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Wskazówki dotycz±ce bezpieczeñstwa

                                       
Wskazówki dotycz±ce bezpieczeñstwa
Je¶li poczujesz zapach gazu:
B Zamknij zawór gazu (patrz str. 5).

B Otwórz okna.

B Nie prze∏±czaj ¿adnych prze∏±czników elektrycznych.

B Nie u¿ywaj otwartego ognia.

B Z zewn±trz skontaktuj siê z dostawc± gazu (gazowni±) i 
autoryzowan± firm± zak∏adaj±c± instalacje gazowe.

Je¶li poczujesz spaliny:
B Wy∏±cz urz±dzenie (patrz str. 8).

B Otwórz okna i drzwi.

B Powiadom serwis.

Monta¿, przezbrojenie
B Monta¿ i przezbrojenie mo¿e prowadziæ tylko uprawniona 

firma instalacyjna.

B Nie zmieniaæ elementów odprowadzaj±cych spaliny.

B Nie zas∏aniaæ i nie zmniejszaæ otworów wentylacyjnych w 
drzwiach, oknach i ¶cianach. W przypadku monta¿u 
szczelnych okien nale¿y zagwarantowaæ dop∏yw powietrza 
do spalania.

Konserwacja
B Zalecenie dla u¿ytkownika: podpisaæ umowê na 

coroczn± konserwacjê z uprawnionym serwisantem.

B U¿ytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeñstwo 
urz±dzenia i instalacji.

B Stosowaæ tylko oryginalne czê¶ci zamienne!

Materia∏y wybuchowe i ∏atwopalne
B Nie wolno sk∏adowaæ ani u¿ywaæ w pobli¿u urz±dzenia 

materia∏ów ∏atwopalnych (papier, rozpuszczalniki, farby, 
itp.).
36 720 610 743 PL (02.12)



  

Obja¶nienie symboli

                    
Powietrze do spalania (w pomieszczeniu)
B Powietrze do spalania (w pomieszczeniu) powinno byæ 

wolne od agresywnych substancji (zawieraj±ce zwi±zki 
chloru i fluoru). Uniknie siê w ten sposób korozji.

Obja¶nienie symboli

S∏owa wyt∏uszczone oznaczaj± mo¿liwe niebezpieczeñstwo, 
je¶li nie bêdzie siê przestrzega∏o odpowiednich zaleceñ.

• Uwaga oznacza, ¿e mog± nast±piæ lekkie uszkodzenia 
przedmiotów.

• Ostrze¿enie oznacza, ¿e mo¿e doj¶æ do lekkiego 
uszkodzenia cia∏a, lub ciê¿szych uszkodzeñ przedmiotów.

• Niebezpieczeñstwo oznacza, ¿e mo¿e doj¶æ do 
uszkodzenia cia∏a. W szczególnych przypadkach 
zagro¿one mo¿e byæ ¿ycie.

Wskazówki zawieraj± wa¿ne informacje w przypadkach, gdy 
nie istnieje niebezpieczeñstwo dla ludzi i sprzêtu.

Wskazówki dotycz±ce bezpieczeñstwa bêd± 
oznaczone w tek¶cie trójk±tem 
ostrzegawczym i szarym polem.

i Wskazówki w tek¶cie bêd± oznaczone 
znajduj±cym siê obok symbolem. Bêd± one 
ograniczone poziomymi liniami nad i pod 
tekstem.
4 6 720 610 743 PL (02.12)



  

Elementy obs∏ugi

                                       
1 Elementy obs∏ugi

Rys. 1

8.1 Manometr
14 Syfon odp∏ywowy (osprzêt)
15.1 odp∏yw z zaworu bezpieczeñstwa (c.o.)
61 Przycisk resetuj±cy
135 Wy∏±cznik g∏ówny
136 Regulator temperatury c.o.
170 Zawory odcinaj±ce c.o.
171 ZWE: pod∏±czenie ciep∏ej wody

ZSE: Zasilanie zasobnika
172 Zawór gazowy (wyposa¿enie dodatkowe)
173 ZWE: pod∏±czenie zimnej wody

