Upewnić się, że zachowano zale-
cane odległości (patrz „Wymiary i odstępy” 
na str. G-14).

3. Jeśli do zapewnienia spływu kondensatu do 
kanalizacji wymagane jest podniesienie ko-
tła lub jeśli zachodzi konieczność instalacji 
układu neutralizacji kondensatu, urządzenie 
należy umieścić na podstawie o odpowied-
niej wysokości (zalecany spadek do instalacji 
kanalizacyjnej wynosi 3%). 

Kolejne czynności:
1. Zainstalować przedni dolny panel obudowy. Patrz 

„Demontaż i montaż paneli dostępowych” na 
str. I-31.

2. Wykonać konwersję stosownie do potrzeb. Patrz 
„Konwersja na inny rodzaj gazu” na str. I-44.

i



Rys. 10. Demontaż/montaż paneli dostępowych
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Demontaż i montaż paneli dostępowych

Warunki:

Narzędzia i materiały: 

 î Klucz imbusowy, rozmiar 4

Procedura demontażu:

Przedni dolny panel obudowy
1. Pociągnąć za panel, aby wyjąć środkowy ko-

łek z gniazda.
Przedni środkowy panel obudowy

1. Wykręcić górną śrubę (2) z prawego dolnego 
panelu bocznego.

2. Pociągnąć za panel w celu wyjęcia kołków 
z gniazd.

Panel górny 

1. Wykręcić górną śrubę (1) z prawego górnego 
panelu bocznego.

2. Pchnąć panel górny w górę, aby wyjąć kołki 
z gniazd.

Panele boczne

1. Góra: wykręcić cztery śruby. Zachować ele-
menty mocujące do ponownego montażu.

2. Dół: wykręcić sześć śrub. Zachować ele-
menty mocujące do ponownego montażu.

Procedura instalacji

Przedni dolny panel obudowy

1. Wsunąć panel w odpowiednie miejsce, aby 
kołek środkowy znalazł się w odpowiadają-
cym mu gnieździe.

Przedni środkowy panel obudowy

1. Wsunąć panel w odpowiednie miejsce, aby 
kołki znalazły się w odpowiadających im 
gniazdach.

Panel górny 

1. Pchnąć panel górny w dół, aby kołki znalazły 
się w odpowiadających im gniazdach.

OFF Panele boczne

1. Dół: zainstalować sześć zachowanych śrub.
2. Góra: zainstalować cztery zachowane śruby.
Kolejne czynności:

Jeśli zdemontowano tylko górny i środkowy pa-
nel przedni, ale nie zdejmowano paneli bocznych, 
należy dokręcić jedną górną śrubę (2) na prawym 
dolnym panelu bocznym i jedną górną śrubę na 
prawym górnym panelu bocznym (1).
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 î Ciśnienie w instalacji wody 
wykorzystywanej do napeł-
niania urządzenia musi wy-
nosić co najmniej 1,2 bara.

 î Jeśli ciśnienie zasilające przekracza 
6 barów, należy zainstalować zawór 
redukcyjny ustawiony na 4,5 bara.

 î Należy sprawdzić zgodność jakości 
wody w instalacji z wymaganiami okre-
ślonymi w niniejszej instrukcji.

 î Jeśli w instalacji stosowane są inhibi-
tory, należy skonsultować się z produ-
centem w celu ustalenia możliwości 
użytkowania produktu.

 î Środki zapobiegające zamarzaniu sto-
sowane w obiegu pierwotnym muszą 
spełniać wymagania przepisów doty-
czących higieny i muszą być nietok-
syczne. Zaleca się stosowanie glikolu 
propylenowego przystosowanego do 
użytku w przemyśle spożywczym. Śro-
dek ten powinien być rozcieńczony 
zgodnie z lokalnymi przepisami, przy 
czym stopień rozcieńczenia nie może 
przekraczać 30%.

 î Aby ustalić zgodność środka zapobie-
gającego zamarzaniu z materiałami, 
z których wykonano urządzenie, należy 
skonsultować się z producentem.

Należy upewnić się, że instalację wypo-
sażono w zawór upustowy ciśnienia oraz 
zbiornik wyrównawczy odpowiednie do 
mocy urządzenia, wielkości instalacji 
oraz możliwego wzrostu temperatury i ci-
śnienia.

 î Zastosowanie środka zapobie-
gającego zamarzaniu w obiegu 
pierwotnym spowoduje zmniej-
szenie wydajności grzewczej. 
Wydajność będzie tym niższa, 
im wyższe będzie jego stęże-
nie. Należy odpowiednio do-
stosować maksymalną moc 
wyjściową. 

 î Schematy obwodów zamieszczono 
w celach poglądowych i mogą one nie 
obejmować wszystkich wymaganych 
urządzeń zabezpieczających. Należy 
upewnić się, że instalację rozplanowa-
no zgodnie z obowiązującymi lokalnymi 
przepisami i branżowymi praktykami.

i

 î Aby zapobiec zanieczyszcze-
niu wody, w instalacji zaleca 
się montaż następujących 
urządzeń:

 î Filtr wody i/lub separator zanieczysz-
czeń zainstalowany w obiegu powrot-
nym. Aby oczyścić obieg, po zakoń-
czeniu montażu i przed uruchomieniem 
urządzenia należy przez 2 godziny za-
pewnić cyrkulację wody w obiegu.

 î Płytowy wymiennik ciepła z separa-
torem mikrozanieczyszczeń w celu 
zabezpieczenia urządzenia przed 
zanieczyszczeniami występującymi 
w starych instalacjach grzewczych, 
w których armatura i rury mogą być 
skorodowane. Jest to również wyma-
gane w przypadku instalacji otwartych, 
do wnętrza których może przedostać 
się tlen i spowodować korozję.

Wymagania dotyczące przyłączy hydrau-
licznych
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Aby zapobiec tworzeniu się kamienia i osadu w za-
mkniętym obiegu grzewczym poprzez przenikanie 
do jego wnętrza tlenu i węglanów, należy stosować 
się do poniższych zaleceń:

 î Przed napełnieniem instalacji należy ją oczy-
ścić zgodnie z normą EN14336. Można sto-
sować chemiczne środki czyszczące.

 î Jeśli stan obiegu jest niekorzystny, czyszcze-
nie okazało się niewystarczające lub w insta-
lacji znajduje się duża ilość wody (np. spowo-
dowana konfi guracją kaskadową), zaleca się 
oddzielenie urządzenia od obiegu grzewcze-
go za pomocą płytowego wymiennika ciepła 
bądź podobnego urządzenia. W takim przy-
padku zaleca się zainstalowanie hydrocyklonu 
lub fi ltra magnetycznego po stronie instalacji.

 î Ograniczyć liczbę cykli napełniania. Aby kon-
trolować ilość wody doprowadzanej do in-
stalacji, w przewodzie dopływowym obiegu 
pierwotnego należy zainstalować wodomierz. 
Dopuszcza się uzupełnienie maksymalnie 5% 
całkowitej pojemności instalacji.

 î Nie zaleca się stosowania automatycznych 
układów napełniających, chyba że częstotli-
wość napełniania będzie poddawana kontroli, 
a ilości kamienia i inhibitora korozji będą utrzy-
mywane na odpowiednim poziomie.

 î Konieczność częstego uzupełniania wody 
może oznaczać nieszczelność obiegu pier-
wotnego.

 î Stosować inhibitory korozji zgodne z normą 
EN 14868.

 î Separator powietrza (w obiegu zasilającym 
urządzenia) oraz separator zanieczyszczeń 
(przed urządzeniem) należy zainstalować 
w sposób zgodny z instrukcjami producenta.

 î Do rozpuszczania tlenu w wodzie można sto-
sować dodatki.

 î Dodatki te należy stosować zgodnie z instruk-
cjami producenta produktu do uzdatniania 
wody.

Twardość wody
 î Ogólnie wymagania dotyczące wody grzew-

czej określone w VDI 2035, część 1 i 2 „Zapo-
bieganie uszkodzeń w wodnych instalacjach 
grzewczych ” dotyczy wszystkich wielkości 
kotłów.

 î Wodę grzewczą należy uzdatniać:
 � podczas życia systemu, suma całkowite 

napełnienie i dodatkowe ilości wody nie 
przekracza trzykrotności wartości nom-
inalnej objętość instalacji grzewczej lub

 � jeśli wartości wskazane w poniższej ta-
beli nie są spełnione lub

 � jeśli pH wody grzewczej jest poniżej 8,2 
lub powyżej 10,0.

 î W wytycznych VDI 2035, wymagania do-
tyczące wody zależą od całkowitej mocy kotła 
i pojemność wodna.

 î W zależności od mocy kotła zalecane wartoś-
ci twardości ogólnej do wypełnień i wodę do 
uzupełniania, zgodnie z Tabela 1 poniżej:

Twardość całkowita [° d] w zależności od pojemności nominalnej w litrach, tj .: (pojem-
ność instalacji / moc kotła pojedynczego) [l / kW] (1) 

Określona objętość systemu
Całkowita moc grzewcza w kW ≤20 l/kW  ≥ 20 l/kW do < 50 l/kW > 50 l/kW

≤ 50
≤ 17,6 dla kotłów o małej pojemności wodnej
<0,3 l / kW, brak wymagań dla kotłów z duża 

pojemność wodna ≥ 0,3 l / kW
≤ 11.2 <0.11

> 50 do ≤ 200 ≤ 11.20 ≤ 8.40 < 0.11

> 200 do ≤ 600 ≤ 8.20 < 0.11 < 0.11

> 600 < 0.11 < 0.11 < 0.11

(1) w przypadku układów kaskadowych należy stosować najmniejszą moc kotła.

Jeśli objętość systemu zostanie przekroczona 3-krotnie, wodę należy uzdatniać dokładnie w taki sam sposób, jak w przypad-
ku wartości granicznych podanych w tabeli.

Tabela 1 z VDI część 1

Wpływ jakości wody na powstawanie kamienia i korozji
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Parametry wody
 î Oprócz twardości wody inne parametry wody 

należy sprawdzić. Należy uzdatniać wodę, 
jeśli zmierzone wartości są niż w Tabeli 2.

Jeśli pH wody do napełniania jest wyraźnie niższe 
niż 8.2, zaleca się sprawdzenie wartości pH wody 
grzewczej pomiędzy ósmym a dwunastym tygodni-
em pracy. Jeśli wartość pH wody grzewczej podc-
zas kontroli jest wyraźnie niższa, zwiększ ją do  war-
tość z tabeli 2 poniżej:

Korzystając z tabeli 1, w zależności od typu kotła 
i pojemności wodnej systemu grzewczego i twar-
dości wody, możesz już uzyskać wstępne informac-
je o potrzeba uzdatniania wody.

Opis wykresu:
 � Parametry powyżej krzywych wymaga-

ją uzdatniania wody
 � Parametry poniżej krzywych  uzupełnij 

wodą wodociągową 
Przykład:

Kocioł ............................. 120kW

Pojemność instalacji   ........ 1800l

=>1800l / 120 kW = 15 l/kW

Z tabeli 1, dla przykładu moc kotła 120 kW, mamy 
zakres 50-200 kW, a dla a Specyfi czna objętość 
systemu 15 l / kW istnieje pewien zakres do 20 l / 
kW, dla tych wartości odczytujemy wodę twardość 
do 11,2 ° d.

Warranty claims are only valid if the 
rwymagania opisane w niniejszej in-
strukcji i dzienniku konserwacji są 
spełnione. Regularnie sprawdzaj 
twardość wody, przewodnictwo ele-
ktryczne i pH. Wyniki zapisuj w doku-
mentacji.

Niska 
zawartość 

soli

Wysoka 
zawartość soli

Przewodnictwo 
elektryczne w 
25 ° C

μS/cm < 100 100 – 1500

Wygląd Substancja wolna 
od sedymentacji

Wartość pH przy 
25 ° C 8,2 – 10,0

Tlen mg/l < 0,1 < 0,02

Tabela 2 z VDI część 2

i
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Typowe przyłącza hydrauliczne — obieg grzewczy

i Aby ułatwić konserwację, zalecamy usunięcie korka z przyłącza spustowego i zainstalowanie 
opcjonalnego zaworu spustowego (patrz „Rys. 4. Podzespoły kotłów Nesta 200-250 – widok 
z przodu i z tyłu” na str. G-11).

Zawór odcinający
Zawór napełniający
Zawór spustowy
Zawór zwrotny

Zbiornik wyrównawczy

Zdejmowany wąż napełniający

Pompa obiegowa

Odpływ

Grupa bezpieczeństwa (automatyczny odpo-
wietrznik, manometr, zawór bezpieczeństwa) po-
łączona z odpływem 

Rys. 11. Przykładowy system grzewczy



Zawór odcinający
Zawór napełniający
Zawór spustowy
Zawór zwrotny

Rys. 12. Kotły w konfiguracji kaskadowej z zewnętrznym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej i płytowym wymiennikiem ciepła

Zbiornik wyrównawczy

Pompa obiegu grzewczego

Pompa obiegu CWU

Elektryczny zawór 3-drogowy (jeśli jest wymagany do syste-
mów niskotemperaturowych)
Obieg grzewczy

Płytowy wymiennik ciepła

Odpływ
Grupa urządzeń bezpieczeństwa (automa-
tyczny zawór upustowy powietrza, mano-
metr, zawór bezpieczeństwa) połączona 
z odpływem do kanalizacji. 

Zewnętrzny zbiornik CWU
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Przyłącza hydrauliczne — kotły w konfiguracji kaskadowej z zewnętrznym zbiornikiem cie-
płej wody użytkowej i płytowym wymiennikiem ciepła
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Zawór odcinający
Zawór napełniający
Zawór spustowy
Zawór zwrotny

Rys. 13. Kotły w konfiguracji kaskadowej z zewnętrznym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej i sprzęgłem hydraulicznym

Zbiornik wyrównawczy

Pompa obiegu grzewczego

Pompa obiegu CWU

Obieg grzewczy

Sprzęgło hydrauliczne

Odpływ

Zewnętrzny zbiornik CWU

Grupa urządzeń bezpieczeństwa (automa-
tyczny zawór upustowy powietrza, mano-
metr, zawór bezpieczeństwa) połączona 
z odpływem do kanalizacji. 

Przyłącza hydrauliczne — kotły w konfiguracji kaskadowej z zewnętrznym zbiornikiem cie-
płej wody użytkowej i sprzęgłem hydraulicznym

Elektryczny zawór 3-drogowy (jeśli jest wymagany do syste-
mów niskotemperaturowych)
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 î Nie należy podłączać urządze-
nia do przewodu kominowego 
wspólnego z innymi urządze-
niami zasilanymi gazem lub 
olejem. Spowoduje to rozpro-
wadzenie gazów spalinowych 
po instalacji lub nieprawidłowe 
działanie urządzenia. Aby uzy-
skać więcej informacji, prosi-
my skontaktować się z działem 
pomocy technicznej fi rmy AIC.

 î W pobliżu urządzenia powinien znaj-
dować się wylot kondensatu podłą-
czony do kanalizacji.

 î Sprawdzić, czy przewody powietrza 
do spalania i spalin są szczelne i zgod-
ne z instrukcjami oraz obowiązującymi 
przepisami i normami.

