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Ważne wskazówki
Instrukcja jest przeznaczona do użytku serwisowego jako pomoc przy montażu i uruchomieniu. Zawiera dane konstrukcyjne
jak również eksploatacyjne i techniczne typoszeregu kondensacyjnych kotłów grzewczych ProCon GWB 75H. Dostarcza
wiadomości niezbędne do prawidłowego montażu oraz bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji kotła.
Przed przystąpieniem do montażu i uruchomienia kotła należy bezwzględnie zaznajomić się z zawartością instrukcji.
Warunki gwarancji nie obejmują uszkodzeń wynikłych podczas pracy urządzenia, które powstały na skutek nie
przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

Przed rozpoczęciem instalacji prosimy zaufać podanym przez nas wskazówkom. Dotyczą one
przede wszystkim Państwa bezpieczeństwa.

Kocioł ProCon GWB 75H powinien zostać zainstalowany tylko przez osoby upoważnione do montażu gazowych
kotłów grzewczych. EWFE-Polonia prowadzi cykliczne szkolenia montażowo - serwisowe. Prace przy instalacjach
gazowych i elektrycznych powinny przeprowadzić osoby posiadające stosowne uprawnienia.
Prace związane z instalacją, przeróbkami i utrzymaniem w eksploatacji instalacji gazowej w budynkach mogą być
wykonywane jedynie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.
Podczas instalacji należy ściśle przestrzegać instrukcji. Ma się wtedy pewność, że wszystko będzie sprawnie
funkcjonować. EWFE-Polonia nie odpowiada za szkody, które powstały w rezultacie nie przestrzegania wytycznych
podanych w instrukcji montażu.
Podczas montażu kocioł ProCon GWB 75H musi być wyłączony z zasilania/ odłączony z sieci.
Montaż urządzeń i wyposażenie ich w armaturę musi odpowiadać polskim normom i obowiązującym przepisom.
Nie wolno dokonywać zmian w urządzeniu na własną rękę, bądź też używać nieoryginalnych części zamiennych.
Muszą być oryginalne i spełniać odpowiednie normy, przepisy i uzyskane przez EWFE-Polonia dopuszczenia, atesty
i aprobaty.
Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych i przepisów przeciwpożarowych. Instalacja i eksploatacja kotła
grzewczego wymaga odpowiednich zezwoleń i uzgodnień zgodnie z polskimi przepisami.
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1. Dane ogólne
1.1 Dane techniczne
ProCon GWB 75 H

Typ
Numer atestu CE/UDT

CE - 0085ATO424

Kategoria gazu

II2ELL3ziemny/ płynny

Pojemność wody w kotle

[l]

8,2

Ciężar kotła (bez wody)

[kg]

67,0

Wymiary (wys.× szer.× głęb.)

[mm]

750 x 750 x 374

Przyłącza wodne c.o.

[DN]

1¼“ GZ

Przyłącze gazowe

[DN]

¾ GZ

Podłączenie systemu spalinowo-powietrznego

DN 80 / 125

Przyłącze odprowadzenia kondensatu

DN 20, ¾“ GZ

Nominalne obciążenie cieplne

kW

15,0 - 70,0

Nominalna moc cieplna przy 80/60°C

[kW]

14,5 - 67,8

Nominalna moc cieplna przy 50/30°C

[kW]

16,0 - 74,6

Sprawność przy 40/30°C

[%]

108,5

Rodzaj gazu

GZ-35

GZ-50

Gaz płynny¹

mm

15,0

15,0

10,0

%

9,0

9,0

11,0

Strumień spalin

kg/h

117,8

117,8

108,6

Nadciśnienie spalin na wyjściu z kotła

[Pa]

200

200

200

Dysza gazowa -
Zawartość CO2 z zamkniętą obudową kotła

Odczyn kondensatu - pH

4...5,5

Ciśnienie gazu na wejściu do kotła²
min.

mbar

18,0

18,0

30,0

max.

mbar

30,0

30,0

50,0

max. ciśnienie gazu, Pimax

mbar

70

Napięcie zasilania

V/Hz

230 / 50

Pobór mocy elektrycznej

W

250

max. ciśnienie pracy

bar

3,0

Przepływ przy ∆T = 20°C

[l/h]

2900

max. temperatura zasilania

[°C]

90

¹ Gaz płynny – propan techniczny (mieszanina C) wg PN-82/C-96000
² Mierzone na zaworze gazowym przy maksymalnym obciążeniu
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1.2 Zakres dostawy
Gazowy kocioł kondensacyjny jest kompletnie wyposażony i przygotowany do podłączenia do instalacji grzewczej, gazowej i
elektrycznej, fabrycznie ustawiony na spalanie gazu ziemnego GZ-50.
Wraz z gazowym kotłem kondensacyjnym są dostarczane:
- instrukcja „Montażu, uruchomienia i eksploatacji”
- szyna montażowa łącznie ze śrubami i kołkami
- czujnik temperatury zewnętrznej ze śrubami i kołkami
- tulejka przyłączowa dla podłączenia węża odprowadzenia kondensatu

1.3 Opis
 Gazowy kocioł kondensacyjny ProCon GWB 75H
- typ wiszący
- regulacja pogodowa
- mikroprocesorowa regulacja z optymalizacją pracy w kondensacji ze zintegrowaną automatyczną regulacją
spalania i systemem diagnostycznym
- możliwość podłączenia regulatora temperatury pomieszczeń QAA 73
 Wyposażenie standardowe
- pompa obiegowa, trójstopniowa
- palnik promiennikowy z układem wstępnego zmieszania ECONOX, dmuchawa z regulacją obrotów zasilana napięciem
przemiennym 230 VAC
- syfon dla odprowadzania kondensatu
- wskaźnik funkcji z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
- manometr wskazówkowy 0 – 4 bar
- kondensacyjny wymiennik ciepła z austenitycznej stali szlachetnej
- zespół gazowy o zwartej budowie
- automatyczny system przełączania - lato/ zima
- elektroniczny zapłon
- zintegrowany jonizacyjny system kontroli płomienia
- zintegrowany system priorytetu ciepłej wody użytkowej
- czujnik temperatury ze zintegrowanym ogranicznikiem STB
- czujnik temperatury spalin ze integrowanym ogranicznikiem STB
- odpowietrzniki ręczne

1.4 Regulacja i wyposażenie do regulacji
System regulacji kotła ProCon jest systemem o budowie modułowej, przeznaczonym do automatyzacji pracy kotła
grzewczego i kompletnej instalacji grzewczej. Tworzy on proste, ale kompletne wyposażenie podstawowe kotła (system
sterowania i regulacji kotła) z możliwościami rozszerzenia do dużych układów instalacji centralnego ogrzewania.
System ten składa się z:
- regulatora kotła (LMU 64) i wyświetlacza (AGU 2.310) z wszystkimi funkcjami regulacji i zabezpieczenia kotła;
- regulatora pokojowego QAA 73 do regulacji dwóch obiegów grzewczych z oddziaływaniem na temperaturę pomieszczeń;
- modułu "Clip-In" AGU 2.500 mieszacza dla sterowania obwodu mieszacza;
- modułu "Clip-In" PCI 420 magistrali dla komunikacji za pośrednictwem magistrali systemowej LPB;
- regulatora RVA 63.242 dla sterowania kolejnego obwodu mieszacza lub obwodu pompowego, tworzenie systemu za
pośrednictwem lokalnej magistrali LPB;
- regulatora RVA 63.280 dla sterowania dwóch kolejnych obwodów mieszaczy lub obwodów pompowych, dla tworzenia
systemu za pośrednictwem magistrali LPB;
- regulatora kaskadowego RVA 47.320 dla pracy w instalacjach wielokotłowych, w których może pracować do 12 kotłów
grzewczych.
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Rodzaj regulacji ogrzewania
Temperatura zasilania instalacji grzewczej może być regulowana w następujący sposób (rodzaje regulacji):
- regulacja prowadzona wyłącznie w oparciu o temperaturę zewnętrzną
- regulacja prowadzona w oparciu o temperaturę zewnętrzną i czas
- regulacja prowadzona w oparciu o temperaturę zewnętrzną i czas z uwzględnieniem temperatury pomieszczenia za
pośrednictwem regulatora temperatury pomieszczeń QAA 73
- regulacja temperatury prowadzona za pośrednictwem regulatora temperatury pomieszczeń QAA 73
Jednostka zarządzająca/ regulator pracy kotła LMU
Jednostka zarządzająca/ regulator pracy kotła LMU zawiera wszystkie funkcje zabezpieczające i regulacyjne z
przeznaczeniem szczególnym dla kotłów modulowanych.
Cechy charakterystyczne:
- funkcja automatycznego sterowania komorą spalania
- regulacja mocy palnika za pośrednictwem regulacji obrotów dmuchawy
- regulacja temperatury kotła
- regulacja temperatury ciepłej wody użytkowej
- elektroniczne, zabezpieczające ograniczniki temperatury STB z czujnikami na zasilaniu i powrocie z instalacji c.o., dla
regulacji i nadzoru
- zabezpieczające ograniczenie temperatury spalin za pośrednictwem czujnika temperatury spalin
- wskazywanie temperatur
- przyłącze dla pomp obiegu grzewczego
- automatyczne sterowanie pompy i zabezpieczenie przed blokowaniem pompy
- zabezpieczenie kotła i instalacji przed zamarzaniem
- nie dające się zamieniać przyłącza elektryczne
- urządzenie "clip in" dla modułu magistralowego dla rozszerzenia przy pomocy elementów podłączalnych do magistrali
- możliwość podłączenia termostatu temperatury pomieszczenia lub regulatora pokojowego
- zintegrowana automatyka pogodowa
- kontrola jonizacji i zapłonu za pomocą wspólnej elektrody
Regulator temperatury pomieszczeń QAA 73 (uwaga: nie współpracuje z RVA 47)
W przypadku stosowania regulatora temperatury pomieszczeń QAA 73 należy usunąć mostek na zacisku
przyłączowym "Raumthermostat" ["termostat temperatury pomieszczenia"] (patrz Rysunek 11, strona 18).
W przypadku zastosowania regulatora temperatury pomieszczeń QAA 73 instalacja centralnego ogrzewania rozszerzona
zostaje o regulację ogrzewania i istnieje komfortowa możliwość sterowania temperatury. Regulator temperatury
pomieszczeń wykonuje wszystkie funkcje dla podłączonych w danym przypadku obiegów grzewczych, jak np. określanie
temperatury istniejącej w pomieszczeniu, obliczanie wartości żądanej temperatury i programowanie czasowe. Regulator
temperatury pomieszczeń QAA 73 podłączany jest bezpośrednio do przewidzianego do tego celu przyłącza na jednostce
zarządzającej pracą kotła LMU.
Cechy charakterystyczne:
- regulacja pogodowa i / lub regulacja uzależniona od temperatury w pomieszczeniu
- dwa niezależne programy ogrzewania dla dwóch obiegów grzewczych (3 czasy ogrzewania, indywidualny program
tygodniowy)
- program przygotowywania ciepłej wody użytkowej
- program pracy kotła w okresie urlopowym
- zabezpieczenie przed zamarzaniem
- optymalizacja ogrzewania
- ustawianie wartości żądanych dla instalacji
- proste ustawianie z wspomaganiem przy pomocy komunikatów podawanych niezakodowanym tekstem (możliwość
wyboru różnych języków)
- wskazania temperatur
- wskazywanie zakłóceń
- zintegrowany czujnik temperatury w pomieszczeniu
- zabezpieczenie przed zablokowaniem pompy