ZSE: Powrót zasobnika
295 Typ urz±dzenia - naklejka
310 Regulator temperatury c.w.u.
317 Wy¶wietlacz
363 Lampka kontrolna pracy palnika
364 Lampka kontrolna zasilania za∏
365 Przycisk ˆkominiarz†
366 Przycisk serwisowy
367 Przycisk uruchamiaj±cy funkcjê ECO
56 720 610 743 PL (02.12)



Uruchomienie
2 Uruchomienie

2.1 Przed uruchomieniem
Otworzyæ zawór gazowy (172)

B Wcisn±æ pokrêt∏o i przekrêciæ w lewo do oporu (pokrêt∏o 
w kierunku przep∏ywu = otwarte).

Zawory odcinaj±ce c.o. (170)

B Czworok±tny trzpieñ zaworu przekrêciæ za pomoc± klucza, 
a¿ naciêcie bêdzie skierowane w kierunku przep∏ywu 
(patrz ma∏y rysunek).
Naciêcie prostopadle do kierunku przep∏ywu = zamkniête.

Zawór k±towy zimnej wody (173)

B Czworok±tny trzpieñ zaworu przekrêciæ za pomoc± klucza, 
a¿ naciêcie bêdzie skierowane w kierunku przep∏ywu 
(patrz ma∏y rysunek).
Naciêcie prostopadle do kierunku przep∏ywu = zamkniête.

Rys. 2
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Uruchomienie
Skontrolowaæ ci¶nienie c.o.

B Wskazówka manometru (8.1) powinna znajdowaæ siê 
pomiêdzy 1 i 2 bar.

B Je¶li wskazówka znajduje siê poni¿ej 1 bar (przy zimnej 
instalacji), nale¿y dope∏niæ wodê, a¿ wskazówka znajdzie 
siê pomiêdzy 1 i 2 bar.

B Je¶li wymagane jest wy¿sze ci¶nienie wstêpne, 
poinformuje o tym instalator.

B Max. ci¶nienie 3 bary, przy najwy¿szej temperaturze c.o., 
nie powinno byæ przekroczone (otwiera siê zawór 
bezpieczeñstwa (15)).

Rys. 3
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Uruchomienie
2.2 W∏±czenie/wy∏±czenie urz±dzenia
W∏±czenie

B W∏±czyæ urz±dzenie za pomoc± wy∏±cznika g∏ównego (I).
Za¶wieci siê zielona lampka kontrolna, a na wy¶wietlaczu 
pojawi siê warto¶æ temperatury zasilania wody grzewczej.

Rys. 4

Wy∏±czenie

B Wy∏±czyæ urz±dzenie za pomoc± wy∏±cznika g∏ównego (0).
Lampka kontrolna ga¶nie. Zegar (je¶li jest pod∏±czony) 
zatrzyma siê po up∏ywie rezerwy czasowej zasilania.

i Po w∏±czeniu kot∏a na wy¶wietlaczu pojawi siê 
na ok. 10 s parametr P1 do P6.

Niebezpieczeñstwo: pora¿enie pr±dem!

B Przed rozpoczêciem prac na elementach 
elektrycznych, od∏±czyæ napiêcie 
zasilaj±ce (bezpiecznik, prze∏±cznik LS).

6 720 610 333-04.1O
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Uruchomienie
2.3 W∏±czenie c.o.

B Obracaæ regulator temperatury c.o. , aby dopasowaæ 
max. temperaturê zasilania c.o. do instalacji c.o.:

– Niskotemperaturowa instalacja c.o.: po∏o¿enie E 
(ok. 75 ˚C)

– Ogrzewanie z temperatur± zasilania do ok. 90 ˚C: 
po∏o¿enie max (patrz instrukcja instalacji ˆZniesienie 
ograniczenia niskotemperaturowego†)

Podczas pracy palnika ¶wieci siê czerwona lampka 
kontrolna.

Rys. 5

2.4 Regulacja c.o.

B Ustawiæ odpowiednie temperatury na regulatorze 
pokojowym (TR...).