 î Nieprawidłowe podparcie instalacji 
spalin może spowodować jej uszko-
dzenie, w wyniku czego może dojść do 
przedostania się spalin do otoczenia.

 î Urządzenie należy wyposażyć w po-
dzespoły instalacji spalin pochodzą-
ce od tego samego dostawcy, które 
muszą być zatwierdzone przez produ-
centa urządzenia. Aby zapobiec niesz-
czelności należy upewnić się, że śred-
nice rur i połączeń są ze sobą zgodne.

 î Każde urządzenie spalające gaz wy-
twarza tlenek węgla. Niezainstalo-
wanie w kotłowni detektorów tlenku 
węgla z alarmem może spowodować 
poważne obrażenia lub śmierć. Należy 
zapoznać się z przepisami obowiązu-
jącymi w danym kraju.

 î Należy zainstalować układ neutraliza-
cji kondensatu zgodny z obowiązują-
cymi lokalnymi przepisami i normami. 
Urządzenie należy regularnie czyścić 
i serwisować.

 î Upewnić się, że przewód 
kominowy jest zamocowa-
ny w sposób trwały.

 î Do podparcia instalacji spalin nale-
ży stosować wyłącznie dostarczone 
uchwyty.

 î Podczas montażu rur należy uważać, 
aby nie obciążyć podzespołów. 

 î Poziome przewody kominowe powin-
ny mieć niewielkie nachylenie wyno-
szące 5 cm na metr (3°) w kierunku 
urządzenia.

 î W kotłowni należy bezwzględnie za-
pewnić wentylację. Wymagane wymia-
ry otworu odpowietrzającego zależą 
od mocy urządzenia i wielkości ko-
tłowni. Należy zapoznać się z obowią-
zującymi lokalnymi przepisami.

 î Jeśli wlot powietrza do spalania znaj-
duje się w obszarze, w którym mogą 
być obecne zanieczyszczenia lub je-
śli nie ma możliwości usunięcia sub-
stancji mogących spowodować za-
nieczyszczenie powietrza, instalację 
powietrza do spalania należy wykonać 
w taki sposób, by jej zakończenie znaj-
dowało się w innym pomieszczeniu. 

 î Jeśli urządzenie będzie użytkowane 
w pomieszczeniach takich jak salon 
fryzjerski, magazyn fi rmy sprzątają-
cej, lakiernia itp., w których powietrze 
może być zanieczyszczone chlorkami, 
rozpuszczalnikami, farbami, pyłem itp., 
należy je zainstalować w odrębnej ko-
tłowni, tak aby układ spalania był zasi-
lany czystym powietrzem.

 î W przypadku równoległych przewo-
dów kominowych należy zwrócić uwa-
gę na zachowanie odpowiedniej od-
ległości (co najmniej 40 mm) między 
przewodem spalinowym urządzenia 
a materiałami łatwopalnymi oraz mię-
dzy przewodem kominowym i przewo-
dem wlotowym powietrza, jeżeli jest on 
wykonany z tworzywa sztucznego.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące przyłączy kominowych
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Instalacja rur — zasady ogólne
Element Charakterystyka Zalecenie

Kolano Zacisnąć przy tulei

Element prosty

Zacisnąć przy tulei
 î < 25 cm
 î umieszczany przed lub za pierwszym 

kolanem Zacisnąć za pomocą wspornika za kolanem

Poziomo > 1 m
(nachylenie 3°)

 î Zacisnąć w przy środku rury, aby zapewnić pod-
parcie

 î Umożliwić swobodny ruch rury

Pionowo > 2 m
 î Zaciskać co 2 m 
 î Równomiernie rozmieścić zaciski
 î Umożliwić swobodny ruch rury

L>
50

0 
m

m

L>
25

0 
m

m

L>
25

0  m
m

L> 250 mm

L>
25

0 
m

m

or

or

 î Należy upewnić się, że prze-
wód kominowy przeprowadzany 
przez pomieszczenia wilgotne 
został zaizolowany — pozwoli to 
zapobiec powstawaniu i kapaniu 
kondensatu.

 î Przyciąć rury prostopadle i usunąć zadzio-
ry na krawędziach. Pozwoli to zapewnić 
odpowiednie uszczelnienie i zapobiegnie 
uszkodzeniu uszczelek.

 î Aby ułatwić montaż rur, końcówkę wsuwa-
nej rury należy zwilżyć 1-procentowym roz-
tworem wody z mydłem.

 î Metalowe przewody kominowe powinny być 
zawsze wsuwane do tulei aż do ogranicznika.

i

 î Elementy kanału kominowego 
lub przewody PP wlotu powie-
trza nie powinny być łączone 
ze sobą.

 î Elementów przewodów nie należy łą-
czyć za pomocą kleju (np. silikonowego) 
lub pianki (np. PUR).

 î Przewody kominowe wykonane 
z tworzywa sztucznego powinny 
mieć możliwość rozszerzania się 
pod wpływem ciepła. Między rurą 
a ogranicznikiem tulei należy po-
zostawić około 10 mm odstępu.

 î Instalację odprowadzającą spaliny należy 
wyposażyć w otwór kontrolny.

 î Podczas podłączania przewodów kominowych 
nie należy przekraczać maksymalnej długości 
zalecanej dla urządzenia; w przeciwnym razie 
może dojść do spadku wydajności instalacji.

 î W przypadku urządzeń typu C przewody 
wylotowe spalin muszą spełniać co najmniej 
wymagania kategorii T120 H1 W1/2 O30 LI 
E U w przypadku przewodów równoległych 
i T120 H1 W1/2 O00 LI/LE E U0 w przy-
padku przewodów koncentrycznych (EN 
14471). Rurociągi metalowe muszą spełniać 
wymagania normy EN1856. 

 î Maksymalną długość przewodu należy obli-
czyć z uwzględnieniem dopuszczalnej różni-
cy ciśnień podanej w danych technicznych.

i
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C (Closed) Opis
C43 Układ spalania Szczelny

Połączenie Przez dwa przewody do wspólnego przewodu (część budynku, za-
projektowana dla więcej niż jednego urządzenia)

Kryzy wlotu powietrza/wylotu 
spalin

Przez przepust dachowy doprowadzający powietrze do spalania z ze-
wnątrz ORAZ odprowadzający spaliny na zewnątrz

 î  Przewody koncentryczne

Dodatkowe wymagania
 î Przewód kominowy z ciągiem naturalnym
 î Nie dopuszcza się dopływu kondensatu do urządzenia

 
C53 Układ spalania Szczelny

Połączenie Oddzielne kanały

Kryzy wlotu powietrza/wylotu 
spalin

Oddzielne przepusty; możliwość umieszczenia w strefach o różnych 
ciśnieniach

Dodatkowe wymagania Kryzy NIE mogą być umieszczone na przeciwległych ścianach budynku

C83 Układ spalania Szczelny

Połączenie
Przez:
 î pojedynczy przewód 

Kryzy wlotu powietrza/wylotu 
spalin

 î  Spaliny odprowadzane przez przepust dachowy 
 î Powietrze do spalania jest pobierane z zewnątrz

Dodatkowe wymagania  î Nie dopuszcza się dopływu kondensatu do urządzenia
 

Przyłącze kominowe
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Instalacja tłumika w otwartych systemach 
kominowych (B)

Warunki:

Narzędzia i materiały: 
Wkrętarka akumulatorowa, rozmiar 3,5
Procedura:
1. Wyjąć tłumik z miejsca przechowywania 

w przyłączu kanału spalinowego.
 î Przed instalacją należy sprawdzić 

na naklejce na tłumiku, czy jest 
on przeznaczony do posiadane-
go modelu kotła.  W przeciwnym 
razie należy skontaktować się 
z przedstawicielem firmy AIC.

 î Należy pamiętać, że obecność tłumika 
(przyłącze kominowe typu B) ma wpływ na 
ustawienie prędkości wentylatora w przy-
padku konwersji na inny rodzaj gazu.

2. Zainstalować tłumik w przyłączu wlotu powietrza. 
3. Przymocować za pomocą 2 śrub.

OFF

i

Rys. 14. Wyjmowanie tłumika 
z miejsca przechowywania

Rys. 15. Instalacja tłumika

Otwory wentylacyjne po-
winny być stale niezasło-
nięte.  

B (Open) Opis
B23 Układ spalania Otwarty

Spaliny Odprowadzane na zewnątrz
Powietrze do spalania Pobierane z kotłowni
Uwagi Możliwość pracy w konfi guracji kaskadowej

B23P Układ spalania Otwarty
Spaliny Odprowadzane na zewnątrz pod wpływem nadciśnienia
Powietrze do spalania Pobierane z kotłowni
Uwagi Możliwość pracy w konfi guracji kaskadowej
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Akcesoria
 î W  przypadku  podłączenia  kilku 

kotłów  do  tego  samego  prze-
wodu  (np.  typu  C43,  C83  lub 
w  przypadku  konfiguracji  kaska-
dowej)  przy  każdym  kotle  w  in-
stalacji należy zainstalować klapę 
zwrotną.

 î Jeśli  wymagają  tego  lokalne  przepisy, 
należy  zainstalować  układ  neutralizacji 
kondensatu. W takim przypadku koniecz-
ne może okazać się zainstalowanie kotła 
stojącego  na  podstawie  w  celu  zapew-
nienia wystarczającego przepływu w dół. 
Jeśli przepływ okaże się niewystarczający, 
należy zainstalować pompę kondensatu.

i
Instalacja kominowa musi być za-
projektowana przez wykwalifikowa-
nego specjalistę w sposób zgodny 
z lokalnymi normami i przepisami. 
Całkowity opór instalacji każdego 
kotła, mierzony na wylocie każdego 
kotła przy jego maksymalnej mocy, 
nie powinien przekraczać 200 Pa 
(z uwzględnieniem skrajnych warun-
ków wietrznych). 
Aby uzyskać więcej informacji, pro-
simy skontaktować się z przedsta-
wicielem firmy AIC.

Układ instalacji kominowej

 î Długość instalacji spalin powinna 
zapewniać bezpieczne działanie. 

 î Kocioł należy zainstalować w sposób 
pozwalający na maksymalne skróce-
nie przewodów powietrza do spalania 
i spalinowego. 

 î Jeżeli do wspólnego przewodu zosta-
nie podłączonych kilka kotłów, prosimy 
skontaktować się z przedstawicielem 
firmy AIC w celu uzyskania dalszych 
informacji.

i



Nesta 120-160 Zawór gazowy

Nesta 200-250 Zawór 
gazowy A
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Ciśnienie gazu* Min. - maks (mbar)

G20 (20 mbar) 17 - 25

G25 (25 mbar) 20 - 30

G25,1 (25 mbar) 18 - 33

G25,3 (25 mbar) 20 - 30

G31 (30 mbar) 25 - 35

G31 (37 mbar)  25 - 45

G31 (50 mbar) 42,5 - 57,5

* wg EN 437

 î Należy upewnić się, że rodzaj 
gazu i ciśnienie w sieci dys-
trybucyjnej są zgodne z para-
metrami podanymi na tablicz-
ce znamionowej urządzenia.

 î Śruba nastawcza OFFSET (A) zaworu 
gazowego jest fabrycznie ustawiona i 
zabezpieczona. W niektórych krajach 
zabrania się zmiany tego ustawienia. 
Należy sprawdzić przepisy obowiązu-
jące w danym kraju.

 î Natężenie przepływu CO2, powietrza 
oraz parametry zasilania powietrzem/
gazem są ustawiane fabrycznie i w nie-
których krajach zabrania się ich mody-
fi kowania. Należy sprawdzić przepisy 
obowiązujące w danym kraju.

 î Podłączając instalację gazową, 
należy przestrzegać wszystkich 
obowiązujących krajowych prze-
pisów i norm. Instalację należy wy-
posażyć w licznik, a w razie potrze-
by także reduktor ciśnienia gazu.

 î Nie przekraczać maksymalnego 
ciśnienia gazu.

 î Wykonanie konwersji z zasilania 
gazem ziemnym na zasilanie ga-
zem płynnym lub odwrotnie należy 
powierzyć wyłącznie wykwalifi ko-
wanemu specjaliście.

 î Konwersję należy wykonać zgod-
nie z obowiązującymi przepisami. 
W niektórych krajach jej wykonanie 
jest zabronione. Konwersję należy 
wykonać z uwzględnieniem ka-
tegorii gazu podanej na tabliczce 
znamionowej urządzenia.

 î Odpowietrzyć przewód gazowy 
i dokładnie sprawdzić szczelność 
wszystkich wewnętrznych i ze-
wnętrznych rur gazowych i połączeń.

 î Podczas podłączania instalacji ga-
zowej należy sprawdzić szczelność.

 î Do sprawdzenia szczelności insta-
lacji należy użyć detektora gazu 
lub wykonać próbę pęcherzykową. 
Zabrania się używania otwartego 
ognia, ponieważ może to spowo-
dować wybuch. 

Podczas uruchamiania urządzenia 
należy kontrolować ciśnienie gazu 
i jego zużycie; w razie potrzeby na-
leży wykonać procedurę regulacji 
opisaną w niniejszej instrukcji.

i

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące przy-
łącza gazowego
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 î Połączenie kotła z instalacją 
gazu G31 powinno być zgod-
ne z lokalnymi przepisami 
i wymaganiami.

 î Jeśli kocioł pracował przed konwer-
sją, przed przystąpieniem do prac 
należy zaczekać, aż ostygnie.

 î Wykonanie konwersji urządze-
nia z zasilania gazem danego 
rodzaju na zasilanie innym ga-
zem należy powierzyć wyłącz-
nie wykwalifikowanemu specja-
liście.

 î Instalacja kotła zasilanego ga-
zem płynnym G31 (propanem) 
poniżej poziomu gruntu może 
być niebezpieczna, a w niektó-
rych krajach zabroniona. Wy-
magania dotyczące instalacji 
zamieszczono w odpowiednich 
lokalnych przepisach.

 î Jeśli kocioł został zainstalowa-
ny przed konwersją, należy go 
wyłączyć, odłączyć od źródła 
zasilania za pomocą zewnętrz-
nego bezpiecznika lub wyłącz-
nika automatycznego, a zawór 
gazowy należy zamknąć.

 î Procedura konwersji opisuje, jak 
umożliwić urządzeniu przystoso-
wanemu fabrycznie do zasilania 
gazem ziemnym G20 zasilanie 
gazem ziemnym G25 lub propa-
nem G31.

 î Konwersja tego urządzenia nie wy-
maga wymiany podzespołów, a jedy-
nie regulacji:
 î zaworu gazowego (za pomocą 

śrub przepustnicy i nastawnej) 
 î kotła (prędkości wentylatora pod-

czas zapłonu oraz pracy z maks. 
i min. wydajnością). 