Dodatkowe informacje można uzyskać w instrukcji obsługi regulatora temperatury pomieszczeń QAA 73.
Moduł "Clip-In" AGU 2.500 mieszacza (nie współpracuje z RVA 47), nr kat. 96.39100-7022
Moduł "Clip-In" AGU 2.500 mieszaczy służy do rozszerzenia instalacji centralnego ogrzewania o obieg mieszacza lub o drugi
pompowy obieg grzewczy. Utrzymuje on rzeczywistą wartość żądanej temperatury na zasilaniu z przynależnego czujnika na
dopływie QAD 36 i steruje siłownikiem mieszacza i odpowiednią pompą obiegową. Jednostka zarządzająca pracą kotła LMU
zapewnia potrzebną temperaturę na dopływie.
Moduł mieszacza przewidziany jest do zamontowania bezpośrednio w kotle ProCon GWB 75.
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Czujnik temperatury zasilania QAD 36 dla mieszacza "Clip-In" AGU 2.500 (nie dla RVA 47) nr kat. 94.19314-5015
Czujnik temperatury na zasilaniu instalacji c.o. QAD 36 dla obiegu z mieszaczem, montowany bezpośrednio na rurze
(przylgowy) na zasilaniu, mocowany taśmą, NTC 10k, 1000  przy 25oC.
Moduł magistralowy "Clip-In" moduł OCI 420 nr kat. 96.39100-7023
Moduł magistralowy "Clip-In" służy do komunikacji za pośrednictwem dwuprzewodowego interfejsu i umożliwia dowolne
tworzenie układu systemowego przy pomocy lokalnej magistrali LPB w celu rozszerzenia systemu umożliwiającego regulację
wielu obiegów lub eksploatację kotłów w układzie kaskadowym (RVA).
Czujnik zewnętrzny QAC 34 nr kat. 94.19314-5014
Czujnik zewnętrzny QAC 34 do zamontowania na ścianie zewnętrznej budynku, stopień ochrony IP 21, klasa
zabezpieczenia II niskie napięcie ochronne, NTC 1 k, 1000  przy 25oC, w komplecie zestaw montażowy.
Czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej QAZ nr kat. 36 94.19314-5012 (2 m), 94.19314-5016 (6 m)
Czujnik temperatury c.w.u. QAZ 36 do sterowania temperaturą wody w zasobniku ciepłej wody użytkowej dla jednostki
zarządzającej pracą kotła LMU z kablem podłączeniowym 2 x 0,5 mm2, NTC 10 k, 1000  przy 25oC.
System regulacji RVA 63.242 nr kat 94.80100-5506
System regulacji pogodowej RVA 63.242, z następującymi funkcjami:
jeden obieg mieszacza lub jeden obieg pompowy
ciepła woda użytkowa
dwa wyjścia wielofunkcyjne:
- pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej
- elektryczny wkład grzewczy dla przygotowywania wody użytkowej
- pompa obiegu grzewczego
- ogrzewanie słoneczne
BUS

do komunikacji z innymi urządzeniami regulacyjnymi RVA

E

program suszenia jastrychu

System regulacji RVA 63.280 nr kat. 94.80100-55076
System regulacji pogodowej RVA 63.242, z następującymi funkcjami:
dwa bezpośrednie niezależne obiegi grzewcze lub dwa obiegi grzewcze z mieszaczami
ciepła woda użytkowa
BUS

do komunikacji z innymi urządzeniami regulacyjnymi RVA

E

program suszenia jastrychu

Listwa do mocowania ściennego dla RVA 63 nr kat. 96.85301-5001
W celu zamocowania regulatora RVA 63 w cokole naściennym należy wyciąć "żeberka" z tworzywa sztucznego na szynie
wtykowej w tylnej części regulatora w miejscu żądanego wycięcia.
Regulator kaskadowy RVA 47 nr kat. 96.39100-7024
Nadaje się do regulacji kaskadowej do 12 kotłów ProCon GWB 75. Potrzebny jest tylko jeden regulator w głównym kotle,
pozostałe kotły komunikują się z kotłem głównym za pośrednictwem szyny systemowej LPB.
Optymalna regulacja sposobu pracy wszystkich podłączonych kotłów w kaskadzie z możliwie najniższą mocą i sterowaniem
kolejności włączeń w połączeniu z czasami pracy kotłów i funkcją równomiernego obciążenia kotłów.
Cechy szczególne:
- regulacja temperatury zasobnika c.o. uzależniona od temperatury zewnętrznej
-

1 pompowy obieg grzewczy
ciepła woda użytkowa

- indywidualny program czasowy
- włączanie pompy uzależnione od zapotrzebowania
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- zabezpieczenie przed zamarzaniem
- wtyczki elektryczne uniemożliwiające przypadkową zamianę
- zintegrowany dwuprzewodowy interfejs do bezpośredniego podłączania do magistrali systemowej LPB
W przypadku stosowania regulatora RVA 47 wykluczone jest stosowanie mieszacza "Clip-In" AGU 2.500
(stosować RVA 63).
W przypadku stosowania regulatora RVA 47 utracony jest bezpośredni obieg grzewczy regulatora pracy
kotła LMU.
W przypadku stosowania regulatora RVA 47 mogą być stosowane tylko regulatory temperatury
pomieszczeń QAA 50 i QAA 70.
Czujniki temperatury QAD 21 usytuowane na zasilaniu instalacji c.o. i na powrocie z instalacji c.o. dla RVA 47 i
RVA 63 nr kat. 220 535.
Czujniki temperatury QAD 21 dla określania temperatur w obiegu z mieszaczem, montowane są bezpośrednio na rurze
zasilającej i powrotnej, w komplecie taśma mocującą, Ni 1000, 1000  przy 0oC.

1.5 Działanie regulatora
 Regulacja temperatury w obiegu kotłowym
W przypadku istnienia żądania dostarczenia ciepła z obiegu grzejnego uruchamiany jest palnik. Zintegrowany z regulatorem
kotła regulator temperatury zapewnia poprzez zmianę mocy palnika osiągnięcie i utrzymywanie stałej temperatury kotła
odpowiadającej uprzednio zadanej wartości żądanej.
 Regulacja obiegu kotłowego uzależniona od zapotrzebowania
Regulator kotła wylicza z temperatury zewnętrznej, charakterystyki grzewczej i indywidualnego programu czasowego
chwilową temperaturę żądaną dla obiegu kotłowego. Dla funkcji "Sterowanie pogodowe prowadzone w oparciu o
temperaturę zewnętrzną" podłącza się do regulatora kotła czujnik temperatury zewnętrznej.
 Wejście termostatu temperatury pomieszczenia
Do tego wejścia można podłączyć bezpotencjałowy zestyk (230 V AC). Steruje on generalnie bezpośrednim obiegiem
grzewczym z regulatora kotła (HK1).



Gdy nie jest stosowany oddzielny termostat temperatury pomieszczenia, wejście to musi być zmostkowane.