Rys. 6

6 720 610 333-05.1O
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Uruchomienie
2.5 Urz±dzenia z zasobnikiem ciep∏ej wody: 
Nastawiæ temperaturê c.w.u.

Zasobniki bez w∏asnego regulatora temperatury 
(z czujnikiem NTC)

B Nastawiæ temperaturê c.w.u. na regulatorze temperatury 
c.w.u.  w kotle.
W zasobnikach wyposa¿onych w termometr, temperatura 
c.w.u. bêdzie wskazywana na zasobniku.

Rys. 7

Ostrze¿enie: Niebezpieczeñstwo 
oparzenia!

B Podczas normalnego u¿ytkowania 
temperaturê wody nastawiaæ nie wy¿sz± 
ni¿ 60˚C.

B Temperatury do 70˚C nastawiaæ tylko 
krótkotrwale w celu termicznej dezynfekcji.

Ustawienie na regulatorze Temperatura c.w.u.

w lewo do oporu ok. 10 °C (ochrona przeciw 
zamarzaniu)

� ok. 60 ˚C

w prawo do oporu ok. 70 ˚C

Tab. 1

6 720 610 333-07.1O
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Uruchomienie
Przycisk ECO
Przyci¶niêcie i krótkie przytrzymanie przycisku  powoduje 
prze∏aczenie miêdzy trybem komfortowym a trybem ECO.

Tryb komfortowy, przycisk nie ¶wieci siê 
(nastawa fabryczna)
W trybie komfortowym istnieje pierwszeñstwo podgrzewania 
wody w zasobniku.  W pierwszym rzêdzie podgrzewana jest 
woda w zasobniku do nastawionej temperatury. Dopiero 
wtedy  kocio∏ prze∏acza siê na pracê c.o.

Tryb ECO, przycisk ¶wieci siê
W trybie ECO, co 12 minut kocio∏ prze∏acza siê miêdzy prac± 
c.o., a ∏adowaniem zasobnika. 

2.6 Nastawienie temperatury c.w.u. 
Temperaturê ciep∏ej wody u¿ytkowej w zakresie od ok. 40 ˚C 
do 60 ˚C, ustawia siê za pomoc± regulatora temperatury 
c.w.u.  .

Nastawiona temperatura nie pojawia siê na wy¶wietlaczu.

Rys. 8

Ustawienie na 
regulatorze Temperatura ciep∏ej wody

W lewo do oporu ok. 40˚C

� ok. 55˚C

W prawo do oporu ok. 60˚C

Tab. 2

6 720 610 333-07.1O
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Uruchomienie
Przycisk ECO
Przez naci¶niêcie i przytrzymanie przycisku  , mo¿na 
prze∏±czyæ miêdzy prac± komfortow± i ECO.

Tryb pracy komfortowej, lampka w przycisku nie ¶wieci 
siê (nastawa fabryczna)
Temperatura kot∏a utrzymywana jest na zadanym poziomie. 
St±d krótki czas oczekiwania przy poborze c.w.u. Dlatego 
kocio∏ w∏±cza siê nawet przy braku poboru wody.

Tryb pracy ECO, lampka w przycisku ¶wieci siê
Temperatura kot∏a nie jest utrzymywana na zadanym 
poziomie. Funkcja priorytetowego przygotowywania c.w.u. 
pozostaje aktywna.

2.7 Tryb pracy letniej (tylko c.w.u.)

B Zapisaæ po∏o¿enie pokrêt∏a regulatora 
temperatury  .

B Pokrêt∏o regulatora temperatury  
w kotle przekrêciæ do oporu w lewo  .
Centralne ogrzewanie zostaje wy∏±czone. Przygotowywane 
jest tylko c.w.u.  Zasilanie el. regulatora ogrzewania i zegara 
steruj±cego pozostaje w∏±czone.

W przypadku regulatora temperatury w pomieszczeniu

B Pokrêt∏o regulatora temperatury  w kotle przekrêciæ do 
oporu w lewo.
Ogrzewanie zostaje wy∏±czone. Przygotowanie c.w.u. oraz 
zasilanie regulatora ogrzewania i zegara steruj±cego 
pozostaje w∏±czone.