 î Konwersję można zatem wykonać 
przed instalacją kotła lub jeśli kocioł 
został już zainstalowany i był użytko-
wany, o ile pozwoli na to miejsce jego 
montażu. 

i

Konwersja na inny rodzaj gazu

Prędkości wentylatora N 120 FS N 160 FS N 200 FS N 250 FS

Rodzaj gazu Zapłon Min. Maks. Zapłon Min. Maks. Zapłon Min. Maks. Zapłon Min. Maks.
G20 obr./min 2 200 1 000 7 250 2 800 1 200 5 800 2 800 1 000 5 700 2 800 900 5 800

G25 obr./min 2 200 1 000 7 250 2 800 1 200 5 800 2 800 1 000 5 700 2 800 900 5 800

G31 (30/37 mbar) obr./min 2 300 1 950 6 970 2 300 1 630 5 610 2 500 1 400 5 100 2 500 1 530 5 380

G31 (50 mbar) obr./min 2 300 1 950 6 970 2 300 1 630 5 610 2 500 1 400 5 100 2 500 1 530 5 380

Prędkości wentylatora N 120 FS N 160 FS N 200 FS N 250 FS

Rodzaj gazu Zapłon Min. Maks. Zapłon Min. Maks. Zapłon Min. Maks. Zapłon Min. Maks.
G20 obr./min 2 200  1 000 7 250 2 800 1 200 6 600 2 800 1 000 6 250 2 800 900 6 250

G25 obr./min 2 200  1 000 7 250 2 800 1 200 6 600 2 800 1 000 6 250 2 800 900 6 250

G31 (30/37 mbar) obr./min 2 300 1 950 6 970 2 300 1 630 6 400 2 500 1 400 5 650 2 500 1 530 5 830

G31 (50 mbar) obr./min 2 300 1 950 6 970 2 300 1 630 6 400 2 500 1 400 5 650 2 500 1 530 5 830

Tabela 1. Prędkości wentylatora w przypadku komina typu C (bez zainstalowanego tłumika)

Tabela 2. Prędkości wentylatora w przypadku komina typu B (z zainstalowanym tłumikiem)
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Rys. 16. Dostęp do zaworu gazowego

 î Jeśli kotły Nesta 200 i 250 będą za-
silane propanem (G31), należy zmie-
nić położenie przepustnicy zaworu 
gazowego (1). 

 î Konwersja na inny rodzaj gazu wymaga 
jedynie zmiany prędkości wentylatora 
oraz parametrów spalania. Patrz „Re-
gulacja prędkości wentylatora” na 
str. I-46.

4. Tylko konwersja na propan (N 120 FS - N 
160 FS): obrócić śruby przepustnicy za-
woru gazowego (1) i nastawną (2) w na-
stępujący sposób: 

 î przepustnica: 2 pełne obroty zgodnie 
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara

 î nastawna: 1,5 obrotu przeciwnie do kie-
runku ruchu wskazówek zegara

Przygotowanie kotła do konwersji

Warunki:

Narzędzia i materiały:
 î Klucz imbusowy, rozmiary 2, 4 i 6
 î Wkrętak płaski

Procedura
1. Zdemontować panel górny (N 120 FS - N 

160 FS) lub lewy górny panel boczny (N 200 
FS - N 250 FS). Patrz Rys. 16 poniżej oraz 
„Demontaż i montaż paneli dostępowych” 
na str. I-31.

2. W razie potrzeby odłączyć rurę gazową.
3. Podłączyć nową instalację gazu do rury gazowej.

5. Tylko konwersja na propan (N 200 FS - N 
250 FS): obrócić śrubę przepustnicy zaworu 
gazowego (1) zgodnie z Rys. 17:
 î N 200 FS – 1,5 obrotu przeciwnie do kie-

runku ruchu wskazówek zegara.
 î N 250 FS – 1 pełny obrót przeciwnie do 

kierunku ruchu wskazówek zegara. 
Kolejne czynności:
1. Wyregulować prędkość wentylatora — patrz 

część „Regulacja prędkości wentylatora” 
na str. I-46.

1

Rys. 17.  Zawory gazowe — wstępna regulacja do spalania propanu

OFF

Dostęp do zaworu gazowego przez górną część kotła

Dostęp do zaworu gazowego od lewej 
strony kotła

N 120 FS - N 160 FS

N 200 FS - N 250 FS

Przód

N 200 FS
N 250 FS

N 120 FS
N 160 FS

2

1

 î Kotły przystosowano fabrycznie do 
zasilania gazem ziemnym (G20). 

 î Jeśli kotły Nesta 120 i 160 będą 
zasilane propanem, należy wyregu-
lować śruby przepustnicy zaworu 
gazowego (1) i nastawną (2). 
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Regulacja prędkości wentylatora

Warunki:

Procedura regulacji (Rys. 18)
1. Nacisnąć przełącznik zasilania Wł./Wył. znaj-

dujący się po prawej stronie kotła.   
Podczas pierwszego uruchamiania ko-
tła po jego zainstalowaniu automatycz-
nie wyświetli się ekran uruchomienia.  

2. Wprowadzić parametry uruchamiania kotła 
(patrz „Uruchamianie i regulacja spalania” 
na str. I-55).

3. Wyregulować ciśnienie i zużycie gazu podczas 
uruchamiania urządzenia.

4. Nacisnąć przycisk ESC (3).
5. Nacisnąć przycisk OK (2).
6. Wcisnąć przycisk informacji (1) na dłużej niż 

3 sekundy. Wyświetlą się poszczególne pozio-
my dostępu. 

7. Obracając pokrętło wyboru (4), wybrać pozycję:
 î „Engineer”. Nacisnąć przycisk OK (2), aby po-

twierdzić.
 î „Sterownik palnika”. Nacisnąć przycisk OK (2), 

aby potwierdzić.
 î „Wymag. prędkość zapłonu” (program nr 9512).  

8. Nacisnąć przycisk OK (2), aby zmienić war-
tość. Wartość zacznie migać (5).

Aby dostosować prędkość wenty-
latora w następujący sposób, na-
leży wybrać prawidłową wartość 
odpowiednio do typu zainstalo-
wanego komina (B lub C). Patrz 
Tabela 1 i Tabela 2 na str. I-44.

i

9. Obracając pokrętło (4), wyregulować prędkość 
wentylatora podczas zapłonu stosownie do 
rodzaju gazu, typu kotła i typu komina. Patrz 
Tabela 1 i Tabela 2 na str. I-44. 

10. Nacisnąć przycisk OK (2) w celu potwierdzenia 
i zapisania wartości.

11. Obracając pokrętło (4), wybrać pozycję „Wy-
magana prędkość LF”  (program nr 9524). 

12. Nacisnąć przycisk OK (2), aby zmienić war-
tość. Wartość zacznie migać (5).

13. Obracając pokrętło (4), wyregulować minimal-
ną prędkość wentylatora podczas zapłonu 
stosownie do rodzaju gazu, typu kotła i typu 
komina. Patrz Tabela 1 i Tabela 2 na str. I-44. 

14. Nacisnąć przycisk OK (2) w celu potwierdzenia 
i zapisania wartości.

15. Obracając pokrętło (4), wybrać pozycję „Wy-
magana prędkość HF” (program nr 9529). 

16. Nacisnąć przycisk OK (2), aby zmienić war-
tość. Wartość zacznie migać (5).

17. Obracając pokrętło (4), wyregulować nomi-
nalną prędkość wentylatora podczas zapłonu 
stosownie do rodzaju gazu, typu kotła i typu 
komina. Patrz Tabela 1 i Tabela 2 na str. I-44. 

18. Nacisnąć przycisk OK (2) w celu potwierdzenia 
i zapisania wartości.

19. Wyjść z menu ustawień, naciskając przycisk 
ESC (3).

Kolejne czynności:
 î Przeprowadzić regulację spalania. Patrz „Re-

gulacja spalania na potrzeby konwersji” na 
str. I-47.

Rys. 18. Przykładowy ekran regulacji prędkości wentylatora
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Regulacja spalania na potrzeby konwersji

Warunki:
Narzędzia i materiały:
 î Analizator gazów spalinowych
 î Wkrętak płaski
 î Klucz imbusowy, rozmiary 2 i 2,5

Procedura regulacji (Rys. 19 i Rys. 20):
1. Nacisnąć i przytrzymać przez ponad 3 se-

kundy przycisk wyboru trybu ogrzewania (1).
2. Po zapłonie podłączyć sondę analizatora 

gazów spalinowych do portu pomiarowego 
przewodu spalinowego.

3. Sprawdzić stężenie CO2 w spalinach przy 
maksymalnej wydajności roboczej kotła, wy-
konując następujące czynności:
 î Nacisnąć przycisk informacji (2). Wyświetli 

się wskaźnik modulacji (5) (w %).
 î Nacisnąć przycisk OK (3); wskaźnik (5) za-

cznie migać.
 î Obrócić pokrętło (4), aby zwiększyć moc 

do 100%. Nacisnąć przycisk OK (3) w celu 
potwierdzenia.

Rys. 19. Regulacja spalania — panel sterowania

3
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Parametry gazu i spalania
N 120 FS N 160 FS N 200 FS N 250 FS

min. maks. min. maks. min. maks. min. maks.

Stężenie  
CO2

G20 (+/-0,3) % 8,2 9,2 8,2 9,2 8,2 9,2 8,2 9,2
G25 (+/-0,3) % 9,3 9,3 9,2 9,2 8,7 9,4 8,7 9,5

G31 (+/-0,3) % 10,6 11,0 10,6 11,1 10,6 11,1 10,6 11,0

Stężenie  
O2

G20 (+/-0,3) % 6,5 4,5 7,1 4,7 6,7 4,4 5,8 4,8
G25 (+/-0,3) % 4,0 4,1 4,2 4,2 5,2 3,9 5,2 3,7

G31 (+/-0,3) % 4,8 4,0 4,8 4,1 4,5 3,8 4,6 3,8

Ciśnie-
nie gazu

G20 (20 mbar) mbar 17 - 25
G25 (25 mbar) mbar 20 - 30
G25,1 (25 mbar) mbar 18 - 33
G25,3 (25 mbar) mbar 20 - 30
G31 (30/37/50 mbar) mbar 25 - 35 / 25 - 45 / 42,5 - 57,5

Natęże-
nie  

przepły-
wu gazu

G20 m3/h 1,1 10,7 1,6 14,3 2,0 18,2 1,7 21,9

G25 m3/h 1,3 12,4 1,9 16,6 2,3 21,2 2,0 25,5

G31 m3/h 1,2 4,5 1,5 6,0 1,9 7,6 2,3 9,2
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 î Za pomocą analizatora gazów spalinowych 
sprawdzić stężenie CO2 i porównać je z war-
tością podaną w tabeli poniżej.

 î Jeśli wartość wykracza poza dopuszczalny 
zakres, przed wykonaniem dodatkowych re-
gulacji należy wyregulować parametry spala-
nia, nieznacznie obracając przepustnicę (6) 
zaworu gazowego, aby wskazanie ustabilizo-
wało się.

 î N 120 - 160 FS:
 - Obracać śrubę przepustnicy (6) przeciw-

nie do kierunku ruchu wskazówek ze-
gara, aby zwiększyć stężenie CO2.

 - Obracać śrubę przepustnicy (6) zgodnie 
z kierunkiem ruchu wskazówek zega-
ra, aby zmniejszyć stężenie CO2.

 î N 200 - 250 FS:
 - Obrót śruby przepustnicy (6) w kierunku 

oznaczenia „+” spowoduje zwiększe-
nie stężenia CO2.

 - Obrót śruby przepustnicy (6) w kierunku 
oznaczenia „-” spowoduje natomiast 
zmniejszenie stężenia CO2.

4. Sprawdzić stężenie CO2 przy minimalnej wy-
dajności roboczej kotła, wykonując następują-
ce czynności:
 î W razie potrzeby powtórzyć kroki 1 i 2.
 î Nacisnąć przycisk informacji (2). Wyświetli się 

wskaźnik modulacji (5) (w %).
 î Nacisnąć przycisk OK (3); wskaźnik (5) za-

cznie migać.
 î Obrócić pokrętło (4), aby zmniejszyć moc do 

0%. Nacisnąć przycisk OK (3) w celu potwier-
dzenia.

 î Za pomocą analizatora gazów spalinowych 
sprawdzić stężenie CO2 i porównać je z war-
tością podaną w tabeli na stronie I-42.

 î Jeśli wartość wykracza poza dopuszczalny 
zakres, przed wykonaniem dodatkowych re-
gulacji należy wyregulować parametry spalania, 
nieznacznie obracając śrubę nastawną (7), aby 
wskazanie ustabilizowało się.

 î N 120 - 160 FS:
 - Obracać śrubę nastawną (7) zgodnie 

z kierunkiem ruchu wskazówek zega-
ra, aby zwiększyć stężenie CO2.

 - Obracać śrubę nastawną (7) przeciwnie 
do kierunku ruchu wskazówek zegara, 
aby zmniejszyć stężenie CO2.

 î N 200 - 250 FS:
 - Obrót śruby nastawnej (7) w kierunku 

oznaczenia „+” spowoduje zwiększe-
nie stężenia CO2.

 - Obrót śruby nastawnej (7) w kierunku 
oznaczenia „-” spowoduje natomiast 
zmniejszenie stężenia CO2.

Rys. 20. Regulacja spalania za pomocą zaworów gazowych

6

7

N 120 FS - N 160 FS 

N 200 FS - N 250 FS 

Zmniejszanie 
CO2

Zwiększanie  
CO2

Śruba nastawna jest zabezpieczona fa-
brycznie. Po dokonaniu regulacji należy ją 
zabezpieczyć ponownie.

5. Uruchomić kocioł, aby sprawdzić proces spa-
lania. Sprawdzić poprawność pracy kotła, po-
wtarzając kroki od 1 do 4 w celu sprawdzenia 
stężenia CO2.

6. Zabezpieczyć śrubę nastawną (7), pokrywając 
ją farbą lub taśmą.

Kolejne czynności:
1. Zapisać parametry spalania w dzienniku znaj-

dującym się na końcu niniejszej instrukcji.
2. Na tabliczce znamionowej (z tyłu kotła) umie-

ścić białą naklejkę potwierdzającą wykonanie 
konwersji.

3. Sprawdzić szczelność
4. Założyć ponownie panele dostępowe. Prawi-

dłową procedurę opisuje część „Demontaż 
i montaż paneli dostępowych” na str. I-31.

i

7

6

Zwiększanie  
CO2

Zmniejszanie  
CO2
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Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące 
przyłączy elektrycznych

Przyłącza
Uszkodzony kabel zasilający nale-
ży wymienić na kabel opisany po-
niżej, a jego montaż należy zlecić 
wykwalifikowanemu specjaliście.

Przekrój poprzeczny przewodów po-
winien wynosić >1,5 mm2, a na koń-
cach L i N powinny znajdować się tuleje 
ochronne.

Kable wysokiego napięcia należy podłączyć do 
listwy zaciskowej umieszczonej z tyłu kotła. Patrz 
poniżej.
Płyta główna, przyłącza elektryczne i listwa zaci-
skowa niskiego napięcia znajdują się z przodu kotła 
— patrz „Dostęp do listwy zaciskowej niskiego 
napięcia oraz płyty elektronicznej” na str. I-50.

i

 î Urządzenie podłączone do 
sieci elektrycznej musi być 
uziemione. 

 î Należy upewnić się, że poza urządze-
niem zainstalowano bezpiecznik lub 
wyłącznik automatyczny o zalecanych 
parametrach znamionowych, który 
umożliwi odcięcie go od zasilania.

 î Urządzenia podłączonego do zasila-
nia nie należy dotykać mokrymi czę-
ściami ciała.