 Automatyczne sterowanie pompy / chwilowe włączanie pompy
Aby zapobiec zablokowaniu pompy regulator kotła wykonuje chwilowe automatyczne włączanie pompy, gdy pompa nie była
uruchamiana w ciągu ostatnich 24 godzin. Czas trwania chwilowego uruchomienia pompy jest nastawialny. Funkcja ta
wykonywana jest analogowo również przy podłączeniu zaworu przełączającego lub napędu mieszacza za pośrednictwem
mieszacza "Clip-In" AGU2.500.
 Czas opóźnienia wyłączenia pompy - nadbieg pompy
Dla pomp obiegu grzejnego można określić parametr dla czasu opóźnienia całkowitego wyłączenia pompy. Gdy nie istnieje
już żądanie dostarczania ciepła dla obiegu grzejnego, pompa pracuje jeszcze dalej przez czas opóźnienia całkowitego
wyłączenia działania pompy (0...254 min). W razie potrzeby można również zaprogramować ciągłe działanie pompy
(255 min)
 Regulacja ciepłej wody użytkowej
Regulacja ciepłej wody odbywa się za pośrednictwem czujnika w podgrzewaczu z programowalną histerezą. Wartość
żądana temperatury ciepłej wody i nadwyżkę temperatury ciepłej wody można zaprogramować na stałe.
Ładowanie podgrzewacza może się odbywać z lub bez priorytetu - ustawienie fabryczne: priorytet.
W przypadku istnienia żądania ciepła za pośrednictwem czujnika c.w.u. temperatura w kotle jest nastawiana przez regulator
temperatury kotła na żądaną wartość temperatury ciepłej wody plus zaprogramowane przewyższenie temperatury ciepłej
wody, aby umożliwić modulację palnika.
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 Czas opóźnienia całkowitego wyłączenia pompy przy pracy na c.w.u.
W celu wykorzystania ciepła resztkowego kotła po załadowaniu podgrzewacza ciepłą wodą użytkową, regulator kotła
opóźnia całkowite wyłączenie pompy. W zależności od temperatury kotła opóźnienie całkowitego wyłączenia pompy trwa aż
do obniżenia się temperatury do nastawialnej wartości albo trwa maksymalnie jedną minutę.
 Regulacja ciepłej wody uzależniona od zapotrzebowania
Regulator kotła posiada program czasowy dla funkcji podgrzewania c.w.u., przy pomocy którego można indywidualnie
programować czas pracy na c.w.u..
 Regulacja pogodowa
Regulator kotła wyposażony jest w regulację pogodową. W przypadku regulacji pogodowej temperatura na zasilaniu
instalacji c.o. regulowana jest w zależności od stanu nastawienia termostatu temperatury pomieszczenia (praca z
ustawieniem na temperaturę dzienną lub praca z ustawieniem na obniżoną temperaturę nocną), temperatury zewnętrznej i
wartości charakterystycznej dla danej instalacji grzewczej.
Dla zwiększenia komfortu w pomieszczeniu mieszkalnym i oszczędności energii w regulatorze kotła jest zintegrowana
funkcja szybkiego ogrzewania/ szybkiego obniżania temperatury. Funkcja ta zapewnia szybkie ogrzanie powietrza w
pomieszczeniu mieszkalnym przy przełączeniu kotła z pracy nocnej na pracę dzienną. Przy przełączeniu kotła z pracy
dziennej na pracę nocną funkcja ta zapewnia szybkie wyłączenie instalacji grzewczej.
 Przełączenie z pracy dziennej na pracę nocną
Dla obliczenia temperatury na zasilaniu instalacji c.o. przy włączonym termostacie temperatury pomieszczenia uwzględniana
jest temperatura pomieszczenia a przy wyłączonym termostacie temperatury pomieszczenia uwzględniana jest obniżona
temperatura [nocna].
 Przełączanie z pracy w sezonie zimowym na pracę w sezonie letnim
Regulator kotła dysponuje automatycznym układem przełączania z pracy letniej na pracę zimową, żądaną temperaturę
przełączania można nastawić wzgl. skasować przy pomocy parametru 516. Gdy skorygowana temperatura zewnętrzna
przewyższa o 1oC nastawioną temperaturę przełączania instalacja przełączana jest na pracę letnią.
Gdy skorygowana temperatura zewnętrzna opadnie o 1oC poniżej nastawionej temperatury przełączania układ grzewczy
przełącza się automatycznie na pracę zimową.
 Przygotowywanie wody użytkowej
Przygotowywanie wody użytkowej może być włączane wzgl. wyłączane niezależnie od trybu (letniego/ zimowego) pracy
regulatora kotła.
 Ogranicznik temperatury kotła STB (kocioł)
Regulator kotła dysponuje odpowiednim układem logicznym aby za pomocą czujników na zasilaniu instalacji c.o. i na
powrocie z instalacji c.o. zapobiegać nadmiernemu przegrzaniu się kotła. Przy przekroczeniu wprowadzonej różnicy
temperatur najpierw zmniejszana jest moc kotła. Gdy mimo to osiągana jest temperatura przełączania następuje wyłączenie
palnika i wprowadzony zostaje czas opóźnienia wyłączenia dmuchawy i pompy. Na wyświetlaczu pokazywany jest
odpowiedni jednoznaczny komunikat o zakłóceniu. Gdy temperatura kotła opadnie poniżej temperatury wyłączania, można
odblokować ręcznie stałe wyłączenie zabezpieczające kotła poprzez wciśnięcie przycisku odblokowującego.
 Zabezpieczający czujnik temperaturowy STW (kocioł)
Przy przekroczeniu zaprogramowanej dla czujnika STW temperatury wyłączającej następuje wyłączenie dopływu paliwa i
zostaje wprowadzony czas opóźnienia wyłączenia dmuchawy i pompy. Na wyświetlaczu pokazywany jest odpowiedni,
jednoznaczny komunikat o zakłóceniu (patrz Rozdział 6 Komunikaty o usterkach). Ponowne automatyczne włączenie
instalacji następuje gdy, temperatura opadnie poniżej temperatury wyłączania.
 Ogranicznik temperatury spalin STB (spaliny)
Przy przekroczeniu zaprogramowanej dla ogranicznika STB temperatury wyłączania dla systemu odprowadzenia spalin
następuje najpierw zmniejszenie obciążenia kotła. Gdy następnie temperatura spalin nie opadnie wystarczająco, następuje
wyłączenie dopływu paliwa i zostaje wprowadzone czas opóźnienia wyłączenia dmuchawy i pompy. Na wyświetlaczu
pokazywany jest odpowiedni, jednoznaczny komunikat o zakłóceniu (patrz Rozdział 6 Komunikaty o usterkach). Gdy
temperatura STB opadnie poniżej temperatury wyłączania, można odblokować stałe wyłączenie zabezpieczające kotła
poprzez wciśnięcie przycisku odblokowującego.
 Nadzorowanie czujników
Regulator kotła rozpoznaje i nadzoruje podłączone czujniki. W przypadku wystąpienia zakłóceń na wyświetlaczu ukazuje się
odpowiedni komunikat o zakłóceniu w pracy kotła.
 Czujniki na zasilaniu instalacji c.o. i na powrocie z instalacji c.o.
Czujniki te muszą być zawsze zainstalowane. Nadzorują one ciągle. Gdy wystąpią jakieś nieprawidłowości, wyłączany jest
palnik i na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat o zakłóceniu.

9

 Czujnik zewnętrzny
Przy włączeniu zasilania elektrycznego następuje automatyczne samorozpoznawanie czujnika zewnętrznego. Następnie
odbywa się sprawdzanie czujnika odnośnie istniejącego ewentualnie zwarcia lub przerwania obwodu. Gdy przy włączeniu
zasilania nie zostanie rozpoznany żaden czujnik, nie działają związane z tym czujnikiem funkcje. Na wyświetlaczu pojawia
się odpowiedni komunikat o zakłóceniu, który w razie potrzeby można skasować (patrz parametr 554).
 Czujnik ciepłej wody użytkowej
Jeżeli czujnik ten jest uszkodzony lub zwarty jest przewód czujnika, to na wyświetlaczu wskazywany jest odpowiedni
komunikat o zakłóceniu i nieczynne są funkcje związane z tym czujnikiem.
 Czujnik temperatury spalin
Czujnik ten musi być zawsze zainstalowany. Jest on ciągle nadzorowany. Jeżeli zaistnieje nieprawidłowość, następuje
wyłączenie palnika.
 Funkcje zabezpieczenia kotła przed zamarzaniem
Gdy temperatura kotła opadnie poniżej nastawialnej temperatury, zabezpieczenie kotła przed zamarzaniem powoduje
uruchomienie kotła. Następnie kocioł jest szybko nagrzewany do temperatury, którą można również uprzednio nastawić
(patrz parametry 511 i 512).
 Funkcje zabezpieczenia instalacji przed zamarzaniem
Zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem gwarantuje ochronę instalacji przy niskich temperaturach zewnętrznych
poprzez włączanie pomp. W ten sposób następuje obiegowe przetłaczanie wody znajdującej się w instalacji grzewczej. W
zależności od aktualnej temperatury zewnętrznej można wprowadzić włączenie pomp na pracę ciągłą lub przerywaną.
Zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem jest wyłączalne (patrz parametr 555 b4).
 Postępowanie przy wystąpieniu zakłóceń w działaniu kotła
Przy stwarzających zagrożenie zakłóceniach wyłączana jest praca palnika z opóźnieniem całkowitego wyłączenia dmuchawy
i pomp. Każde zakłócenie posiada własne oznaczenie kodowe zakłócenia (patrz Rozdział 6 „Znajdywanie przyczyn usterek”)
 Właściwości awaryjnego trybu pracy
Jeżeli nie jest naruszane bezpieczeństwo, włączany jest awaryjny tryb pracy; tzn. czynne są nadal funkcje, na działanie
których nie mają wpływu zaistniałe zakłócenia.
W przypadku uszkodzenia lub braku czujnika zewnętrznego regulacja odbywa się dalej bez tej funkcji.
W przypadku uszkodzenia lub braku czujnika ciepłej wody wyłączona zostaje regulacja ciepłej wody.