Ostrze¿enie: Niebezpieczeñstwo 
zamarzniêcia instalacji ogrzewania.
W trybie pracy letniej tylko funkcja 
ochrony przeciw zamarzaniu.
12 6 720 610 743 PL (02.12)



Uruchomienie
2.8 Ochrona przeciw zamarzaniu

Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu dla ogrzewania:

B Ogrzewanie pozostawiæ w∏±czone, pokrêt∏o regulatora 
temperatury  ustawiæ przynajmniej w po∏o¿eniu 1.

Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu dla zasobnika:

B Pokrêt∏o regulatora temperatury  przekrêciæ do oporu w 
lewo (10 ˚C)

Przy wy∏±czonym ogrzewaniu:

B ≠rodki zabezpieczaj±ce przed zamarzaniem FSK (firmy 
Schilling Chemie) lub Glythermin N (firmy BASF) zmieszaæ z 
wod± grzewcz± w proporcji 20%-50% (zabezpieczenie 
przed zamarzniêciem tylko dla instalacji ogrzewania).

2.9 Usterki
Podczas pracy kot∏a mo¿e doj¶æ do powstania usterek.

W przypadku wyst±pienia usterki pojawia siê symbol 
zak∏ócenia na wy¶wietlaczu, a lampka w przycisku  mo¿e 
pulsowaæ.

Je¿eli lampka w przycisku  pulsuje:

B przytrzymaæ przycisk  do momentu, gdy na 
wy¶wietlaczu pojawi siê symbol ‰ ‰ .
Nastêpnie na wy¶wietlaczu pojawia siê warto¶æ 
temperatury zasilania.

Je¿eli lampka w przycisku  nie pulsuje:

B wy∏±czyæ i ponownie w∏±czyæ kocio∏.
Po w∏±czeniu kot∏a na wy¶wietlaczu pojawia siê warto¶æ 
temperatury zasilania.

Je¿eli zak∏ócenia nie da siê usun±æ:

B powiadomiæ  serwis.
136 720 610 743 PL (02.12)



Uruchomienie
2.10 Czujnik ci±gu kominowego w 
urz±dzeniach z pod∏±czeniem do komina

W przypadku wydostawania siê spalin, czujnik ci±gu 
kominowego wy∏±cza kocio∏. Na wy¶wietlaczu pojawia siê 
symbol A4 . Po up∏ywie 20 minut kocio∏ uruchamia siê 
automatycznie.

Je¿eli takie wy∏±czenie kot∏a wystêpuje czê¶ciej:

B zleciæ kontrolê kot∏a lub instalacji spalinowej serwisowi.
14 6 720 610 743 PL (02.12)



Wskazówki dotycz±ce oszczêdzania energii
3 Wskazówki dotycz±ce 
oszczêdzania energii 

Oszczêdne ogrzewanie
Urz±dzenie jest tak skonstruowane, aby zapewniæ du¿± 
wygodê obs∏ugi i mo¿liwie ma∏e zu¿ycie gazu i obci±¿enie 
¶rodowiska. Dop∏yw gazu do palnika regulowany jest 
odpowiednio do zapotrzebowania ciep∏a do budynku 
(mieszkania). Urz±dzenie pracuje w sposób ci±g∏y z ma∏ym 
p∏omieniem, je¶li zapotrzebowanie na ciep∏o jest ograniczone. 
Specjalista nazywa ten rodzaj pracy regulacj± p∏ynn±. Dziêki 
p∏ynnej regulacji odchy∏ki temperatury s± ograniczone 
i nastêpuje równomierny rozdzia∏ ciep∏a do pomieszczeñ. 
Mo¿e mieæ miejsce sytuacja, ¿e urz±dzenie pracuje d∏u¿szy 
czas, ale zu¿ywa mniej gazu, ni¿ urz±dzenie które ci±gle 
w∏±cza siê i wy∏±cza.

Regulacja ogrzewania (c.o.)
Instalacja c.o. powinna byæ wyposa¿ona w regulator 
temperatury pomieszczenia i w zawory termostatyczne.