 î Przed wykonaniem jakichkolwiek prac 
związanych z obwodem elektrycznym 
należy odciąć dopływ prądu do urządze-
nia poprzez zewnętrzne urządzenie (bez-
piecznik, wyłącznik nadmiarowo-prądo-
wy itp.)

 î W przypadku prowadzenia kabli przez 
otwory z ostrymi krawędziami w pane-
lach należy zainstalować dławnice lub 
przepusty oraz zabezpieczyć kable, 
aby zapobiec ich uszkodzeniu.

 î Upewnić się, że połączenia 
z odpowiednimi zaciskami 
wykonano zgodnie ze sche-
matem elektrycznym. Pod-
łączenie kabli wysokiego 
napięcia do zacisku niskiego 
napięcia spowoduje uszko-
dzenie płyty elektronicznej.

 î Podczas podłączania przewodów do 
zacisków należy sprawdzić, czy połą-
czenie wykonano w sposób bezpiecz-
ny i czy wszystkie żyły przewodu przy-
mocowano w sposób prawidłowy.

Połączenia elektryczne powinny być wy-
konane przez wykwalifi kowanego specja-
listę w sposób zgodny z obowiązującymi 
normami i przepisami.

Kable elektryczne należy prze-
prowadzić przez otwory z tyłu 
urządzenia.

i
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Rys. 21. Dostęp do zacisków niskiego napięcia oraz płyty elektronicznej
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Warunki:

Narzędzia i materiały: 

 î Klucz imbusowy, rozmiar 4

Procedura:

1. Zdemontować przedni środkowy panel obu-
dowy — patrz „Demontaż i montaż paneli 
dostępowych” na str. I-31.

2. Wykręcić jedną śrubę (1) znajdującą się 
u dołu panelu dostępowego do przedziału 
elektroniki. Zachować do ponownego mon-
tażu.

3. Unieść i zdjąć panel dostępowy (2).

OFF

Dostęp do listwy zaciskowej niskiego na-
pięcia oraz płyty elektronicznej

Więcej informacji zawiera część „Moduły opcjonalne” na str. I-66.i
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Prowadzenie kabli

Kable niskie-
go napięcia 
przeprowadzić 
przez te otwo-
ry

Kable wyso-
kiego napięcia 
przeprowadzić 
przez te otwo-
ry

Przeprowadzając kable przez otwory 
w panelu tylnym należy zainstalować 
dławik kablowy lub inny element mocu-
jący i zabezpieczający kable.

i 1

Rys. 22. Dostęp do zacisków wysokiego napięcia

Warunki:

Narzędzia i materiały: 
 î Klucz imbusowy, rozmiar 4

Procedura:
1. Wykręcić dwie śruby (1) z panelu. Zachować 

panel i elementy mocujące do ponownego 
montażu.

OFF

Dostęp do listwy zaciskowej wysokiego 
napięcia

Przed uzyskaniem dostępu do li-
stwy zaciskowej wysokiego napię-
cia należy upewnić się, że urządze-
nie odłączono od zasilania (przez 
odłączenie kabla zasilającego).

Rys. 23. Prowadzenie kabli elektrycznych
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Schemat połączeń elektrycznych
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Instalacja produktu
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Rys. 24. Przykładowa procedura napełniania instalacji
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uruchamianie

Po zakończeniu rozruchu należy wy-
pełnić listę kontrolną instalacji, po-
dając wszystkie istotne informacje na 
temat instalacji — umożliwi to skorzy-
stanie z nich w przyszłości. Patrz „Li-
sta kontrolna instalacji” na str. I-82.

i

Warunki:

Procedura:

1. Podłączyć wąż napełniający ( ) do zaworu 
napełniającego ( ) instalacji oraz sieci wo-
dociągowej.

2. Upewnić się, że zawór spustowy ( ) jest za-
mknięty.

3. Otworzyć zawory odcinające ( ). 
4. Otworzyć zawór napełniający ( ) i zawór 

sieci wodociągowej.
5. Odpowietrzyć instalację i upewnić się, że ci-

śnienie w instalacji wynosi co najmniej 1,2 bara.
Ciśnienie powinno być dostoso-
wane do wielkości/wysokości in-
stalacji grzewczej; należy również 
uwzględnić wartość znamionową 
ciśnienia zaworu bezpieczeń-
stwa.

6. Zamknąć zawór napełniający ( ).
7. W razie potrzeby należy odłączyć wąż napełnia-

jący ( ) od zaworu napełniającego ( ).

Kolejne czynności: brak

OFF

i

 î Przed uruchomieniem urzą-
dzenia należy sprawdzić, 
czy obieg grzewczy jest 
napełniony wodą oraz czy 
urządzenie jest podłączone 
do instalacji gazowej i zasi-
lania elektrycznego.

 î Sprawdzić, czy ciśnienie gazu mieści 
się w dopuszczalnym zakresie.

 î Sprawdzić, czy ciśnienie wody jest od-
powiednie (co najmniej 1,2 bara w wa-
runkach niskiej temperatury). Niskie 
ciśnienie wody zostanie wykryte przez 
czujnik w urządzenia i zasygnalizowa-
ne na wyświetlaczu panelu sterowa-
nia. Uzupełnić wodę w obiegu zgodnie 
z wymaganiami.

 î W przypadku często powtarzające-
go się wskazania niskiego ciśnienia 
w obiegu wody, należy sprawdzić 
szczelność instalacji i w razie potrzeby 
dokonać stosownych napraw.

 î Po zakónczeniu napełniania instalacji 
grzewczej, zamknij zawór napełniający.

 î Sprawdzić, czy wszystkie przyłą-
cza (elektryczne, kominowe, hy-
drauliczne, gazowe) wykonano 
w sposób prawidłowy i czy są one 
szczelne.

 î Przed uruchomieniem urządzenia 
należy upewnić się, że w pułapce 
kondensatu znajduje się woda. 

Napełnianie instalacjiInstrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
przed uruchomieniem
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UrUchamianie

Uruchamianie i regulacja spalania

Warunki:

Narzędzia i materiały:

 î Analizator gazów spalinowych
 î Wkrętak płaski, rozmiar 3
 î Klucz imbusowy, rozmiary 6 i 2,5

Procedura:

1. Nacisnąć przełącznik zasilania Wł./Wył. znaj-
dujący się po prawej stronie kotła. Po włącze-
niu pozostanie on wciśnięty i podświetlony.  

Podczas pierwszego uruchamia-
nia kotła po jego zainstalowaniu 
automatycznie wyświetli się ekran 
uruchomienia. Ten ekran wyświe-
tli się tylko raz pod warunkiem, że 
parametry zostaną wprowadzone 
i zapisane. Aby go pominąć, nale-
ży nacisnąć przycisk ESC. 

2. Poniżej opisano procedurę uruchamiania kotła:
 î Wybrać język, obracając pokrętło (4), za-

twierdzić wybór, naciskając przycisk OK (3).
 î Ustawić datę i godzinę, używając pokrętła 

(4), zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK (3).

 î Nacisnąć przycisk wyboru trybu ogrze-
wania (1), aby powrócić do ekranu głów-
nego.

3. Uruchomić wymagany tryb ogrzewania, naci-
skając przycisk wyboru trybu ogrzewania (1). 

4. Pozostawić pracujący kocioł na kilka minut. 
5. Podłączyć sondę analizatora gazów spalino-

wych do portu pomiarowego przewodu spa-
linowego.

i

6. Nacisnąć i przytrzymać przez ponad 3 se-
kundy przycisk wyboru trybu ogrzewania (1).

7. Sprawdzić stężenie CO2 w spalinach przy 
maksymalnej wydajności roboczej kotła, wy-
konując następujące czynności:
 î Nacisnąć przycisk informacji (2). Wyświetli 

się wskaźnik modulacji (w %).
 î Obrócić pokrętło (4), aby zwiększyć moc 

do 100%. 
 î Sprawdzić stężenie CO2 i porównać je 

z wartościami podanymi w danych tech-
nicznych (patrz „Parametry spalania” na 
str. G-17).

 î Jeśli wartość wykracza poza dopuszczal-
ny zakres, należy wyregulować parametry 
spalania, nieznacznie obracając główną 
przepustnicę gazu (5), aby wskazanie usta-
bilizowało się przed wykonaniem dodatko-
wych regulacji.

Kolejne czynności:

Zapisać wartości w dzienniku. Patrz „Parametry 
spalania — dziennik” na str. I-85.
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konserWacja

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące 
konserwacji

 î Konserwacja urządzenia 
i jego podzespołów musi być 
przeprowadzona przez wy-
kwalifi kowanego specjalistę.

 î Uszkodzone części i podzespoły mogą 
być wymieniane wyłącznie na części 
oryginalne lub zatwierdzone przez pro-
ducenta.

 î Przed ponowną instalacją należy wy-
mienić wszystkie uszczelki znajdujące 
się na usuniętych elementach, chyba 
że procedury nakazują inaczej.

 î Aby zapewnić odpowiednią wydaj-
ność, żywotność i niezawodność 
urządzenia, zaleca się, aby użytkow-
nik przeprowadzał kontrole okresowe, 
które opisano w części dotyczącej 
bezpieczeństwa dla użytkownika za-
mieszczonej na początku niniejszej in-
strukcji.

 î Minimalne ciśnienie w obiegu grzew-
czym wynosi 1,2 bara w warunkach ni-
skiej temperatury; normalne ciśnienie 
robocze wynosi od 1,2 do 6 bara.

 î Jeśli zachodzi konieczność uzupełnie-
nia wody w obiegu, należy zaczekać, 
aż urządzenie ostygnie. Uzupełniać 
jednorazowo jedynie niewielką ilość 
wody. Jednorazowe dolanie dużej ilo-
ści zimnej wody do gorącego urzą-
dzenia może spowodować jego trwałe 
uszkodzenie.

 î Czynności związane z przeglądami 
i konserwacją muszą być wykonywa-
ne przez wykwalifi kowanego specjali-
stę ze stosownymi uprawnieniami co 
najmniej raz w roku.

 î Woda wypływająca z zaworu spusto-
wego może być bardzo gorąca. Należy 
zachować szczególną ostrożność pod-
czas opróżniania gorącego urządzenia.

 î Po zakończeniu przeglądu i konser-
wacji należy upewnić się, że wszystkie 
zdemontowane podzespoły zainstalo-
wano ponownie, a wszystkie połącze-
nia są szczelne i odpowiednio zabez-
pieczone.

 î Przed przystąpieniem do kon-
serwacji należy wyłączyć urzą-
dzenie za pomocą wyłącznika 
urządzenia i odłączyć je od za-
silania elektrycznego za po-
mocą urządzenia zewnętrzne-
go (bezpiecznika, wyłącznika 
nadmiarowo-prądowego itp.), 
chyba że dana czynność wy-
maga, by urządzenie było za-
silane (zostanie to wskazane 
w danej procedurze).

 î Urządzenia podłączonego do zasilania 
nie należy dotykać mokrymi częściami 
ciała.

 î Ostrożnie! Nawet gdy przełącznik zasi-
lania urządzenia jest ustawiony w po-
zycji Off  (wył.), zaciski wysokiego na-
pięcia są pod napięciem.

Czynności związane z przegląda-
mi i konserwacją wyszczególnio-
no w tabeli poniżej. Należy upew-
nić się, że wykonano wszystkie 
zalecane zadania, a w dzienni-
kach zamieszczonych na końcu 
instrukcji zapisano wszystkie wy-
magane informacje.

i
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Konserwacja

Zadania
podczas prze-

glądu
(co 1 rok)

podczas kon-
serwacji

(maks. co 2 lata)
Sprawdzić drożność wentylacji kotłowni/przewodów spalin i powie-
trza. X X

Sprawdzić stan, szczelność i mocowanie przewodów spalinowych 
i powietrza do spalania. X X

Otworzyć panel przedni i sprawdzić ogólny stan wnętrza obudowy. 
W razie potrzeby wyczyścić i odkurzyć. X X
Sprawdzić prawidłowe działanie presostatów (powietrza i spalin) — patrz 
„Kontrola działania presostatów spalin (FPS) i powietrza (APS)” 
na str. I-65

X X

Wyczyścić przewód i syfon kondensatu. Patrz „Czyszczenie przewo-
du i syfonu kondensatu” na str. I-59. X X

Wyczyścić/poddać serwisowi układ neutralizacji kondensatu (jeśli za-
instalowano). Patrz dokumentacja producenta. X X

Wyczyścić wszystkie filtry/separator zanieczyszczeń, płytowy wy-
miennik ciepła lub sprzęgło hydrauliczne (w zależności od potrzeb). 
Patrz dokumentacja producenta.

X X

Sprawdzić szczelność zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz urządze-
nia — dotyczy instalacji wody, gazu, spalin i kondensatu. X X

Sprawdzić ciśnienie wody w kotle (powinno ono wynosić co najmniej 
1,2 bara w warunkach niskiej temperatury). W razie potrzeby uzupeł-
nić wodę.

X X

Sprawdzić działanie palnika (płomień) przez wziernik oraz zgodność 
parametrów spalania (CO i CO2) z wymaganiami. Patrz „Parametry 
spalania” na str. G-17.

X X

Sprawdzić ciśnienie gazu oraz czy urządzenia odcinające dopływ 
gazu działają prawidłowo. X

Sprawdzić, czy pompy działają prawidłowo. X
Sprawdzić, czy wentylator działa prawidłowo. X
Wymienić filtr gazu w zaworze gazowym — patrz „Wymiana filtra 
zaworu gazowego” na str. I-64 X

Zdemontować palnik i sprawdzić jego stan ogólny. W razie potrzeby 
wyczyścić. Patrz „Demontaż i montaż palnika” na str. I-63. X

Wymienić elektrody zapłonową i jonizacyjną. Patrz „Demontaż i in-
stalacja elektrod zapłonowej i jonizacyjnej” na str. I-62. X

Sprawdzić wszystkie przewody i połączenia sterownika. X X

Sprawdzić stan komory spalania i w razie potrzeby wyczyścić. Patrz 
„Kontrola i czyszczenie komory spalania” na str. I-64. X

Sprawdzić jakość wody i zapisać jej parametry w dzienniku — patrz 
„Parametry wody — dziennik” na str. I-86 X X

Sprawdzić działanie szybra w kominie (zaworu zwrotnego — jeśli za-
instalowano) i przeprowadzić wymaganą konserwację. Patrz doku-
mentacja producenta.

X X

Zapisać wykonane czynności i rezultaty w dziennikach umieszczo-
nych na końcu instrukcji X X

Wymagania dotyczące konserwacji



Rys. 25. Przykładowa procedura opróżniania kotła
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Wyłączanie w celu konserwacji

Warunki:

Brak

Procedura:

Nacisnąć przełącznik zasilania Wł./Wył. znajdujący 
się po prawej stronie kotła. 

Po ustawieniu w pozycji OFF (WYŁ.) 
przełącznik zostanie zwolniony. Pod-
świetlenie przycisku zgaśnie, a przy-
cisk zostanie ustawiony w jednej płasz-
czyźnie z ramką zewnętrzną.

Kolejne czynności:

Opróżnianie kotła

Uruchamianie po konserwacji

Warunki:

Procedura:

1. Nacisnąć przełącznik zasilania Wł./Wył. znaj-
dujący się po prawej stronie kotła. 

Po ustawieniu w pozycji WŁ. przełącz-
nik zostanie zablokowany w tym poło-
żeniu i podświetlony. 