2. Instalowanie
2.1 Wybór miejsca zainstalowania kotła
Aby wykorzystać w pełni zalety kotła kondensacyjnego, kocioł powinien być eksploatowany wyłącznie z
doprowadzeniem powietrza spalania niezależnym od powietrza pomieszczenia. W takim przypadku są
stawiane inne wymagania odnośnie wielkości pomieszczenia i wentylacji pomieszczenia, w którym
zamontowany jest kocioł.
Pomieszczenie, w którym zamontowany jest kocioł powinno być suche i nie może w nim występować
zagrożenie zamarzania. Powietrze do spalania nie może być zanieczyszczone chlorowcoalkanami
(występujących np. w rozpuszczalnikach, klejach, farbach w aerozolu), związkami siarki lub nadmierną
ilością kurzu bądź pyłu.
Ze względu na niską temperaturę powierzchni kotła kondensacyjnego i przewodu doprowadzenia powietrza do spalania nie
wymaga się specjalnych odstępów od łatwopalnych elementów konstrukcyjnych budynku.
Dla podłączenia oraz dla niezbędnych czynności regulacyjnych i konserwacyjnych muszą być zachowane następujące
odstępy (patrz Rysunek 2).
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 Montaż naścienny
Szynę montażową przymocować na ścianie przy pomocy śrub i kołków, i zawiesić kocioł grzewczy (patrz Rysunek 2).



Aby zredukować materiałowe przenoszenie dźwięków, zaleca się stosowanie kołnierzowych kołków
zabezpieczających przed przenoszeniem dźwięków, produkowanych przez firmę „Müpro”.

Wyjścia na podłączenia
elektryczne

Rys. 1: Dane wymiarowe dla
instalowania szyny montażowej

Rys. 2: Dane wymiarowe dotyczące
odstępów montażowych

Podane wymiary odnoszą się do wymiaru podstawowego bez uwzględnienia potrzebnych spadków z systemu
odprowadzenia spalin w kierunku kotła wynoszących co najmniej 3% (3 cm na metr poziomego przewodu podłączeniowego).

 Otwieranie gazowego kotła kondensacyjnego
- Zwolnić śruby zamykające przy pomocy wkrętaka
- Zdjąć osłonę

Rys. 3: Zamknięcie obrotowe
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2.2 Podłączenie do instalacji grzewczej
Firma MHG Heiztechnik GmbH zaleca stosowanie dla kotłów kondensacyjnych typ ProCon GWB 75
odpowiedniego sprzęgła hydraulicznego.
 Przepłukanie instalacji grzewczej
Aby zapobiec zanieczyszczeniu gazowego kotła kondensacyjnego należy dokładnie przepłukać istniejącą instalację
grzewczą przed podłączeniem i uruchomieniem gazowego kotła kondensacyjnego.
Firma MHG Heiztechnik zaleca wbudowanie filtra wodnego na powrocie z instalacji grzewczej.



Gdy instalacja grzewcza wyposażona jest w automatyczne urządzenie napełniające, bezwarunkowo musi
być zainstalowany separator powietrza SPIROVENT z osadnikiem osadów. Seperator powietrza należy
zamontować w pobliżu punktu napełniania.

W przypadku „otwartej” instalacji grzewczej układ kotła i instalacji c.o. oddzielić wymiennikiem ciepła.
Zalecamy zamontowanie na podłączeniu kotła zaworów odcinających zasilanie i powrót z instalacji
grzewczej jak również zaworu zwrotnego, aby w przypadku późniejszych prac konserwacyjnych
wykonywanych przy kotle nie istniała potrzeba spuszczania wody z całej instalacji grzewczej.
W przypadku ogrzewania podłogowego może dochodzić do dyfuzji tlenu, dlatego zalecamy oddzielenie
systemu przy pomocy wymiennika ciepła.
Ze względów gwarancyjnych niezbędne jest stosowanie środka antykorozyjnego przeciwkorozyjnego w
postaci środka „INIBAL Plus”.
Należy mieć na uwadze, że na zasilaniu z kotła musi być zainstalowany zawór bezpieczeństwa.

1 - Zasilanie ogrzewania GZ 1¼”
2 - Powrót z ogrzewania GZ 1¼”
3 - Podłączenie gazu GZ ¾”
4 - Podłączenie odprowadzenia kondensatu ¾”
5 - Korek spustowy do czyszczenia syfonu
6 - Przejście dla okablowania elektrycznego
5
4

3
6

1
2

Rys. 4: Wymiary przyłączowe kotła ProCon GWB 75 H

Przy wysyłce z zakładu producenta gazowy kocioł kondensacyjny ustawiony jest na gaz ziemny GZ-50. Dla pracy z
zastosowaniem gazu ziemnego GZ-35, GZ-41,5 lub propanu musi być ponownie nastawiona armatura gazowa (zespół
gazowy). W przypadku przełączenia na gaz płynny należy zamówić i zamontować zestaw adaptacyjny dla gazu płynnego
(numer zamówieniowy wyrobu: 96.34344-7016) (patrz „Wymiana dyszy gazowej” str.14).
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 Naczynie wzbiorcze



Przestrzegać obowiązujące przepisy.

Dla instalacji grzewczej i kotła potrzebne jest naczynie wzbiorcze.
W przypadku montażu naczynia wzbiorczego firma MHG Heiztechnik GmbH zaleca zamontowanie szybkozłączki z
odcięciem dla ułatwienia wykonywania czynności konserwacyjnych.
W trakcie projektowania nie zakładać zastosowania zbyt małego naczynia wzbiorczego. Wybrać
wystarczające ciśnienie wstępne. Naczynie wzbiorcze o zbyt niskim ciśnieniu wstępnym nie spełnia
swojego zadania. Przed napełnieniem instalacji wodą grzewczą należy sprawdzić czy ciśnienie wstępne
jest wystarczające.
W przypadku stosowania naczynia wzbiorczego należy mieć na uwadze, żeby w przewodach
zabezpieczających nie były zamontowane żadne urządzenia odcinające. Dlatego na rurze wzbiorczej do
naczynia nie należy montować zaworu kulowego.

2.3 Przyłącze gazu
 Objaśnienia
Kocioł ProCon jest urządzeniem kategorii II2ELL3P tj. dla gazu ziemnego GZ-50; GZ-41,5; GZ-35; gazu płynnego propan/
propan - butan
Liczba Wobbego grup gazów mieści się w następujących zakresach:
Grupa
GZ-50
LL
B/P

Ws min.
Ws maks.
[MJ/m3] kWh/m3 [MJ/m3] kWh/m3
40,9
11,36
54,7
15,19
34,4
9,55
44,8
12,4
72,9
20,25
87,3
24,25

Gazy grupy E obejmują gazy grupy GZ-50; gazy grupy LL obejmują gazy grupy L.


Wykonanie przyłącza gazu
Należy przestrzegać zakres zastosowania określony w warunkach wykonania przyłączy gazowych. Prace
przy instalacji gazowej mogą być wykonywane tylko przez instalatorów upoważnionych do wykonywania
takich robót.

Przewody podłączeniowe należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami i obowiązującymi przepisami. Kotły gazowe muszą
być zaopatrzone w rozłączalne przyłącza dla roboczego ciśnienia gazu do maksimum 100 mbar.
Do podłączenia należy stosować przewody sztywne zgodne z normą DIN 3383, część 2.
Przewód doprowadzający gaz musi być zaopatrzony w zawór odcinający dopływ gazu do kotła.
W przewodzie doprowadzającym gaz musi być zamontowany dokładny filtr gazu. Zanieczyszczenia mogą spowodować, że
nie będzie prawidłowo działała armatura gazowa.
Gdy zamierzacie Państwo eksploatować gazowy kondensacyjny kocioł usytuowany poniżej poziomu
terenu i gdy w kotle ma być spalany gaz płynny należy wystąpić do terenowego Oddziału Nadzoru
Budowlanego z wnioskiem o odstępstwo od przepisów oraz przewidzieć na przyłączu gazowym
usytuowanym na zewnątrz budynku dodatkowy gazowy zawór elektromagnetyczny.
 Sprawdzenie szczelności
Przed uruchomieniem należy sprawdzić szczelność przewodu doprowadzającego gaz.
Próbę ciśnieniową przyłącza gazu należy wykonać tylko do zaworu odcinającego gazu przed kotłem.
Armatura gazowa kotła nie wytrzymuje wysokiego ciśnienia próbnego.
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 Wymiana dyszy gazowej
U producenta gazowy kocioł kondensacyjny ustawiony jest na gaz ziemny GZ-50. Istnieje prosta możliwość przestawienia na
gaz ziemny GZ-41,5 lub GZ-35, przy tym należy wyregulować ilość gazu za pośrednictwem armatury gazowej (bez
konieczności wymiany dyszy).
W celu przestawienia na gaz płynny należy wkręcić dysze dla gazu płynnego (Ø 10 mm) po stronie wyjściowej armatury
gazowej. Zestaw adaptacyjny dla przestawienia na gaz płynny można otrzymać na specjalne zamówienie (Numer wyrobu
96.34344-7016).
Należy stosować dysze zgodnie z poniższą tabelą:
Rodzaj gazu
Gaz ziemny GZ-50
Gaz ziemny GZ-41,5
Gaz ziemny GZ-35
Gaz płynny propan



Ø dyszy
15 mm
15 mm
15 mm
10 mm

W przypadku przestawienia kotła na gaz płynny należy na kotle umieścić odpowiednią tabliczkę
informacyjną znajdującą się w zestawie adaptacyjnym.