Instalacja c.o. z regulatorem temperatury 
pomieszczenia TR...
Pomieszczenie, w którym zainstalowano regulator 
temperatury pomieszczenia (pomieszczenie wiod±ce), okre¶la 
równie¿ temperaturê dla innych pomieszczeñ. W 
pomieszczeniu wiod±cym nie wolno montowaæ g∏owic 
termostatycznych na zaworach grzejnikowych.Regulator 
temperatury kot∏a (zasilania c.o.) nastawiæ na maksymaln± 
temperaturê zasilania wymagan± dla danej instalacji c.o. Przy 
ustawieniu E zostanie osi±gniêta maksymalna 
temperatura 75˚C.
W ka¿dym pomieszczeniu (oprócz wiod±cego) mo¿na ustawiæ 
temperaturê indywidualnie za pomoc± termostatów 
grzejnikowych. Je¶li w pomieszczeniu wiod±cym chcemy 
osi±gn±æ temperaturê ni¿sz± ni¿ w pozosta∏ych 
156 720 610 743 PL (02.12)



Wskazówki dotycz±ce oszczêdzania energii
pomieszczeniach, nale¿y pozostawiæ nastawion± warto¶æ na 
regulatorze w pomieszczeniu, ale zd∏awiæ przep∏yw wody 
przez grzejniki za pomoc± zaworu grzejnikowego.

Instalacje c.o. z regulatorem pogodowym TA...
Przy tym rodzaju regulacji odczytywana jest temperatura 
zewnêtrzna,  a temperatura zasilania c.o. zmienia siê 
odpowiednio do nastawionej na regulatorze krzywej grzania. 
Regulator temperatury w kotle nastawiony jest na 
maksymaln± temperaturê obliczeniow± instalacji c.o. W 
po∏o¿eniu E na regulatorze temperatury, osi±gana jest 
maksymalna  temperatura zasilania 75 ˚C.

Tryb obni¿enia temperatury
Przez obni¿enie temperatury pomieszczeñ w ci±gu dnia lub 
w nocy, daj± siê zaoszczêdziæ znaczne ilo¶ci paliwa. 
Obni¿enie temperatury w pomieszczeniu o 1 K, prowadzi do 
oszczêdno¶ci ok. 5 % energii. Nie zaleca siê jednak obni¿aæ 
temperatury pomieszczenia poni¿ej 15 ˚C. Odpowiednie 
wskazówki mo¿na znaleπæ w instrukcji obs∏ugi odpowiedniego 
regulatora.

Ciep∏a woda u¿ytkowa
Minimalne ustawienie na regulatorze ciep∏ej wody u¿ytkowej 
oznacza du¿e oszczêdno¶ci energii.

Tryb ECO (patrz str. 12) umo¿liwia maksymaln± oszczêdno¶æ 
gazu.

Teraz Pañstwo powinni mieæ ¶wiadomo¶æ, w jaki sposób 
mo¿na oszczêdnie ogrzewaæ urz±dzeniem gazowym. Je¶li 
maj± Pañstwo dodatkowe pytania, proszê zwróciæ siê do 
autoryzowanego instalatora, lub zwróciæ siê bezpo¶rednio do 
nas.
16 6 720 610 743 PL (02.12)



Informacje ogólne
4 Informacje ogólne
Czyszczenie obudowy
Obudowê ¶cieraæ wilgotn± ¶ciereczk±. Nie stosowaæ ¿adnych 
ostrych i wytrawiaj±cych ¶rodków czyszcz±cych.

Dane urz±dzenia
Je¶li kontaktuj± siê Pañstwo z serwisem, zaleca siê podaæ 
dok∏adne dane dotycz±ce urz±dzenia.
Dane te mo¿na odczytaæ z tabliczki znamionowej lub 
z naklejki, str. 5, Poz. 295.

Oznaczenie  kot∏a (np. ZWE 24-4 MFA 23)

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

Data produkcji (FD...).................................................................

Data uruchomienia:...................................................................

Wykonawca instalacji:...............................................................
176 720 610 743 PL (02.12)
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