2. W razie potrzeby wybrać odpowiedni tryb 
ogrzewania.

3. W razie potrzeby włączyć tryb CWU.
4. Pozwolić urządzeniu pracować przez kilka 

minut, a następnie odpowietrzyć instalację.
Kolejne czynności:

1. Sprawdzić szczelność obiegów wody i gazu.
2. Sprawdzić zgodność parametrów spalania 

z informacjami zamieszczonymi w części 
„Parametry spalania” na str. G-17.

3. Zapisać wartości w części „Parametry spa-
lania — dziennik” na str. I-85.

4. Sprawdzić ciśnienie w obiegu grzewczym 
(powinno ono wynosić od 1,2 do 6 barów).

i
i

Warunki:

Procedura:

1. Zamknąć zawory odcinające ( ).
2. Podłączyć opcjonalny zawór spustowy ( ) 

do kanalizacji za pomocą węża.
3. Otworzyć zawór spustowy ( ) w celu 

opróżnienia obiegu grzewczego kotła.
4. Otworzyć ręczny odpowietrznik kotła.
5. Po opróżnieniu obiegu grzewczego kotła za-

mknąć zawór spustowy ( ).

Kolejne czynności: brak

OFF



 3

 4

 5

 3

 7

 1  2

6

Rys. 26. Czyszczenie przewodu i syfonu kondensatu
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Czyszczenie przewodu i syfonu kondensatu

Warunki:

Narzędzia i materiały: 

 î Klucz imbusowy, rozmiar 4
 î Klucz dynamometryczny

Procedura:
1. Odłączyć złącze od czujnika poziomu kon-

densatu (7).
2. Odłączyć przewód kondensatu (1) między wy-

miennikiem ciepła a syfonem kondensatu (6). 
3. Wyczyścić przewód. Zachować do ponow-

nego montażu lub wymienić.
4. Odłączyć przewód odpowietrzający (2) mię-

dzy wymiennikiem ciepła a syfonem konden-
satu. Zachować do ponownego montażu.

5. Sprawdzić, czy wylot kondensatu z wymien-
nika ciepła oraz wlot syfonu kondensatu są 
drożne. W razie potrzeby wyczyścić.

6. Wykręcić dwie śruby (3) i otworzyć pokrywę 
syfonu kondensatu (4). Zachować pokrywę 
i elementy mocujące do ponownego montażu.

7. Zdemontować uszczelkę pokrywy (5). Wy-
rzucić.

OFF

8. Przetrzeć czujnik poziomu kondensatu (7) 
przymocowany do pokrywy. Zdemontować 
i w razie potrzeby wymienić.

9. Usunąć osady z syfonu kondensatu (6) za 
pomocą czystej wody i ściereczki.

10. Przetrzeć pływak kulowy znajdujący się nad 
rurą wylotową.

Przed ponownym montażem pokry-
wy należy umieścić pływak kulowy 
w odpowiednim miejscu w syfonie.

11. Założyć nową uszczelkę (5) na syfon kon-
densatu (6).

12. Zamontować ponownie pokrywę za pomocą 
dwóch zachowanych śrub (3). Dokręcić śru-
by momentem 6 Nm.

13. Podłączyć przewód odpowietrzający między 
wymiennikiem ciepła a syfonem kondensatu (6).

14. Podłączyć przewód kondensatu do wlo-
tu syfonu kondensatu i wylotu kondensatu 
z wymiennika ciepła.

15. Podłączyć ponownie złącze do czujnika po-
ziomu kondensatu.

Kolejne czynności:
Brak

i
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Demontaż i montaż zespołu wentylatora 
i adaptera instalacji powietrza

Warunki:

Narzędzia i materiały:

 î Klucz imbusowy, rozmiary 4 i 6
 î Klucz płaski, rozmiary 8 i 13 
 î Klucz dynamometryczny
 î Rękawice ochronne
 î Maska ochronna
 î Loctite 577 - uszczelniacz do gwintów

Procedura demontażu:

1. Odłączyć wszystkie złącza i przewody uziemia-
jące od elektrod, wyłącznika termicznego na 
płycie palnika, wentylatora i zaworu gazowego.

2. Odłączyć przewód powietrza od zaworu ga-
zowego i portu wlotu powietrza.

3. Po założeniu rękawic ochronnych i maski 
ochronnej zdjąć izolację z płyty górnej. Za-
chować do ponownego montażu.

4. Odłączyć przewód wlotowy powietrza (9) od 
adaptera instalacji powietrza (8).

5. Wykręcić cztery śruby (i podkładki - N 120 FS 
do N 200 FS) (4) mocujące zawór gazowy (3) 
do kołnierza wlotu rury gazowej. Zachować 
odpowiednio elementy mocujące i O-ring do 
ponownego montażu.

Po zdjęciu O-ringu należy sprawdzić 
jego stan ogólny. Zanieczyszczony 
lub pęknięty O-ring należy wyrzucić 
i wymienić. 

6. Wykręcić cztery śruby (N 200 FS i N 250 FS) 
lub złącze (N 120 FS i N 160 FS) (2) mocują-
ce zawór gazowy (3) do kołnierza wylotu rury 
gazowej.

7. Zdemontować zawór gazowy (3) i elementy 
mocujące.  Zachować odpowiednio elementy 
mocujące i O-ring do ponownego montażu.

Po zdjęciu O-ringu (N 200 FS i N 250 
FS) należy sprawdzić jego stan ogól-
ny. Zanieczyszczony lub pęknięty 
O-ring należy wyrzucić i wymienić. 

8. Odkręcić cztery nakrętki (7) mocujące zespół 
wentylatora i adaptera instalacji powietrza (1) 
do zespołu palnika.

9. Zdemontować zespół wentylatora i adaptera 
instalacji powietrza (1) oraz elementy mocu-

OFF

i

i

jące. Zachować do ponownego montażu.
10. Zdemontować uszczelkę wentylatora (6). 

Wyrzucić.
11. W razie potrzeby wyjąć elektrody — patrz 

„Demontaż i instalacja elektrod zapłono-
wej i jonizacyjnej” na str. I-62.

12. W razie potrzeby zdemontować palnik — 
patrz „Demontaż i montaż palnika” na str. 
I-63.

13. W razie potrzeby wyczyścić komorę spalania 
— patrz „Kontrola i czyszczenie komory 
spalania” na str. I-64.

Procedura instalacji

1. Posmarować uszczelniaczem gwinty czte-
rech kołków płyty wentylatora (5).

2. Zainstalować zespół wentylatora i adaptera 
instalacji powietrza z nową uszczelką (6) na 
płycie wentylatora, używając czterech za-
chowanych nakrętek (7). 

3. Dokręcić nakrętki (7) na krzyż momentem 
4 Nm (N 120 FS) lub 6 Nm (N 160 FS do N 
250 FS).

4. Zainstalować O-ring i przymocować zawór 
gazowy (3) do kołnierza wylotu rury gazowej, 
używając czterech zachowanych śrub (N 200 
FS i N 250 FS). Dokręcić śruby momentem 
6 Nm (N 200 FS - N 250 FS). W przypadku N 
120 FS i N 160 FS dokręcić złącze (2)

5. Zainstalować O-ring i przymocować zawór 
gazowy (3) do kołnierza wlotu rury gazowej, 
używając czterech zachowanych śrub (i pod-
kładek – N 120 FS do N 200 FS) (7). Dokręcić 
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śruby momentem 3,5 Nm (N 120 FS - N 160 
FS) lub 6 Nm (N 200 FS - N 250 FS).

6. Podłączyć przewód wlotowy powietrza (9) 
do adaptera instalacji powietrza (8).

7. Po założeniu rękawic ochronnych i maski 
ochronnej zainstalować izolację na płycie 
górnej

8. Podłączyć ponownie wszystkie złącza do 
elektrod, wyłącznika termicznego na płycie 
palnika, zaworu gazowego i wentylatora.

9. Podłączyć przewód powietrza do zaworu 
gazowego i portu wlotu powietrza.

Kolejne czynności:

1. Założyć wszystkie panele — patrz „Demon-
taż i montaż paneli dostępowych” na str. 
I-31.

2. W razie potrzeby ponownie uruchomić kocioł 
— patrz „Uruchamianie po konserwacji” 
na str. I-58.
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Demontaż i instalacja elektrod zapłonowej 
i jonizacyjnej

Warunki:

Narzędzia i materiały:

 î Klucz imbusowy, rozmiar 3
 î Klucz dynamometryczny
 î Rękawice ochronne
 î Maska ochronna

Procedura demontażu:

1. Odłączyć wszystkie złącza i przewody uzie-
miające od elektrod.

 î Ta procedura jest identyczna 
dla obu elektrod.

 î W przypadku konieczności demon-
tażu elektrod w ramach okresowej 
konserwacji, elektrody i ich uszczelki 
należy wyrzucić i wymienić na nowe.

2. Po założeniu rękawic ochronnych i maski 
ochronnej zdjąć izolację z płyty górnej. Za-
chować do ponownego montażu.

OFF

i

3. Wykręcić dwie śruby (1) z kołnierza elektrody. 
4. Odkręcić elektrodę i śruby z płyty palnika (3). 

W razie potrzeby wyrzucić.
5. Zdjąć uszczelkę elektrody (2) i w razie potrze-

by wyrzucić.

Procedura instalacji:

1. Założyć nową uszczelkę (2) na płytę palnika 
(3).

2. Włożyć elektrodę i przymocować ją za po-
mocą 2 śrub (1).

3. Dokręcić śruby momentem 2,5 Nm.
4. Po założeniu rękawic ochronnych i maski 

ochronnej zainstalować izolację na płycie 
górnej.

5. Podłączyć ponownie wszystkie złącza i ka-
ble uziemiające do elektrod.

Kolejne czynności:

1. Zamontować wszystkie usunięte panele do-
stępowe — patrz „Demontaż i montaż pa-
neli dostępowych” na str. I-31

2. Ponownie uruchomić urządzenie — patrz 
„Uruchamianie po konserwacji” na str. 
I-58.

Odległość między końców-
kami elektrod: 4      mm+1,0

- 0,0
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Demontaż i montaż palnika

Warunki:

 î Zdemontowany zespół wentylatora i adaptera 
instalacji powietrza — patrz „Demontaż i mon-
taż zespołu wentylatora i adaptera instalacji 
powietrza” na str. I-60.

Narzędzia i materiały:

 î Klucz płaski, rozmiar 13 
 î Klucz dynamometryczny
 î Sprężarka powietrza
 î Rękawice ochronne
 î Maska ochronna

Procedura demontażu:
1. Odkręcić cztery nakrętki (1) mocujące płytę 

wentylatora (2). Zdemontować płytę wenty-
latora i jej elementy mocujące. Zachować do 
ponownego montażu.

2. Wyciągnąć rurę palnika (4) z górną i dolną 
uszczelką (3) z wymiennika ciepła. Wyrzucić 
uszczelki.

Czyszczenie i kontrole:
1. Sprawdzić wzrokowo stan rury palnika (4). 
2. Po założeniu rękawic ochronnych i maski 

ochronnej wyczyścić sprężonym powietrzem 
w celu usunięcia zanieczyszczeń. Jeśli pomi-
mo wyczyszczenia jej stan będzie nieodpo-
wiedni, należy ją wymienić.

OFF
3. Wyczyścić komorę spalania — patrz „Kon-

trola i czyszczenie komory spalania” na 
str. I-64.

Procedura instalacji:

1. Zainstalować nową dolną uszczelkę (3) na 
kołnierzu rury palnika (4).

2. Zainstalować rurę palnika (4) w wymienniku 
ciepła.

3. Zainstalować nową górną uszczelkę (3) na 
kołnierzu rury palnika (4).

4. Umieścić płytę wentylatora (2) w odpowied-
nim miejscu na kołkach (5). 

5. Założyć cztery zachowane nakrętki (1) na 
kołki. Dokręcić na krzyż początkowo stosu-
jąc moment 5 Nm, po czym czynność po-
wtórzyć, stosując moment 10 Nm.

Kolejne czynności:

1. Zamontować ponownie zespół wentylato-
ra i adaptera instalacji powietrza — patrz 
„Demontaż i montaż zespołu wentylatora 
i adaptera instalacji powietrza” na str. I-60

2. Założyć wszystkie usunięte panele dostę-
powe — patrz „Demontaż i montaż paneli 
dostępowych” na str. I-31.

3. Ponownie uruchomić urządzenie — patrz „Uru-
chamianie po konserwacji” na str. I-58.



Rys. 29. Czyszczenie komory spalania
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Kontrola i czyszczenie komory spalania

Warunki:

 î Palnik usunięty — patrz „Demontaż i montaż 
palnika” na str. I-63.

Narzędzia i materiały:
 î Odkurzacz przemysłowy
 î Szczotka z nylonowym włosiem
 î Latarka

Procedura kontroli:
Tę procedurę należy wykonać 
przez otwór palnika. Nie należy de-
montować płyty palnika, ponieważ 
może to spowodować uszkodze-
nie uszczelek i izolacji.

1. Używając latarki, sprawdzić wzrokowo stan 
komory spalania. Jeśli jest zanieczyszczona, 
należy ją wyczyścić.

Procedura czyszczenia
1. Używając szczotki z nylonowym włosiem, 

oczyścić ściany komory spalania.
2. Za pomocą odkurzacza przemysłowego 

usunąć wszystkie osady z powierzchni ko-
mory spalania.

Kolejne czynności:
3. Zamontować palnik — patrz „Demontaż 

i montaż palnika” na str. I-63.

OFF

Rys. 30. Wymiana filtra zaworu gazowego

 1

 2

Wymiana filtra zaworu gazowego

Warunki:

 î Zdemontowany lewy panel górny — patrz „De-
montaż i montaż paneli dostępowych” na str. 
I-31. 

Procedura czyszczenia (Rys. 30):

1. Wykręcić 2 śruby i zdjąć dolną pokrywę (1). 
Zachować do ponownego montażu.

2. Wysunąć filtr (2) z obudowy. Wyrzucić.
3. Włożyć nowy filtr (2) do obudowy.
4. Założyć dolną pokrywę (1) z powrotem na 

korpusie zaworu gazowego.

Kolejne czynności:
Wykonać próby szczelności i działania, ciśnienie 
maks. = 360 mbar

OFF



 1

 1
 2

 2

I-65A-070336_PL • B_0821

konserWacja

Kontrola działania presostatów spalin (FPS) 
i powietrza (APS)

Warunki: 

Narzędzia i materiały:
 î Manometr (zakres pomiarowy do min. 7 mbar 

[700 Pa])
Procedura kontroli:

 î Tę procedurę należy wykonać 
podczas pracy kotła (i sterowni-
ka); panel przedni powinien być 
otwarty.

Podczas wykonywania poniższej 
procedury nie należy dotykać po-
łączeń wysokiego napięcia ani ja-
kichkolwiek wewnętrznych podze-
społów kotła mokrymi częściami 
ciała.

1. Odłączyć przewód (2) prowadzący do preso-
statu (1), zgodnie z rysunkiem poniżej.

2. Podłączyć trójnik do przewodu.
3. Podłączyć manometr do jednego z przyłączy 

trójnika.