2.4 Odprowadzenie kondensatu
 Objaśnienia
Miarodajne dla odprowadzenia kondensatu z gazowych kotłów kondensacyjnych do kanalizacji miejskiej są obowiązujące
miejscowe przepisy dotyczące odprowadzenia ścieków do kanalizacji.



Należy przestrzegać miejscowych wymogów dotyczących wprowadzania do kanalizacji miejskiej
kondensatu z gazowych kotłów kondensacyjnych. Wymaga się stosowania neutralizatorów kondensatu przy
łącznej mocy powyżej 200 kW, zaleca się powyżej 100 kW.



Do odprowadzania kondensatu nie należy używać żadnych przewodów metalowych lub elementów
metalowych. Jeżeli jest wymagana neutralizacja możecie zakupić w firmie EWFE-Polonia urządzenie
neutralizujące jako wyposażenie dodatkowe (numer wyrobu: 341 511).

 Montowanie odprowadzenia kondensatu
Zamontować na odprowadzeniu kondensatu dostarczoną wraz z kotłem złączkę dla podłączenia końcówki przewodu
giętkiego. Kondensat może być odprowadzany przy pomocy odpowiedniego przewodu giętkiego do odpływu. Kondensat
musi mieć możliwość swobodnego spływania kroplami.
Gdy stosowane jest urządzenie neutralizujące, wąż może być podłączony bezpośrednio do tego urządzenia.



W przewodzie giętkim nie może się gromadzić woda (wąż nie może być zaginany lub zaciskany).



Nie należy łączyć na stałe z przyłączem kotła kondensacyjnego dodatkowego syfonu.

2.5 Instalowanie regulatora temperatury pokojowej QAA 73
Regulator temperatury pomieszczeń zainstalować w głównym pomieszczeniu mieszkalnym na wysokości około 1,5 m nad
podłogą.



Gdy wykorzystywany jest czujnik temperatury pomieszczenia regulatora temperatury pomieszczeń, nie należy
instalować zaworów termostatycznych w tym pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest regulator
temperatury pomieszczeń. W innym przypadku należy zapewnić, żeby te zawory były ciągle otwarte. Regulacja
ogrzewania działa nieprawidłowo, gdy zawory termostatyczne są zamknięte.



Na regulator temperatury pomieszczeń nie mogą oddziaływać promienie słoneczne lub inne źródła ciepła, takie
jak grzejniki lub kominki.
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Nie należy instalować regulatora temperatury pomieszczeń w pobliżu telewizorów, lamp lub innych źródeł
ciepła. Moduł sterowniczy nie może być zasłonięty meblami lub zasłonami.

Dzięki podłączeniu regulatora temperatury pomieszczeń QAA 73 wszystkie ważniejsze funkcje sterowane są zdalnie z
pomieszczenia mieszkalnego. Jednocześnie umożliwiona jest zdalna kontrola ważniejszych stanów instalacji grzewczej.
Podłączenie dla komunikacji odbywa się za pośrednictwem ułożonej bezpotencjałowej pary przewodów (przewód
dwużyłowy, maksymalna długość 50 m). Za pośrednictwem tego przyłącza regulator temperatury pomieszczeń zasilany jest
również elektrycznie. Z tego powodu całkowita rezystancja przewodów nie powinna przekraczać 2 x 5 . Ze względów
bezpieczeństwa elektrycznego i eliminacji zakłóceń radiowych przewody te powinny być niezawodnie odizolowane od
przewodów sieci elektrycznej 230 V (należy zastosować takie same środki ochronne jak w przypadku układania przewodów
telefonicznych).
Oprócz tego obowiązują wymagania dotyczące instalacji niskonapięciowych (SELV). Przy tym w żadnym przypadku nie
należy używać przewodu sygnałowego przewodu płaszczowego przewodzącego prąd o napięciu 230 V. W przypadku
stosowania regulatora temperatury pomieszczeń QAA 73 musi być zwarte wejście termostatu temperatury pomieszczenia
(istnieje mostek założony przez producenta), gdy nie jest podłączony oddzielny termostat temperatury pomieszczenia.

2.6 Przyłącze odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza
 Dane ogólne
Spaliny z kotła kondensacyjnego ProCon muszą być odprowadzane na zewnątrz do atmosfery za pośrednictwem
szczelnego ciśnieniowo i odpornego na oddziaływanie wilgoci systemu odprowadzenia spalin, który jest dopuszczony do
takiego zastosowania.
Przewody odprowadzenia spalin muszą być odpowiednio zaprojektowane (zwymiarowane) lub dobrane przez wykonawcę
zgodnie z technicznymi zasadami obowiązującymi przy projektowaniu palenisk oraz muszą być zainstalowane odpowiednio
do warunków dopuszczeniowych i warunków określonych przez nadzór budowlany. Odnośnie projektowania (wymiarowania)
obowiązuje norma DIN 4705 „Zgodne z techniką cieplną obliczanie wymiarów kominów; pojęcia, szczegółowe metody
obliczania” (Wydanie: 1993-10). Odnośnie przepisów nadzoru budowlanego należy zwrócić szczególną uwagę na
obowiązujące w danym przypadku krajowe przepisy budowlane i krajowe zarządzenia dotyczące palenisk.
Systemy odprowadzenia spalin muszą zawierać otwory rewizyjne i w razie istnienia potrzeby czyszczenia otwory rewizyjne
wzgl. otwory wyczystkowe. Dlatego jeszcze na etapie projektowania systemu odprowadzenia spalin zalecamy zasięgnięcie
opinii w kompetentnym rejonowym zakładzie kominiarskim. Tam dobrze orientują się w przepisach budowlanych, które
należy przestrzegać.

2.6.1 Sposoby instalowania gazowych kotłów kondensacyjnych
 Praca niezależna od powietrza pomieszczenia, w którym usytuowany jest kocioł kondensacyjny - C33X, C43X, C63X
 Sposób instalowania C33X
C33X = - Gazowy kocioł (dmuchawa przed palnikiem) z instalacją odprowadzenia spalin, który pobiera powietrze do
spalania z atmosfery za pośrednictwem zamkniętego systemu (palenisko gazowe niezależne od powietrza
pomieszczenia, w którym jest ono usytuowane)
- Gazowe paleniska z doprowadzeniem powietrza spalania i odprowadzeniem spalin prowadzącymi pionowo przez
dach; oba wyloty znajdują się w pobliżu siebie w takiej samej strefie ciśnienia.
 Przyłącze powietrzno-spalinowe do kotła
Króciec odprowadzenia spalin ma średnicę nominalną 70 wzgl. 80 mm, króciec dla doprowadzenia powietrza spalania ma
średnicę nominalną 125 mm. Aby wstawić przewód odprowadzenia spalin, można użyć wodę jako środka pomocniczego
[ułatwiającego poślizg]. Uszczelki przewodu doprowadzenia powietrza powinny być nasmarowane smarem.
 Rura podwójna/ ściana zewnętrzna
Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie kotła kondensacyjnego usytuowanego na piętrze lub na poddaszu z
wykorzystaniem systemu podwójnej rury. System ten jest dopuszczony do stosowania dla kotłów kondensacyjnych. Rura
podwójna musi przechodzić przez strop i pokrycie dachowe. Nad stropem musi znajdować się tylko konstrukcja dachowa. W
innym przypadku rura podwójna musi być oddzielona od pomieszczenia mieszkalnego przy pomocy obmurowania.
 Instalacja powietrzno-spalinowa w kanale
Gazowy kocioł kondensacyjny ProCon GWB 75 podłączany jest do instalacji powietrzno-spalinowej. Ogólnie instalacje te są
dopuszczane do stosowania w kanałach przez nadzór budowlany. Odnośnie układania i wykonywania prosimy mieć na
uwadze decyzję dopuszczeniową przewodu odprowadzenia spalin.
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 Praca kotła uzależniona od powietrza z pomieszczenia - B23 / B33
B23 = - Gazowy kocioł (dmuchawa przed palnikiem) z instalacją odprowadzenia spalin, który pobiera powietrze do spalania
z pomieszczenia, w którym ustawiony jest kocioł (palenisko gazowe zależne od powietrza pomieszczenia, w
którym jest ono usytuowane).
- Odprowadzenie spalin może się odbywać zarówno w podciśnieniu jak i przy nadciśnieniu.
 Sposób instalowania C43X
C43X = - Kocioł gazowy (dmuchawa przed palnikiem) z instalacją odprowadzenia spalin, który pobiera powietrze spalania z
atmosfery za pośrednictwem zamkniętego systemu (palenisko gazowe pracujące niezależnie od powietrza
pomieszczenia).
- Paleniska gazowe z doprowadzeniem powietrza spalania i odprowadzeniem spalin do przyłącza w systemie
spalinowo-powietrznym (za pośrednictwem oddzielnych kanałów).
 Sposób instalowania - B63X
C63X = - Kocioł gazowy (dmuchawa przed palnikiem) z instalacją odprowadzenia spalin, który pobiera powietrze spalania z
atmosfery za pośrednictwem zamkniętego systemu (palenisko gazowe pracujące niezależnie od powietrza
pomieszczenia).
- Paleniska gazowe, przewidziane dla podłączenia do systemu doprowadzenia powietrza spalania i odprowadzenia
spalin, który nie jest sprawdzany razem z paleniskiem.