ON

Rys. 31. Testowanie presostatu powietrza i presostatu spalin

4. FPS: przedmuchać przewód podłączony do 
presostatu spalin i urządzenia pomiarowego 
sprężonym powietrzem.

5. APS: wyssać powietrze z przewodu podłą-
czonego do presostatu powietrza i urządze-
nia pomiarowego.

6. Sprawdzić, czy presostaty zadziałały po osią-
gnięciu nastawy ciśnienia podanej w tabeli 
poniżej i czy sterownik wyświetli błąd 193.

7. W przypadku awarii należy wymienić preso-
stat.

Kolejne czynności: 

1. Podłączyć ponownie przewód (2) w prawidło-
wym miejscu, zgodnie z rysunkiem poniżej.

2. Sprawdzić, czy połączenie jest szczelne.
3. Zamknąć wszystkie panele dostępowe — 

patrz „Demontaż i montaż paneli dostę-
powych” na str. I-31.

N 120 FS - N 160 FS - 
N 200 FS N 250 FS

Presostat spalin 5 mbar  
[500 Pa]

5 mbar  
[500 Pa]

Presostat powietrza 5 mbar  
[500 Pa]

7 mbar  
[700 Pa]
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dodatkoWe informacje dla instalatora

Rys. 32. Moduły rozszerzeń i koncentrator kablowy

Rys. 33. Moduł kaskadowy

koncentrator kablow
y

Moduł serwera

Moduł kaskadowy

Rys. 34. Moduł centralki komunikacyjnej

Koncentrator kablowy 
jest już zainstalowany 
w kotle o standardowej 
konfiguracji i jest podłą-
czony do płyty głównej 
na potrzeby zasilania 
wyświetlacza.

i

Moduły opcjonalne

Moduły rozszerzeń i koncentrator kablowy

Dzięki 3 opcjonalnym modułom rozszerzeń kotły 
firmy NESTA mogą sterować 3 obiegami grzew-
czymi z funkcjami mieszacza. Każdy moduł rozsze-
rzeń należy wyposażyć w zasilacz i podłączenie do 
magistrali danych.

Moduł centralki komunikacyjnej

Ten moduł umożliwia podłączenie urządzenia do 
sieci Ethernet i uzyskanie zdalnego dostępu do 
kotła i całej instalacji grzewczej przez Internet. In-
stalację można zdalnie monitorować i sterować nią 
za pomocą komputera lub urządzeń przenośnych. 
Sterowanie jest możliwe za pomocą przeglądarki 
internetowej.

Moduł kaskadowy

Ten moduł umożliwia instalację kilku kotłów w kon-
figuracji kaskadowej w celu zwiększenia mocy 
grzewczej w określonych zastosowaniach. Moduł 
kaskadowy umożliwia komunikację pomiędzy ko-
tłami i musi być zainstalowany w każdym z nich. 
Patrz „Kotły w konfiguracji kaskadowej” na str. 
I-67.
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Podłączenie do płyty głównej / X11

Moduł 
kaskadowy
podrzędny

Moduł 
kaskadowy
podrzędny

Moduł 
kaskadowy
podrzędny

Płyta główna Płyta główna Płyta główna

Kocioł nr 2 Kocioł nr 3 Kocioł nr 16
aż do 
16 kotłów

Moduł kaskadowy
nadrzędny

Rys. 35. Zasady pracy instalacji kaskadowej

Rys. 36. Moduł kaskadowy

lu
b

Kocioł
nadrzędny

(Master)

Kocioł
podporząd-

kowany
(Slave)

Kocioł
podporząd-

kowany
(Slave)

Kocioł
podporząd-

kowany
(Slave)

Zbiornik 
buforowy 

Wspólny 
czujnik 
zasilania

Wspólny 
czujnik 

powrotu

Kotły w konfiguracji kaskadowej
W instalacji grzewczej składającej się z kilku ko-
tłów ważne jest, aby moc generowana przez kotły 
w każdym momencie była dostosowana do zapo-
trzebowania instalacji, co pozwoli zapewnić opty-
malną sprawność urządzeń.
Do jednego komina można podłączyć kaskadowo 
do 4 kotłów, a sterownik jednego kotła może kon-
trolować pracę 4 takich grup kotłów podłączonych 
do odpowiadających im przewodów kominowych. 
Kocioł mający adres urządzenia 1 pełni rolę urzą-
dzenia nadrzędnego (master), a pozostałe są urzą-
dzeniami podporządkowanymi (slave). 
Kocioł działający w trybie nadrzędnym (master) uru-
chamia wymagane funkcje i wyświetla dodatkowe 
menu z parametrami do wykorzystania w konfigu-
racji kaskadowej.

Kocioł ten zapewnia całą logikę sterującą instalacją 
kaskadową oraz reguluje sekwencję wyłączania/
włączania poszczególnych kotłów zgodnie z wy-
maganiami. 
Kotły są połączone ze sobą za pomocą modułu ka-
skadowego (patrz Rys. 36). Każdy kocioł ma swój 
własny moduł, który jest podłączony bezpośrednio 
do płyty.
Gdy kilka kotłów jest połączonych kaskadowo do 
wspólnej instalacji kominowej, pomiędzy wylotem 
komina a przyłączem komina należy zainstalować 
klapę zwrotną. Zapobiega to powrotnemu przepły-
wowi spalin do wyłączonego kotła. Zalecenia doty-
czące instalacji i konserwacji zamieszczono w in-
strukcji dostarczonej z akcesoriami.  
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1

3 2

Ustawienia kotła — wersja dla instalatora

Poziomy dostępu

Instalator ma dostęp do trzech różnych poziomów 
ustawień: użytkownika (Eu), uruchamiania (C) i in-
żyniera (E). Czwarty poziom, OEM, jest dostępny 
tylko dla producenta i jest włączany po wprowa-
dzeniu odpowiedniego kodu. 
Każdy poziom pozwala na ustawienie określonych 
parametrów lub zaprogramowanie kotła zgodnie 
z zainstalowanymi obiegami.
Menu poziomu użytkownika opisano w części 
„Struktura menu użytkownika” na str. U-27. 
Menu przeznaczone dla specjalistów (poziom uru-
chamiania i inżyniera) opisano natomiast w dalszej 
części instrukcji.
Aby uzyskać dostęp do poziomów uruchamiania 
i inżyniera, należy wykonać następujące czynności:
1. Nacisnąć przycisk OK (2)
2. Wcisnąć przycisk informacji (1) na dłużej niż 

3 sekundy. Wyświetlą się poszczególne pozio-
my dostępu. 

Menu uruchamiania

Ekran uruchamiania wyświetli się po pierwszym 
uruchomieniu kotła. Aby zamknąć ten ekran bez 
wprowadzania zmian, należy nacisnąć przycisk 
ESC (3). Jeżeli parametry nie zostaną ustawione 
i zapisane, ekran będzie wyświetlany automatycz-
nie po kolejnych uruchomieniach kotła, aż do mo-
mentu ustawienia parametrów i ich zapisania.

Menu i ustawienia

Poniższa tabela zawiera menu i podmenu przezna-
czone dla instalatora (poziomy użytkownika, urucha-
miania i inżyniera). W ostatniej kolumnie instalator 
może zapisać wartość każdego parametru podczas 
instalacji, jeśli będzie ona inna niż domyślna.

Struktura menu instalatora
Menu głów-
ne

Po-
ziom Nr prog. Podmenu 1 Podmenu 2 Wartości 

domyślne
Ustalić 
wartość

Czas i data Eu 1  Ҙ Godziny / Minuty 01:00 
(gg:mm)

Eu 2  Ҙ Dzień / miesiąc 01.01 
 (dd.mm)

Eu 3  Ҙ Rok 2019
Eu 5  Ҙ Początek czasu letniego 25.03  

(dd.mm)
Eu 6  Ҙ Początek czasu zimowego 25.10  

(dd.mm)
Sekcja obsłu-
gowa

Eu 20  Ҙ Język  � English, Česki, 
Slovenský, Polski, 
Türkçe, Magyar, 
русский, Slovenščina, 
Ελληνικά, Serbian

Polski

E 22  Ҙ Info  � Chwilowo
 � stale Chwilowo

E 26  Ҙ Blokada obsługi  � Wył.
 � Zał. Wył.

E 27  Ҙ Blokada programowania  � Wył.
 � Zał. Wył.

C 28  Ҙ Bezpośrednia nastawa  � Automatyczne zapa-
miętanie

 � Zapamiętanie  z po-
twierdz.

Zapamię-
tanie  z 

potwierdz.

Eu 29  Ҙ Jednostki  � °C, bar
 � °F, PSI °C, bar
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Menu głów-
ne

Po-
ziom Nr prog. Podmenu 1 Podmenu 2 Wartości 

domyślne
Ustalić 
wartość

Sekcja 
obsługowa 
(kont.)

C 44  Ҙ Obsługa obiegu grzew. 2  � Razem z obiegiem 
grzew. 1 

 � Niezależnie

Razem z 
obiegiem 
grzew. 1 

C 46  Ҙ Obsługa obiegu grzew. 3/P  � Razem z obiegiem 
grzew. 1 

 � Niezależnie

Razem z 
obiegiem 
grzew. 1 

E 70  Ҙ Wersja oprogramowania
Program 
obiegu 
grzewcz. 1

Eu 500  Ҙ Wybór wstępny  � Pon. - Niedz., Pon. - 
Piąt., Sob. - Niedz., 
Po,  Wt, Sr, Cz, Pi, 
So, Ni

Pon. - 
Niedz

Eu 501  Ҙ (wybór dnia lub zakresu))  
1 faza zał.

6:00  
(gg:mm)

Eu 502  Ҙ ((wybór dnia lub zakresu))  
1 faza wył.

22:00  
(gg:mm)

Eu 503  Ҙ (wybór dnia lub zakresu))  
2 faza zał.

--:-- 
(h/min)

Eu 504  Ҙ ((wybór dnia lub zakresu))  
2 faza wył.

--:-- 
(h/min)

Eu 505  Ҙ (wybór dnia lub zakresu))  
3 faza zał.

--:-- 
(h/min)

Eu 506  Ҙ ((wybór dnia lub zakresu))  
3 faza wył.

--:-- 
(h/min)

Eu 516  Ҙ Wartości domyślne  � Tak
 � Nie Nie

Program 5 Eu 600  Ҙ Wybór wstępny  � Pon. - Niedz., Pon. - 
Piąt., Sob. - Niedz., 
Po,  Wt, Sr, Cz, Pi, 
So, Ni

Pon. - 
Niedz

Eu 601  Ҙ (wybór dnia lub zakresu))  
1 faza zał.

6:00  
(gg:mm)

Eu 602  Ҙ ((wybór dnia lub zakresu))  
1 faza wył.

22:00  
(gg:mm)

Eu 603  Ҙ (wybór dnia lub zakresu))  
2 faza zał.

--:-- 
(h/min)

Eu 604  Ҙ ((wybór dnia lub zakresu))  
2 faza wył.

--:-- 
(h/min)

Eu 605  Ҙ (wybór dnia lub zakresu))  
3 faza zał.

--:-- 
(h/min)

Eu 606  Ҙ ((wybór dnia lub zakresu))  
3 faza wył.

--:-- 
(h/min)

Eu 616  Ҙ Wartości domyślne  � Tak
 � Nie Nie

Wakacje, 
obieg grzew-
czy 1

Eu 641  Ҙ Wybór wstępny  � Okres 1 ... Okres 8 Okres 1

Eu 642  Ҙ Okres (Numer): Początek 
Dzień / miesiąc

--:-- 
(dd:mm) 

Eu 643  Ҙ Okres (Numer): Koniec 
Dzień / miesiąc

--:-- 
(dd:mm) 

Eu 648  Ҙ Poziom roboczy  � Ochrona przed zama-
rzaniem

 � Zredukowany

Ochrona 
przed za-

marzaniem
Obieg grzew-
czy 1

Eu 710  Ҙ Temp. zad. Komfort 20°C

Eu 712  Ҙ Temp. zad. zredukowana 16°C

Eu 714  Ҙ Temp. zad. ochr. p-zamarz. 10°C
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Menu głów-
ne

Po-
ziom Nr prog. Podmenu 1 Podmenu 2 Wartości 

domyślne
Ustalić 
wartość

Obieg grzew-
czy 1 (Kont.)

E 716  Ҙ Maks.  wart. zad. Komfort 35.0°C
Eu 720  Ҙ Nachylenie krzywej grzania 1.5
E 721  Ҙ Przesun. krzywej grzania 0.0°C
E 726  Ҙ Adaptacja krzywej grzania  � Wył.

 � Zał. Wył.

Eu 730  Ҙ Temp. graniczna lato-zima 18.0°C
E 732  Ҙ Dobowa granica ogrzewa-

nia -3°C

E 733  Ҙ Wydł. dobowej granicy ogrz.  � Nie
 � Tak Tak

C 740  Ҙ Min temp. zadana zasilania 8°C
C 741  Ҙ Maks. temp. zad. zasilania 90°C
Eu 742  Ҙ Temp. zad. zasil. termostat 65°C
E 744  Ҙ Włacz. stopn. pom. ---
C 746  Ҙ Opóźn. zapotrzeb. na ciepło 0 s
E 750  Ҙ Wpływ temp. pomieszcz. 20%
E 760  Ҙ Ograniczenie temp. w pom. 1°C
E 770  Ҙ Szybkie nagrzewanie 3°C
E 780  Ҙ Szybkie obniż. temp. w 

pom.
 � Wył.
 � Do wart.zad. Zredu-

kow.
 � Do wart.zad.Ochr.p-

-zamarz.

Wył.

E 790  Ҙ Optymalizacja zał. maks. 0 min
E 791  Ҙ Optymaliz. wyłącz. maks. 0 min
E 800  Ҙ Zwięk. temp. zred. początek -5°C
E 801  Ҙ Zwięk. temp. zred. koniec -15°C
E 809  Ҙ Ciągła praca pompy  � Nie

 � Tak Nie

E 820  Ҙ Ochr. przegrz. ob..grz. 
pomp.

 � Wył.
 � Zał.  � Zał.

E 830  Ҙ Zawór miesz. podwyż. temp 5°C
E 832  Ҙ Typ siłownika  � 2-stawny

 � 3-stawny 3-stawny

E 833  Ҙ Histereza przełącz. 2-pkt. 2°C
E 834  Ҙ Czas przebiegu siłownika 120 s
C 850  Ҙ Suszenie jastrychu  � Wył.

 � Ogrzewanie funkcyjne
 � Ogrzewanie dodat-

kowe
 � Ogrzew. funkcyjne/

dodatk.
 � Ogrzew. Dodatkowe 

/ funkc.
 � Ręcznie

Wył.

C 851  Ҙ Temp. zad. ręcz. susz. jastr. 25°C
Eu 855  Ҙ Akt. temp. zad. susz. jastr.
E 861  Ҙ Odbiór nadwyżki ciepła  � Wył. 

 � Tryb ogrzewania
 � Zawsze

Zawsze

E 870  Ҙ Z zasobnikiem buforowym  � Nie
 � Tak Nie
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Menu głów-
ne

Po-
ziom Nr prog. Podmenu 1 Podmenu 2 Wartości 

domyślne
Ustalić 
wartość

Obieg grzew-
czy 1 (Kont.)

E 872  Ҙ Z regul. wst./pompą dosył.  � Nie
 � Tak Tak

E 880  Ҙ Zmniejsz. prędkości pompy  � Poziom roboczy
 � Charakterystyka
 � Nominalna różnica 

temp..

Charaktery-
styka

E 881  Ҙ Prędkość początkowa 100%
E 882  Ҙ Min. prędkość pompy 50%
E 883  Ҙ Maks. prędkość pompy 100%
E 888  Ҙ Kor krzywej przy pręd 50% 33%
E 889  Ҙ Stała czas. filtr. reg. pręd. 5 min
E 890  Ҙ Korekta prędk. regul. zasil.  � Nie

 � Tak Tak

E 898  Ҙ Przełącz. poziomu robocz.  � Ochrona przed za-
mrzaniem

 � Zredukowany
 � Komfort

Zreduko-
wany

E 900  Ҙ Przełączanie trybu pracy  � Źaden
 � Ochrona
 � Zredukowany
 � Komfort
 � Automatyczny

Ochrona

Kocioł Eu 2214  Ҙ Wart. zad. tryb ręczny 60°C
Awaria Eu 6705  Ҙ Kod diagnostyczny SW

Eu 6706  Ҙ Faza sterow. paln. poz. blok.
Konserwacja 
/ serwis

Eu 7130  Ҙ Funkcja kominiarska  � Wył.
 � Zał. Wył.

Eu 7131  Ҙ Moc palnika  � Moc częściowa
 � Pełne obciążenie
 � Maks. obciąż. grzew-

cze

Maks. 
obciąż. 

grzewcze

Eu 7140  Ҙ Tryb ręczny  � Wył.
 � Zał. Wył.

Diagnoza 
źródła ciepła

Eu 8338  Ҙ Czas pracy w trybie ogrzew
Eu 8339  Ҙ Czas pracy CWU
Eu 8378  Ҙ Całkow. energia gazu ogrz.
Eu 8379  Ҙ Całkow. energia gazu chł.
Eu 8380  Ҙ Całkow. energia gazu
Eu 8381  Ҙ Energia gazu do ogrzewania 

Reset?
 � Tak
 � Nie

Eu 8382  Ҙ Energia gazowa do CWU  
Reset?

 � Tak
 � Nie

Eu 8383  Ҙ Energia gazu
Eu 8526  Ҙ Dobowa uzysk. en. słonecz.
Eu 8527  Ҙ Totale verbr. solar energie
Eu 8530  Ҙ Czas pracy z wyk. kolektora
Eu 8532  Ҙ Czas pracy pompy kolektora

Diagnoza 
odbiorców

Eu 8700  Ҙ Temperatura zewnętrzna
Eu 8701  Ҙ Min. temp. Zewnętrzna 

Reset?
Eu 8702  Ҙ Maks. temp. Zewnętrzna 

Reset?
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Kod 
błędu

Opis błędu Wyjaśnienie Działania

10 Błąd czujnika temperatury 
zewnętrznej

Sprawdzić połączenie i/lub czujnik. W ra-
zie potrzeby wymienić.
Praca w trybie awaryjnym
Skontaktować się z działem pomocy 
technicznej fi rmy AIC.

20 Błąd czujnika temperatu-
ry kotła 1

Zwarcie lub przerwanie obwo-
du czujnika zasilania kotła.

Sprawdzić połączenie i czujnik. W ra-
zie potrzeby wymienić.

26 Błąd czujnika wspólnej 
temperatury zasilania

Zwarcie lub przerwanie ob-
wodu czujnika wspólnej tem-
peratury zasilania.

Sprawdzić połączenie i czujnik. W ra-
zie potrzeby wymienić.

28 Błąd czujnika temperatury 
spalin

Zwarcie lub przerwanie obwodu 
czujnika temperatury spalin. 

Sprawdzić połączenie i czujnik. W razie 
potrzeby wymienić.

30 Błąd czujnika temperatury 
zasilania 1

Zwarcie lub przerwanie obwodu 
czujnika temperatury zasilania. 

Sprawdzić połączenie i czujnik. W razie 
potrzeby wymienić.

32 Błąd czujnika temperatury 
zasilania 2.

Zwarcie lub przerwanie obwodu 
czujnika zasilania kotła.

Sprawdzić połączenie i czujnik. W razie 
potrzeby wymienić.

38 Błąd czujnika temperatury 
zasilania, sterownik główny

Sprawdzić połączenie i czujnik. W razie 
potrzeby wymienić.

40 Błąd czujnika temperatury 
powrotu 1.

Zwarcie lub przerwanie obwodu 
czujnika temperatury powrotu. 

Sprawdzić połączenie i czujnik. W razie 
potrzeby wymienić.

46 Błąd czujnika temperatury 
powrotu układu kaskado-
wego

Sprawdzić połączenie i czujnik. W razie 
potrzeby wymienić.

47 Błąd czujnika wspólnej 
temperatury powrotu

Sprawdzić połączenie i czujnik. W razie 
potrzeby wymienić.

50 Temperatury CWU 1, błąd 
czujnika

Sprawdzić połączenie i czujnik. W razie 
potrzeby wymienić.

52 Temperatury CWU 2, błąd 
czujnika

Sprawdzić połączenie i czujnik. W razie 
potrzeby wymienić.

54 Błąd czujnika temperatury 
zasilania CWU

Zwarcie lub przerwanie obwodu 
czujnika zasilania CWU.

Sprawdzić połączenie i czujnik. W razie 
potrzeby wymienić.

57 Błąd czujnika obiegu CWU Sprawdzić połączenie i czujnik. W razie 
potrzeby wymienić.

60 Temperatura w pomiesz-
czeniu 1, błąd czujnika

Sprawdzić połączenie i czujnik. W razie 
potrzeby wymienić.

65 Temperatura w pomiesz-
czeniu 2, błąd czujnika

Sprawdzić połączenie i czujnik. W razie 
potrzeby wymienić.

68 Temperatura w pomiesz-
czeniu 3, błąd czujnika

Sprawdzić połączenie i czujnik. W razie 
potrzeby wymienić.

70 Temperatura w zasobniku 
(góra) 1, błąd czujnika

Sprawdzić połączenie i czujnik. W razie 
potrzeby wymienić.

71 Temperatura w zasobniku 
(dół) 2, błąd czujnika

Sprawdzić połączenie i czujnik. W razie 
potrzeby wymienić.

72 Temperatura w zasobniku 
(środek) 3, błąd czujnika

Sprawdzić połączenie i czujnik. W razie 
potrzeby wymienić.

78 Błąd czujnika ciśnienia 
wody

Sprawdzić połączenie i czujnik. W razie 
potrzeby wymienić.

Kody błędów i rozwiązania
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Kod 
błędu

Opis błędu Wyjaśnienie Działania

81 Zwarcie LPB lub brak zasi-
lania magistrali

Sprawdzić połączenia LPB i zasilanie 
magistrali.

82 Kolizja adresu LPB Sprawdzić adresy podłączonych modu-
łów sterujących

83 Zwarcie BSB/brak komuni-
kacji

Sprawdzić połączenia modułów pokojo-
wych

84 Kolizja adresów BSB 2 urządzenia pokojowe mają taki 
sam adres (nr prog. 42)

Skorygować adresy urządzeń.

85 Błąd komunikacji RF BSB Sprawdzić połączenie magistrali i podze-
społy.

91 Przepełnienie bufora 
EEPROM

Wewnętrzny błąd sterownika, 
czujnik procesu 

Skontaktować się z działem pomocy 
technicznej fi rmy AIC.

98 Moduł rozszerzeń 1, błąd Sprawdzić połączenia modułu rozsze-
rzeń.

99 Moduł rozszerzeń 2, błąd Sprawdzić połączenia modułu rozsze-
rzeń.

100 2 wzorce czasu zegara Sprawdzić wzorzec czasu
102 Brak zasilania rezerwowe-

go zegara
Sprawdzić zegar

103 Błąd komunikacji Sprawdzić połączenie i podzespoły
105 Komunikat dotyczący kon-

serwacji
Szczegółowe informacje zawiera kod 
konserwacji (jednokrotnie nacisnąć przy-
cisk informacji)

109 Temperatura kotła nadrzęd-
nego

Skontaktować się z działem pomocy 
technicznej fi rmy AIC.

110 Blokada STB (SLT) Brak odprowadzania ciepła, 
przerwanie STB, możliwe zwar-
cie w zaworze gazu, przepalenie 
wewnętrznego bezpiecznika; 

Zaczekać, aż urządzenie ostygnie i wyko-
nać reset; jeśli usterka wystąpi kilkakrot-
nie, skontaktować się z działem wsparcia 
technicznego fi rmy AIC

111 Wyłączenie czujnika ograni-
czenia temperatury

Skontaktować się z działem pomocy 
technicznej fi rmy AIC.

117 Zbyt wysokie ciśnienie 
wody

Zmniejszyć ciśnienie wody

118 Zbyt niskie ciśnienie wody Uzupełnić wodę w instalacji, aby uzyskać 
odpowiednie ciśnienie

121 Nie osiągnięto tempera-
tury zasilania w 1. obiegu 
grzewczym

Straty ciepła w obiegu Sprawdzić obieg pod kątem usterek izo-
lacji i strat ciepła.

122 Nie osiągnięto tempera-
tury zasilania w 2. obiegu 
grzewczym

Straty ciepła w obiegu Sprawdzić obieg pod kątem usterek izo-
lacji i strat ciepła.

125 Przekroczono maksymalną 
temperaturę kotła

Skontaktować się z działem pomocy 
technicznej fi rmy AIC.

126 Temperatura CWU nie zo-
stała osiągnięta

Sprawdzić działanie i czasy ogrzewania 
CWU

127 Nie osiągnięto temperatury 
c.w.u. dla zapobiegania Le-
gionelli

Sprawdzić działanie urządzenia
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Kod 
błędu

Opis błędu Wyjaśnienie Działania

128 Zanik płomienia podczas 
pracy

Utrata prądu jonizacji po udanym 
zapłonie

Sprawdzić zasilanie elektryczne, biegu-
nowość i elektrodę jonizacyjną.

129 Nieprawidłowy dopływ po-
wietrza

Sprawdzić zasilanie powietrzem

130 Przekroczenie limitu tempe-
ratury spalin

Przegrzanie silnika cieplnego Sprawdzić przyczyny wysokich tempera-
tur
Sprawdzić połączenie i czujnik. W razie 
potrzeby wymienić
Sprawdzić połączenie i komin. 

132 Bezpieczne wyłączenie 
presostatu gazu

Brak gazu Sprawdzić dopływ i ciśnienie gazu
Sprawdzić połączenie i podzespół

133 Przekroczenie limitu czasu 
bezpiecznego zapłonu

Brak gazu 

Biegunowość przyłącza siecio-
wego, okres ochronny 

Zresetować; jeśli usterka wystąpi ponow-
nie więcej niż 3 razy, skontaktować się 
z działem pomocy technicznej fi rmy AIC.
Sprawdzić elektrodę zapłonową i prąd 
jonizacji

146 Błąd konfi guracji czujnika/
elementów sterujących

Sprawdzić konfi gurację czujnika lub wy-
mienić podzespół

151 LMS14, błąd wewnętrzny Sprawdzić parametry (patrz tabela re-
gulacji dla instalatora i/lub wywoływane 
wartości)
Zresetować sterownik i/lub wymienić 
w razie potrzeby 
Skontaktować się z działem pomocy 
technicznej fi rmy AIC.

152 Błąd parametryzacji Wprowadzanie nieprawidłowych/
sprzecznych parametrów.

Zweryfi kować parametry lub przywrócić 
parametry domyślne

153 Urządzenie zostało zablo-
kowane ręcznie

Wciśnięto przycisk kasowania Sprawdzić przycisk kasowania

160 nie osiągnięta wartość 
prędkości obrotowej wen-
tylatora

Prawdopodobne uszkodzenie 
wentylatora, niewłaściwa nasta-
wa progu prędkości. 

Sprawdzić parametry, połączenia i po-
dzespoły. W razie potrzeby wymienić

162 Błąd presostatu powietrza Presostat powietrza nie zamyka 
się

Sprawdzić podłączenie i regulację preso-
statu powietrza. W razie potrzeby wymie-
nić.

164 Czujnik zasilania/ciśnienia, 
błąd obiegu grzewczego

Sprawdzić połączenie i przełączniki OG. 
W razie potrzeby wymienić

166 Błąd presostatu powietrza Presostat powietrza nie otwiera 
się

Sprawdzić podłączenie i regulację preso-
statu powietrza. W razie potrzeby wymie-
nić.

170 Błąd czujnika ciśnienia 
wody, obieg główny

Sprawdzić połączenie i czujnik. W razie 
potrzeby wymienić.

171 Zestyk alarmowy 1 aktywny

Skorygować błąd
172 Zestyk alarmowy 2 aktywny
173 Zestyk alarmowy 3 aktywny
174 Zestyk alarmowy 4 aktywny
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176 Ciśnienie wody 1 zbyt wy-
sokie

Zmniejszyć ciśnienie wody.

177 Ciśnienie wody 2 zbyt niskie Uzupełnić wodę w instalacji, aby uzyskać 
odpowiednie ciśnienie.

178 Ogranicznik temperatury, 
obieg grzewczy 1

Zaczekać, aż obieg ostygnie i wykonać 
reset; jeśli usterka wystąpi kilkakrotnie, 
skontaktować się z działem wsparcia 
technicznego fi rmy AIC

179 Ogranicznik temperatury, 
obieg grzewczy 2

Zaczekać, aż obieg ostygnie i wykonać 
reset; jeśli usterka wystąpi kilkakrotnie, 
skontaktować się z działem wsparcia 
technicznego fi rmy AIC

183 Urządzenie w trybie para-
metryzacji

Poczekać na zakończenie procesu para-
metryzacji

193 Sygnał wejściowy uniemoż-
liwiający uruchomienie

Zwarcie lub przerwanie obwodu 
presostatu spalin.

Sprawdzić połączenie i czujnik. W razie 
potrzeby wymienić.

195 Przekroczono maksymalny 
czas napełniania

Sprawdzić automatyczny system napeł-
niania 

Nie zaleca się stosowania automatycznego systemu napeł-
niania

196 Przekroczono maksymalny 
tygodniowy czas napełnia-
nia

Sprawdzić automatyczny system napeł-
niania 

Nie zaleca się stosowania automatycznego systemu napeł-
niania

209 Awaria obiegu grzewczego Sprawdzić konfi gurację obiegu grzew-
czego.
Przywrócić parametry domyślne

216 Awaria kotła Sprawdzić konfi gurację obiegu grzew-
czego.
Przywrócić parametry domyślne

217 Błąd czujnika Sprawdzić połączenie i czujnik. W razie 
potrzeby wymienić.

218 Układ kontroli ciśnienia Sprawdzić ciśnienie w instalacji.
243 Błąd czujnika basenu Sprawdzić połączenie i czujnik. W razie 

potrzeby wymienić.
260 Temperatura  zasilania 3, 

błąd czujnika
Sprawdzić połączenie i czujnik. W razie 
potrzeby wymienić.

270 Zbyt duża różnica tempera-
tur w wymienniku ciepła

Sprawdzić zewnętrzne podzespoły hy-
drauliczne instalacji grzewczej.