2.7 Maksymalne długości rur, system odprowadzenia spalin dla kotła ProCon GWB 75
Odprowadzenie spalin w kanale szybowym, przewód połączeniowy 1,5 m z dwoma zmianami kierunku o kącie 87o.
Praca kotła zależna od powietrza z pomieszczenia
Przewód podłączeniowy

Przewód pionowy

Maks. długość

Wielkość kanału

DN 80

DN 80 sztywny

9m

140 x 140 mm

DN 80

DN 80 giętki

6m

140 x 140 mm

DN 80

DN 100 sztywny

28 m

160 x 160 mm

DN 80

DN 100 giętki

25 m

160 x 160 mm

Praca kotła niezależna od powietrza z pomieszczenia
Przewód podłączeniowy

Przewód pionowy

Maks. długość

Wielkość kanału

DN 80/125

DN 100 sztywny

24 m

160 x 160 mm

DN 80/125

DN 100 giętki

17 m

160 x 160 mm

DN 80/125

DN 100 sztywny

28 m

200 x 200 mm

DN 80/125

DN 100 giętki

20 m

200 x 200 mm

Odprowadzenie spalin przewodem koncentrycznym przez dach, z dwoma zmianami kierunku o kącie 87o.
Praca kotła niezależna od powietrza z pomieszczenia
Przewód podłączeniowy

Wyprowadzenie ponad dach

Maksymalna długość

DIN 80/125

DIN 80/125

5m

Odprowadzenie spalin przewodem koncentrycznym na ścianie zewnętrznej, przewód połączeniowy 1,5 m z dwoma
zmianami kierunku o kącie 87o . Zasysanie powietrza dolotowego maks. 1,5 m (przewód pionowy).
Praca kotła zależna od powietrza pomieszczenia
Przewód podłączeniowy

Przewód pionowy

Maks. długość

DN 80

DN 80 / 125

9m

Rura zewnętrzna
ze stali szlachetnej
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Praca kotła niezależna od powietrza z pomieszczenia
Przewód podłączeniowy

Przewód pionowy

Maks. długość

DN 80/125

DN 80 / 125

5m

Rura zewnętrzna
ze stali szlachetnej

DN 80/125

DN 100 / 160

18 m

Rura zewnętrzna
ze stali szlachetnej

GWB 75

GWB 75

Rys. 5
System powietrzno – spalinowy bez komina - podwójna rura
do 4 m z przejściem przez strop i poszycie dachowe

Rys. 6
System powietrzno – spalinowy bez komina – podwójna rura
do 4 m z przejściem przez poszycie dachowe

GWB 75
GWB 75

Rys. 7
System powietrzno – spalinowy w kominie murowanym

Rys. 8
System powietrzno – spalinowy bez komina prowadzony
po ścianie zewnętrznej
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Przy wkładaniu przewodów odprowadzenia spalin stosować tylko dopuszczalne środki ułatwiające poślizg.



Należy mieć na uwadze, że na poziomych odcinkach przewodów musi być przewidziany spadek 5% w
kierunku do kotła (5 cm na 1 metr długości), ponieważ w przeciwnym przypadku może się gromadzić w
przewodzie spalinowym kondensat. Nagromadzenie się kondensatu w przewodzie spalinowym może
powodować zakłócenia w pracy kotła.



Gdy przewód powietrzno-spalinowy przechodzi przez strop, dla którego określona jest odporność czasowa
na wytrzymywanie warunków występujących podczas pożaru, to osłona, aż do pokrycia dachowego musi
odpowiadać odporności czasowej stropu.

2.8 Podłączenie elektryczne
Uwaga: napięcie 230 V. Zapewnić, żeby jakiekolwiek elementy kotła nie znajdowały się pod napięciem.
Przestrzegać obowiązujące przepisy .
przez

Przed podłączeniem do sieci elektrycznej przyłącze elektryczne musi być sprawdzone
kompetentnego elektryka, posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

Przewody przeprowadza się przez przepusty kablowe usytuowane w dolnej części kotła i podłącza się do odpowiednich
wtyków przyłączowych.

Rys. 9: Przepusty kablowe

 Wykonanie podłączenia do sieci elektrycznej

Podłączenie do sieci elektrycznej odbywa się bezpośrednio na zaciskach podłączeniowych w kotle.
Rys. 10: Podłączenie zasilania elektrycznego

Zwrócić uwagę na to, żeby nie zamienić przewodu fazowego i przewodu zerowego.
Podłączenie kotła do sieci elektrycznej wykonuje się na listwie zaciskowej przy pomocy przewodów trójżyłowych o przekroju
3 x 1,5 mm2.
Czujniki i przyłącze regulatora temperatury pomieszczeń oraz pompy zewnętrzne podłącza się bezpośrednio do zacisków
przyłączowych regulatora kotła (patrz poniższe zdjęcie).
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Czujnik zewnętrzny

Czujnik wody użytkowej

Wolny

Wyłącznik ciśnieniowy gazu

Termostat temperatury pomieszczenia

Regulator temperatury pomieszczeń QAA 73

Rys. 11: Podłączenie czujnika zewnętrznego / czujnika wody użytkowej i regulatora temperatury pomieszczenia

 Czujnik temperatury zewnętrznej
Podłączenie czujnika temperatury zewnętrznej wykonywane jest dwużyłowo (z możliwością przestawiania przewodów można nie zwracać uwagi na biegunowość) na zaciskach X10-06. Przekrój przewodu należy przyjąć z poniższej tabeli:
Długość [ m ]
do 18
18 ... 35
35 ... 50

Minimalny przekrój [ mm2 ]
0,125
0,25
0,5

 Czujnik temperatury wody użytkowej
Podłączenie czujnika temperatury wody użytkowej wykonywane jest dwużyłowo (z możliwością przestawiania - można nie
zwracać uwagi na biegunowość) na zaciskach X10-05.
 Termostat temperatury pomieszczenia
Do tego wejścia można podłączyć bezpotencjałowy zestyk termostatu temperatury pomieszczenia.
Gdy nie jest podłączany termostat temperatury pomieszczenia należy na zaciski X10-02 założyć mostek (fabrycznie
założony).
 Regulator temperatury pomieszczeń QAA 73
Regulator temperatury pomieszczeń QAA 73 podłącza się kablem dwużyłowym do zacisków X10-01 i podłączenie to jest
zabezpieczone przed przebiegunowaniem. Nie jest potrzebne dodatkowe zasilanie elektryczne. Potrzebne przekroje
przewodów oraz maksymalne długości przewodów dla przewodów miedzianych podane są w poniższej tabeli:
A / mm2 D / mm
0,05
0,08
0,125
0,20
0,25
0,35
0,50
0,75
1,00
1,50
2,50
4,00

0,25
0,32
0,40
0,50
0,56
0,67
0,80
0,98
1,13
1,38
1,78
2,26

/m

Długość / m

0,35600
0,22250
0,14240
0,08900
0,07120
0,05086
0,03560
0,02373
0,01780
0,01187
0,00712
0,00445

35
56
88
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Prosimy mieć również na uwadze wskazówki zawarte w Instrukcji instalowania regulatora temperatury pomieszczeń QAA 73.



Maksymalna długość przewodu podwójnego dla magistrali wynosi 100 m.
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 Pompa obiegu grzewczego

 Moduł magistralowy "Clip-In" OCI 420

Podłączenie sieciowe
mieszacza "Clip-In" AGU
2.500
Pompa obiegu grzejnego za
sprzęgłem hydraulicznym
Zewnętrzny zawór
3-drogowy c.o./ c.w.u.
Pompa ładująca wody
użytkowej

Bus
Przyłącze
magistrali

Rys. 12: Podłączenie pomp obiegu grzewczego i
pomp wody użytkowej

Rys.13: Zabudowanie modułu magistralowego "Clip-In"

Moduł magistralowy umożliwia komunikację regulatora kotła z zewnętrznymi urządzeniami regulacyjnymi serii RVA.

Stan

Kod migowy LED

OCI nieskonfigurowany

Ciągłe

Niekompatybilność OCI i LMU
(niewłaściwe ustawienie parametrów
systemu wodnego)

7%

Moduł magistralowy OCI 420... posiada diodę elektroluminescencyjną (LED) dla sygnalizowania swojego stanu. Pokazywany
jest stan lokalnej magistrali LPB i sygnalizowane są różne przypadki błędów (zakłóceń).

93%

Wł
wył

Częstotliwość: 1 Hz
Wyłącz.
7%

OCI skonfigurowany
Zwarcie magistrali LPB lub brak zasilania

93%

wł

Niedopuszczalny adres magistrali LPB

wył

5%

Częstotliwość: 1 Hz
OCI skonfigurowany
Magistrala LPB sprawna

95%
wł
wył

OCI skonfigurowany
Magistrala LPB sprawna

5%

5%

Częstotliwość: 1 Hz
20%

Wyłączone zasilanie magistrali - OCI

70%
wł
wył

Włączone zasilanie magistrali - OCI

Częstotliwość: 1 Hz

Magistralową łączówkę zaciskowa "Clip-In" doprowadza się do bezpośredniego "zatrzaskowego" połączenia z regulatorem
kotła i łączy się pięciożyłowym płaskim kablem taśmowym z regulatorem kotła (zacisk X40) (patrz zdjęcie poniżej).

Mieszacz Clip-In

BUS Clip-In

Rys. 14: Gniazda podłączeniowe dla modułów
magistrali OCI 420 oraz mieszacza AGU 2.500
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Rys. 15: Podłączenie płaskiego kabla taśmowego

Dla podłączenia lokalnej magistrali (LPB) jest do dyspozycji wtyk dwuwtykowy.



Podczas instalowania należy mieć na uwadze wskazówki podane w załączonej instrukcji.