317 Częstotliwość zasilania 
poza dopuszczalnym za-
kresem

Sprawdzić parametry zasilania elektrycz-
nego na zaciskach kotła.

320 Błąd czujnika temperatury 
napełniania CWU

Sprawdzić połączenie i czujnik. W razie 
potrzeby wymienić.

i

i
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321 Temperatura na wyjściu 
CWU, błąd czujnika

Sprawdzić połączenie i czujnik. W razie 
potrzeby wymienić.

322 Ciśnienie wody 3 zbyt wy-
sokie

Zmniejszyć ciśnienie wody.

323 Ciśnienie wody 3 zbyt niskie Uzupełnić wodę w instalacji, aby uzyskać 
odpowiednie ciśnienie.

324 Wejście BX, te same czuj-
niki

Sprawdzić konfi gurację na liście parame-
trów

325 Wejście BX/moduł rozsze-
rzeń, te same czujniki

Sprawdzić konfi gurację na liście parame-
trów.

326 Wejście BX/grupa miesza-
nia, te same czujniki

Sprawdzić konfi gurację na liście parame-
trów.

327 Moduł rozszerzeń, ta sama 
funkcja

Sprawdzić konfi gurację na liście parame-
trów.

328 Grupa mieszania, ta sama 
funkcja

Sprawdzić konfi gurację na liście parame-
trów.

329 Moduł rozszerzeń/grupa 
mieszania, ta sama funkcja

Sprawdzić konfi gurację na liście parame-
trów.

330 Wejście BX1 czujnika bez 
funkcji

Podłączyć czujnik temperatury do zaci-
sku BX

331 Wejście BX2 czujnika bez 
funkcji

Podłączyć czujnik temperatury do zaci-
sku BX

332 Wejście BX3 czujnika bez 
funkcji

Podłączyć czujnik temperatury do zaci-
sku BX

333 Wejście BX4 czujnika bez 
funkcji

Podłączyć czujnik temperatury do zaci-
sku BX

335 Wejście BX21 czujnika bez 
funkcji

Podłączyć czujnik temperatury do zaci-
sku BX

336 Wejście BX22 czujnika bez 
funkcji

Podłączyć czujnik temperatury do zaci-
sku BX

341 Brak czujnika B6 Brak czujnika nasłonecznienia Sprawdzić parametry, połączenie i po-
dzespół.

349 Brak zaworu zwrotnego 
Y15 zbiornika buforowo-
-magazynowego

Sprawdzić połączenie zaworu zwrotnego 
Y15. W razie potrzeby wymienić.

350 Błąd adresu zbiornika bufo-
rowo-magazynowego

Skorygować adresy urządzeń.

351 Główny sterownik/pompa 
instalacji, błąd adresu

Skorygować adresy urządzeń.

352 Sprzęgło bezciśnieniowe, 
błąd adresu

Skorygować adresy urządzeń.

353 Brak czujnika B10 Brak czujnika wspólnego zasila-
nia

Sprawdzić parametry, połączenie i po-
dzespół.

371 Temperatura zasilania, 
obieg grzewczy 3

Sprawdzić obieg pod kątem usterek izo-
lacji i strat ciepła.
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372 Ogranicznik temperatury, 
obieg grzewczy 3

Zaczekać, aż obieg ostygnie i wykonać 
reset; jeśli usterka wystąpi kilkakrotnie, 
skontaktować się z działem wsparcia 
technicznego fi rmy AIC

378 Licznik powtórzeń, wystąpił 
błąd wewnętrzny

Skontaktować się z działem pomocy 
technicznej fi rmy AIC

382 Prędkość powtarzania Skontaktować się z działem pomocy 
technicznej fi rmy AIC

384 Światło zewnętrzne Odciąć dopływ gazu i skontaktować się 
z działem pomocy technicznej fi rmy AIC

385 Zbyt niskie napięcie zasila-
jące

Sprawdzić wartości zasilania elektrycz-
nego na zaciskach kotła.

386 Tolerancja prędkości wen-
tylatora

Sprawdzić zasilanie powietrzem

388 Brak funkcji czujnika CWU Sprawdzić połączenie i czujnik. W razie 
potrzeby wymienić.

391 Regulator pokojowy 1
Sprawdzić adresy i parametry392 Regulator pokojowy 2

393 Regulator pokojowy 3
426 Sygnał zwrotny klapy od-

prowadzenia spalin
Sprawdzić połączenie i podzespół

427 Konfi guracja klapy spalin Sprawdzić parametry konfi guracji
429 Zbyt wysokie ciśnienie dy-

namiczne wody
Awaria zbiornika wyrównawcze-
go

Sprawdzić pompę
Wymienić zbiornik wyrównawczy

430 Zbyt niskie ciśnienie dyna-
miczne wody

Sprawdzić pompę

431 Czujnik głównego wymien-
nika ciepła

Sprawdzić połączenie i czujnik. W razie 
potrzeby wymienić.

432 Nie podłączono uziemienia Sprawdzić połączenie uziemienia; w ra-
zie potrzeby przymocować

433 Zbyt wysoka temperatura 
głównego wymiennika cie-
pła

Sprawdzić zewnętrzne podzespoły hy-
drauliczne instalacji grzewczej.Komunikaty dotyczące konserwacji

Kod Znaczenie Działanie
1 Przekroczenie liczby godzin pracy palnika

Skontaktować się z działem kon-
serwacji2 Przekroczenie liczby uruchomień palnika

3 Przekroczenie okresu konserwacji
5 Zbyt niskie ciśnienie wody w 1. obiegu grzewczym 

Napełnić obieg, aby osiągnąć od-
powiednie ciśnienie. 18 Zbyt niskie ciśnienie wody w 2. obiegu grzewczym (spa-

dek poniżej 2. dolnego limitu ciśnienia)
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Problem Przyczyna Rozwiązanie

Kocioł nie uruchamia się Brak zasilania

1. Sprawdzić, czy przełącznik zasilania 
ustawiono w pozycji On (wł.); powinien 
być podświetlony

2. Upewnić się, że do sieci elektrycznej 
podłączono kabel zasilający.

3. Sprawdzić zewnętrzną skrzynkę zasilania 
(wyłącznik automatyczny) i zresetować, 
jeżeli zachodzi taka potrzeba

Brak wskazań na wyświetlaczu kotła
Brak zasilania

1. Sprawdzić połączenia elektryczne.
2. Sprawdzić ciągłość przewodów.
3. Wymienić okablowanie.

Uszkodzenie bezpieczników płyty 
głównej

Wymienić przepalone bezpieczniki na płycie 
elektronicznej (T6 3AH 250 V).

Pompa obiegowa nie uruchamia się

Zasilanie pompy
1. Sprawdzić połączenia elektryczne.
2. Sprawdzić ciągłość przewodów.
3. Wymienić okablowanie.

Awaria przekaźnika 1. Sprawdzić przekaźnik. 
2. Wymienić płytę elektroniczną.

Nieprawidłowe działanie pompy

1. Zresetować pompę.
2. Sprawdzić, czy do pompy jest dopro-

wadzane napięcie. Jeśli jest, należy 
wymienić pompę.

Wyczuwalny zapach gazu Nieszczelna instalacja gazu

1. Sprawdzić szczelność połączeń i obie-
gu.

2. Sprawdzić, czy punkty pomiarowe 
ciśnienia są zamknięte.

Wyczuwalny zapach niespalonego gazu Nieszczelna instalacja spalin

1. Sprawdzić szczelność połączeń.
2. Sprawdzić, czy instalacja spalin jest 

drożna.
3. Sprawdzić jakość spalania.

Nieregularne spalanie

Nieprawidłowe ustawienia spalania
Sprawdzić wartości za pomocą analizatora 
gazów i w razie potrzeby wprowadzić zmiany

Cyrkulacja powietrza do spalania
Sprawdzić, czy otwory wentylacyjne nie są 
zablokowane.

Stan palnika i komory spalania Sprawdzić czystość. 

Niedrożne rury wymiennika ciepła
Sprawdzić, czy wyloty kondensatu nie są 
zablokowane. W razie potrzeby wyczyścić.

Awaria wentylatora

1. Sprawdzić, czy wentylator działa.
2. Sprawdzić połączenia elektryczne
3. Sprawdzić ciągłość okablowania
4. Sprawdzić, czy do wentylatora jest do-

prowadzane napięcie. Jeśli jest, należy 
wymienić wentylator.

5. Sprawdzić połączenie kabla sygnało-
wego

(4      mm between tips).+1.0
- 0.0

Rozwiązywanie problemów
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Utrudniony zapłon

Nieprawidłowy rozmiar przewodów 
kominowych i/lub powietrza do 
spalania.

Sprawdzić rozmiary przewodów i dostoso-
wać je do potrzeb

Nieprawidłowe ustawienia spalania
Sprawdzić wartości za pomocą analizatora 
gazów i w razie potrzeby wprowadzić zmiany

Awaria elektrody zapłonowej
Sprawdzić stan i odległość końcówek trzo-
nów (odstęp między końcówkami powinien 
wynosić 3 +/- 0,5 mm)

Palnik nie uruchamia się po otrzymaniu 
sygnału ze sterownika kotła

Awaria zaworu gazu

Awaria wentylatora

Awaria elektrody zapłonowej/joni-
zacyjnej

1. Sprawdzić połączenia elektryczne
2. Sprawdzić podzespoły 

Zanieczyszczona komora spalania Nieprawidłowe ustawienia spalania
Sprawdzić wartości za pomocą analizatora 
gazów i w razie potrzeby wprowadzić zmiany

Kocioł nie osiąga temperatury roboczej

Sterownik kotła
1. Wyregulować nastawę temperatury.
2. Sprawdzić działanie sterownika.
3. Wymienić sterownik.

Niedostateczny transfer ciepła Wyczyścić komorę spalania

Niewystarczająca moc palnika Sprawdzić ustawienia spalania

Zanieczyszczony palnik Wyczyścić palnik

Nieprawidłowy spadek ciśnienia 
w przewodzie kominowym

Sprawdzić spadek ciśnienia w przewodzie 
kominowym

Zbyt wysoka temperatura w porównaniu 
z nastawą

Usterka sterownika kotła

1. Sprawdzić nastawę temperatury.
2. Sprawdzić działanie sterownika.
3. Sprawdzić położenie czujników tempe-

ratury.

Wymiennik ciepła osiąga zadaną tempe-
raturę, ale grzejniki są zimne

Zawory grzejników zamknięte Otworzyć zawory grzejników

Zapowietrzenie instalacji Odpowietrzyć instalację grzewczą

Usterka pompy obiegowej

1. Sprawdzić, czy pompa obiegowa 
pracuje

2. Sprawdzić okablowanie pompy i jego 
ciągłość.

3. Zresetować pompę
4. Sprawdzić, czy do pompy jest dopro-

wadzane napięcie. Jeśli jest, należy 
wymienić pompę.

Częste otwieranie się zaworu bezpie-
czeństwa

Zawór bezpieczeństwa instalacji
Sprawdzić ciśnienie znamionowe zaworu 
bezpieczeństwa (powinno być dostosowane 
do ciśnienia w instalacji).

Ciśnienie w instalacji grzewczej Sprawdzić ciśnienie w instalacji (maks. 
6 barów).

Zbiornik wyrównawczy
Sprawdzić wielkość i działanie zbiornika 
wyrównawczego.
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Jednostka Wartości/uwagi
Instalacja ogólna/grzewcza

Typ budynku/instalacji
Do zastosowań komercyjnych (T/N)
Rok produkcji
Moc wyjściowa instalacji kW
Ogrzewana powierzchnia m²
Liczba obiegów grzewczych:

• Ogrzewanie podłogowe
• Grzejniki
• Pozostałe

Układ kaskadowy (T/N)? Liczba ko-
tłów

Woda

Twardość wody podczas rozruchu mol/m³ lub 
mg/l

Pojemność instalacji l
Dodatki/środek zapobiegający za-
marzaniu (T/N)?
• Typ
• Liczba %

Gaz
Typ
Wartość opałowa kWh/m³
Zainstalowany reduktor ciśnienia 
gazu (T/N)? Typ

Układ hydrauliczny
Normalne ciśnienie w obiegu grzew-
czym

bar

Instalacja odpowietrzona (T/N)?
Zainstalowany zawór bezpieczeń-
stwa (T/N)? Podać parametry zna-
mionowe

bar lub kW

Zainstalowane zbiorniki wyrównaw-
cze (T/N)?  Typy
• Rozmiar l

• Ciśnienie wstępne bar
• Liczba

Lista kontrolna instalacji
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Jednostka Wartości/uwagi
Płytowy wymiennik ciepła w instala-
cji (T/N)? Typ
Sprzęgło hydrauliczne w instalacji 
(T/N)? Typ
Liczba mieszaczy?
Zbiornik buforowy (T/N)? Rozmiar l
Zbiornik CWU (T/N)? Typ l
Pompy (T/N)? Typ
• Obiegi
• Dobrane do wymagań urządze-

nia?
Spaliny

Układ otwarty czy zamknięty?
Jeśli zamknięty — podać wymiary 
lub otwory powietrza do spalania

cm2

Materiał przewodów kominowych
Średnica i długość rurociągu mm/m
Projektant instalacji kominowej
Obliczony spadek ciśnienia 
z uwzględnieniem maksymalnych 
warunków wietrznych (<200 Pa)

Pa

Układ kaskadowy (T/N)?
Zainstalowany szyber lub zawór 
zwrotny spalin (T/N)? Typ

Układ kondensatu
Nachylenie odpływu kondensatu  ° lub 

cm/m
Pułapka/Syfon kondensatu napeł-
niony (T/N)?
Zainstalowany układ neutralizacji 
(T/N)? Typ
Zainstalowana pompa kondensatu 
(T/N)?
Podłączony przewód sterujący 
pompą kondensatu (T/N)?

Sterownik
Sterownik urządzenia?
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Jednostka Wartości/uwagi
Inny sterownik (T/N)? Typ
Zainstalowane moduły opcjonalne 
(T/N)
• Typ
Zainstalowane elementy opcjonalne 
(T/N)
• Czujnik zewnętrzny (T/N)? Typ
• Moduły pokojowe (T/N)? Typ
• Inne elementy

Pozostałe
Użytkownik otrzymał wszystkie 
istotne informacje (T/N)
Użytkownik otrzymał wszystkie 
istotne dokumenty (T/N)

Nazwisko

Data

Podpis

UWAGI
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CO2 % Flue gas T° Remarks Name Date &  
Signature

Parametry spalania — dziennik
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Data 
napełnienia 

wodą 

Data 
uzupełnienia 

wody
Jakość 
wody

Uzdatnianie 
wody Uwagi Nazwisko 

i podpis

Parametry wody — dziennik
Zalecane parametry, które należy sprawdzać podczas instalacji i pracy kotła:
Wskazanie miernika przed wstępnym napełnieniem: Z=…………… m3

Data Wskazanie  
miernika

Znew

w m3

Ilość wody
V=Znew-Z

w m3

Całkowita 
zasadowość 
lub całkowita 
twardość w 

mol/m3 lub °d

War-
tość 
pH

Przewod-
ność  

w μS/cm

Ciśnienie  
w instalacji

pinst

w barach

Dodatek Podpis
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