 Moduł "Clip-In" mieszacza AGU 2.500
Moduł "Clip-In" mieszacza umożliwia regulację obiegu grzejnego mieszacza.

Przyłącze sieciowe modułu
„Clip-In” mieszacza

Pompa
obiegowa

Siłownik
mieszacza

Czujnik QAD 36 na
zasil. insta. mieszacza

Rys. 16: Instalowanie modułu "Clip-In" mieszacza

Moduł "Clip-In" mieszacza montuje się bezpośrednio za pomocą "zatrzaskowego" połączenia z regulatorem kotła i łączy
pięciożyłowym płaskim kablem taśmowym z regulatorem kotła (zacisk X50).



Podczas instalowania należy mieć na uwadze wskazówki podane w załączonej instrukcji.

Kabel przyłącza sieciowego podłącza się do pomocniczego zasilania elektrycznego (zacisk X1-02).



W celu uaktywnienia modułu "Clip-In" mieszacza, należy ustawić parametry odpowiedniego układu wodnego
- parametru 552 (patrz Rozdz. 3.3.2).

 Podłączenie regulatora zewnętrznego
Aby połączyć regulator kotła z regulatorem użytkownika RVA potrzebny jest moduł magistralowy "Clip-In" OCI 420. Przy
instalowaniu należy mieć na uwadze wskazówki podane w załączonej instrukcji.
W celu podłączenia regulatora należy ustawić parametry odpowiedniego układu wodnego (patrz Rozdział 3.3.2).
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3

Uruchomienie

3.1 Obsługa regulatora kotłowego
Panel sterowniczy kotła
Kocioł ProCon GWB 75 jest seryjnie wyposażony w panel sterowniczy przedstawiony na rysunku poniżej.
Panel sterowniczy służy do regulacji kotła i nastawy parametrów pracy kotła.
W celu przyjęcia wartości nastawionych podczas ustawiania parametrów kotła należy dwukrotnie wcisnąć
przycisk "Reset" lub włączyć i wyłączyć kocioł.



Funkcje przedstawionych przycisków opisane są w przedstawionej poniższej tabeli.

Rys. 17: Panel sterowania kotła

Nr

Przycisk

Funkcja

1

Blokowanie i odblokowywanie systemu regulacji kotła

2

Włączanie wyłączanie wody użytkowej
Mode:
Praca ze sterowaniem automatycznym

3

Nominalna praca ciągła
Zredukowana praca ciągła
Stan gotowości
Nastawienie wartości żądanej temperatury kotła i
pomieszczenia
Ustawienie wartości żądanej temperatury wody użytkowej
(tylko z podłączonym czujnikiem)

4

5

6

7

Wybór wiersza parametrów

8

9

Przestawianie parametru nastawczego
Zmiana wskazania informacyjnego

10

Wyświetlacz

11

4

i

5

4

i

5

> 3 sec
> 9 sec

Przedstawianie danych i rodzajów pracy (patrz strona 23)
Funkcja "kominiarz" (patrz strona 24)

i
i

Funkcja wyłączenie regulatora (patrz strona 25)

Wskazania standardowe
Gdy w ciągu około 8 minut nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, moduł sterowania powraca z powrotem automatycznie do
wskazań standardowych.
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3.2 Symbole na wyświetlaczu panelu sterowniczego kotła
Display
Wyświetlacz
7

6

7494z22/0202

4

1

8

5

3

2

Rys. 18: Wyświetlacz kotła

1

2
3

Funkcja
Wskazanie ciśnienia wody w skokach 0,5 bar gdy istnieje
czujnik
Wskazane aktualnej wartości
Wskazanie funkcji:
Uaktywniona funkcja "kominiarz"
Uaktywniona blokada regulatora

4

Objaśnienie symboli:
Wskazanie temperatury wody użytkowej lub włączone
dostarczanie wody użytkowej
Wskazanie wartości żądanej temperatury kotła, wody
użytkowej lub włączenie pracy grzewczej
Wskazywanie temperatury zewnętrznej
Praca komfortowa (praca w dzień)
Praca zredukowana (obniżenie temperatury w godzinach
nocnych)
Wskazywanie istnienia płomienia - praca kotła
Wskazywanie istnienia zakłócenia - awaria

5

Wskazanie czasu, pokazywanie parametrów lub kod błędów

6

Rodzaj pracy:
Praca ze sterowaniem automatycznym
Ciągła praca komfortowa
Ciągła praca zredukowana
Stan gotowości

7

WŁĄCZANIE lub WYŁĄCZANIE wody użytkowej

8

Wskazanie czasów grzania obiegu grzejnego nastawionych
w programie sterowania czasowego
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 Wybór rodzaju pracy
System regulacji daje do dyspozycji cztery różne rodzaje pracy dla podłączonego obiegu grzejnego 1, które w zależności od
potrzeb mogą być nastawiane bezpośrednio.
Tryby pracy: , ,
,
Tryby pracy wybiera się poprzez wciśniecie przycisku
. Wybrany tryby pracy obiegu grzewczego wskazywany jest na
wyświetlaczu ciekłokrystalicznym (LCD) za pośrednictwem paska usytuowanego pod odpowiednim symbolem.
Dla normalnej pracy grzewczej sterowanej za pośrednictwem czujnika temperatury zewnętrznej i obniżaniem temperatury w
godzinach nocnych należy wybrać rodzaj pracy - "Praca ze sterowaniem automatycznym" - .
Rodzaj pracy

Określenie

Oddziaływanie wyboru rodzaju pracy

 obieg grzejny pracuje wg. programu przełączania
czasowego tzn. kocioł wykonuje przełączenia na pracę w
dzień i pracę w nocy odpowiednio do nastawionych czasów.
 kocioł nie ogrzewa obiegu grzewczego
Stan gotowości do pracy
 włączone jest zabezpieczenie kotła przed zamarzaniem.
 kocioł ciągle ogrzewa obieg grzewczego (również w nocy)
Praca ciągła w dzień
odpowiednio do nastawionej żądanej temperatury
(praca nominalna)
pomieszczenia wzgl. żądanej temperatury obiegu grzejnego.
Praca ze sterowaniem
automatycznym

Praca ciągła w nocy
(praca zredukowana)

 kocioł ciągle ogrzewa obieg grzewczy (również w dzień)
odpowiednio do nastawionej żądanej zredukowanej
temperatury pomieszczenia wzgl. żądanej zredukowanej
wartości temperatury kotła.

 Woda użytkowa
Przygotowywanie wody użytkowej jest niezależne od poszczególnych trybów pracy kotła i jest włączane wzgl. wyłączane
przez wciśnięcie przycisku .
WŁĄCZENIE przygotowywania wody użytkowej wskazywane jest na wyświetlaczu przez pasek usytuowany pod symbolem
wody użytkowej
Woda użytkowa jest wówczas ogrzewana odpowiednio do parametru czasu ogrzewania wody użytkowej i parametru
temperatury wody użytkowej nastawionych na poziomie parametrów użytkownika (poziom parametrów nastawianych przez
użytkownika).
WYŁĄCZENIE przygotowywania wody użytkowej wskazywane jest na wyświetlaczu przez zgaszony pasek pod symbolem
wody użytkowej .
Gdy nie jest podłączony czujnik temperatury wody użytkowej, to nie jest aktywna funkcja na wyświetlaczu i programowanie z
regulatora kotła.
Rodzaje pracy kotła
 Funkcja
Funkcja ta służy do celów pomiarowych na kotle, przy tym nastawia się maksymalną moc grzewczą aż do zadziałania
czujnika temperatury.
Włączanie funkcji:
- równocześnie wcisnąć przyciski
- na wyświetlaczu miga wskaźnik

i

na dłużej niż 3 sekundy i krócej niż 6 sekund

Działanie:
- włączona pompa kotła i pompa obiegu grzejnego.
- pogodowa regulacja temperatury jest wyłączana.
- kocioł pracuje z maksymalną mocą grzewczą.
- na wyświetlaczu wskazywana jest funkcja .
Zakończenie:
- Wcisnąć przyciski

lub
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 Funkcja - zatrzymanie regulatora
(patrz również Rozdział 3.4 Uruchomienie kotła ProCon GWB 75)
Funkcja - zatrzymanie regulatora umożliwia ręczne nastawienie mocy kotła w trybie pracy - ogrzewanie. Funkcja ta służy do
celów pomiarowych.
Włączenie funkcji:
- wcisnąć
i i przytrzymać w położeniu wciśniętym dłużej niż 6 sekund.
- na wyświetlaczu miga
.
- na wyświetlaczu pojawia się liczba podana w procentach, która podaje nastawioną względną moc kotła.
Ustawianie:
- przez wciśniecie przycisków nastawczych "+" lub "-" można zwiększyć lub zmniejszyć moc w skokach procentowych.
- przez wciśnięcie przycisków wyboru wiersza "" lub "" można dokonać bezpośredniego wyboru między minimalną i
maksymalną mocą.
Zakończenie:
- Wcisnąć przyciski

lub

 Przycisk informacyjny
Przy pomocy przycisku informacyjnego można w każdej chwili zmienić płaszczyznę informacyjną.
Kolejnymi wciśnięciami przycisku informacyjnego można wywołać różne informacje, które są do dyspozycji na poziomie
informacyjnym.
Wskazanie
Wcisnąć jeden raz

temperatura wody użytkowej

Wcisnąć kolejny raz
Wcisnąć kolejny raz

X.

Wcisnąć kolejny raz
Wcisnąć kolejny raz
Wcisnąć kolejny raz

Znaczenie

ciśnienie wody (tylko w przypadku
podłączenia czujnika ciśnienia wody)
faza robocza
temperatura zewnętrzna

Ex

kod błędu
temperatura kotła
powrót do wskazania standardowego

lub
Wskazania informacyjne
Płaszczyzna
b0
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

Nazwa

Opis
wskazanie kodu diagnostyki
TkRuec
temperatura na powrocie z instalacji c.o.
TbwIst2
temperatura wody użytkowej, czujnik 2
Tabgas
temperatura spalin
TiAussen
temperatura zewnętrzna
TaGem
temperatura zewnętrzna mieszana
TaGed
temperatura zewnętrzna skorygowana
TvIst
temperatura na zasilaniu mieszacza
AGU2.500...
--bez funkcji
--bez funkcji
--bez funkcji
IonStrom
prąd jonizacji
Gebl_Drehz
Obroty dmuchawy
Gebl_PWM_Aus aktualne sterowanie dmuchawy (PWM)
Akt
RelModLevel
względna moc, odniesiona do nastawionej
maksymalnej mocy grzewczej
Pumpe_PWM
wartość żądana pompy (PWM)
--różnica regulacji
--bez funkcji
--bez funkcji
--bez funkcji
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Jednostka
oC
oC
oC
oC
oC
oC
oC

------A
100/min
%
%
XXX
XXX
-------

Płaszczyzna Nazwa
d0
--d1
Tsoll

d2
d3

TkSoll
TsRaum

d4

TbwSoll

d5

PhzMax

d6

NhzMax

d7
d8
d9

-------

Opis
bez funkcji
wartość żądana dla regulatora
dwustanowego wzgl. regulatora
modulacyjnego (PID)
aktualna wartość żądana kotła
wartość żądana temperatury
pomieszczenia
wartość żądana temperatury wody
użytkowej
maksymalny stopień modulacji podczas
pracy grzewczej
maksymalne obroty przy maksymalnej
mocy podczas pracy grzewczej
bez funkcji
bez funkcji
bez funkcji

Jednostka
---

oC
oC

100/min

Wskazania danych roboczych
 Rozszerzona płaszczyzna informacyjna
Gdy znajdujecie się w płaszczyźnie informacyjnej, można wywołać rozszerzoną płaszczyznę informacyjną. W tej
płaszczyźnie można wywoływać następne informacje dotyczące stanu roboczego i ustawienia kotła.
Przycisk
i
lub
lub
lub

lub

Znaczenie
oba przyciski wcisnąć
równocześnie, na co
najmniej 3 sekundy
wybieranie płaszczyzny
wskazań
wybór wskazywanej
wartości na płaszczyźnie
z powrotem do trybu informacje.

Rozszerzony tryb - informacje



Po około 8 minutach wskaźnik przechodzi automatycznie do standardowego wskazywania temperatury kotła.

3.3 Nastawianie parametrów kotła ProCon GWB 75
Kocioł ProCon GWB 75 dysponuje poziomami programowania, które służą do ustawiania i dostosowywania kotła do
instalacji c.o.
Pierwsza płaszczyzna to poziom użytkownika, tutaj użytkownik ustawia swoje czasy ogrzewania i temperatury.
Druga płaszczyzna jest to poziom specjalisty, tutaj nastawia specjalista parametry charakterystyczne dla danej instalacji
grzewczej.
Trzecia płaszczyzna jest poziomem OEM, tutaj specjalista lub serwis firmy EWFE-Polonia ustawia parametry specjalne.
Zasadniczo nie są potrzebne ustawienia tych parametrów.



Wskazówka: Po około 8 minutach bez wciśnięcia jakiegokolwiek przycisku następuje automatyczna zmiana
na wskazanie standardowe.
Zmiany nie będą zapisane w pamięci
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3.3.1 Wprowadzanie parametrów w "poziomie programowania użytkownika kotła"
Ustawienia odpowiednie do indywidualnych wymagań użytkownika.
Przycisk

Uwagi
Wcisnąć jeden z dwóch przycisków wyboru wiersza.
Dzięki temu dostaniecie się bezpośrednio na płaszczyznę
programowania "Użytkownika".
Wybrać przy pomocy przycisków wyboru wierszy odpowiedni
wiersz nastawianego parametru.
Na wyświetlaczu pokazywany jest on z oznaczeniem "Pxxx"

lub

Ustawić żądaną wartość przy pomocy przycisków
.
Ustawienie zapisywane jest w pamięci, gdy nastąpi zmiana
na inny wiersz.
Wciśnięcie przycisku "INFO" powoduje wyjście z płaszczyzny
programowania i zapisanie wartości w pamięci.
Wciśnięcie przycisku powoduje wyjście z płaszczyzny
programowania bez zapisania w pamięci ostatnio zmienionej
wartości.

Wprowadzanie parametrów na poziomie użytkownika
 Parametry użytkownika
Wiersz Funkcja

Zakres

1

Godzina

0....23:59

Wartość
podstawowa
---

2

Aktualny dzień tygodnia 1= poniedziałek, 7 = niedziela

1...7

---

5

Zredukowana wartość żądana temperatury pomieszczenia «TrSollRed» lub
zredukowana wartość żądana temperatury kotła «TvSollRed»

TRF...TRN

16.0

10

Programowanie 1 obiegu grzewczego
(1-7 wszystkie dni tygodnia identycznie,
1,2,3 każdy dzień indywidualnie,
1-5 i 6-7 dni robocze oraz wekend

1-7;
1,2,3...
1-5 i 6-7

1-7

11

Program przełączania czasowego, obieg grzejny 1; czas włączania 1 fazy

00:00...24:00

06:00

12

obieg grzejny 1; czas wyłączania 1 fazy

00:00...24:00

22:00

13

Program przełączania czasowego, obieg grzejny 1; czas włączania 2 fazy

00:00...24:00

24:00

14

obieg grzejny 1; czas wyłączania 2 fazy

00:00...24:00

24:00

15

Program przełączania czasowego, obieg grzejny 1; czas włączania 3 fazy

00:00...24:00

24:00

00:00...24:00

24:00

16

obieg grzejny 1; czas wyłączania 3 fazy

20

Programowanie 2 obiegu grzewczego
(1-7 wszystkie dni tygodnia identycznie,
1,2,3 każdy dzień indywidualnie,
1-5 i 6-7 dni robocze oraz wekend

1-7;
1,2,3...
1-5 i 6-7

21

Program przełączania czasowego, obieg grzejny 1; czas włączania 1 fazy

00:00...24:00

06:00

22

obieg grzejny 1; czas wyłączania 1 fazy

00:00...24:00

22:00

23

Program przełączania czasowego, obieg grzejny 1; czas włączania 2 fazy

00:00...24:00

24:00

24

obieg grzejny 1; czas wyłączania 2 fazy

00:00...24:00

24:00

25

Program przełączania czasowego, obieg grzejny 1; czas włączania 3 fazy

00:00...24:00

24:00

00:00...24:00

24:00

26

obieg grzejny 1; czas wyłączania 3 fazy

27

1-7

Nastawa

Wiersz Funkcja

Zakres

Wartość
podstawowa

30

Programowanie ciepłej wody użytkowej
(1-7 wszystkie dni tygodnia identycznie,
1,2,3 każdy dzień indywidualnie,
1-5 i 6-7 dni robocze oraz wekend

1-7;
1,2,3...
1-5 i 6-7

1-7

31

Program przełączania czasowego, woda użytkowa ; włączenie 1 fazy

00:00...24:00

06:00

00:00...24:00

22:00

00:00...24:00

24:00

00:00...24:00

24:00

00:00...24:00

24:00

00:00...24:00

24:00

32
33
34
35
36

woda użytkowa , wyłączenie 1 fazy
Program przełączania czasowego, woda użytkowa ; włączenie 2 fazy
woda użytkowa , wyłączenie 2 fazy
Program przełączania czasowego, woda użytkowa ; włączenie 3 fazy
woda użytkowa , wyłączenie 3 fazy

Nastawa

45

Wprowadzanie standardowego fabrycznego programu czasowego c.o. i c.w.u.
( jednoczesne wciśnięcie przycisków
i
oraz przetrzymanie przez 3 sek.
do pojawienia się 1 przy mrugającym P)

0/1

0

516

Temperatura przełączania lato / zima

8...30oC

18oC

520

Wartość obniżania żądanej temperatury w pomieszczeniu przy podłączeniu
termostatu pokojowego (dTrAbsenk=0: oddziałuje na początek ogrzewania)
dTrAbsenk

0...10 K

10 K

727

Wskazania diagnostyczne dla aktualnych kodów błędów ( 0 = brak zakłuceń)

0...

0 ...583





Regulator temperatury pomieszczeń QAA 73 spełnia funkcję regulatora nadrzędnego ( ustawienia czasów,
temperatur i parametrów obiegów według nastawy na QAA 73) ustawienia na kotle w LMUsą nieaktywne.
Gdy skorygowana temperatura zewnętrzna przekroczy o więcej niż 1°C wartość nastawioną w parametrze 516 następuje
automatyczne przełączenie kotła z trybu pracy - ZIMA na tryb pracy - LATO.
Przełączanie lato / zima jest nieaktywne gdy parametr 516 nastawiony jest na wartość 30°C.

 Parametr 5
Wartość żądana zredukowanej temperatury pomieszczenia lub wartość żądana zredukowanej temperatury kotła
Przy pomocy tego parametru nastawiana jest wartość żądana temperatury dla pracy z obniżoną temperaturą.
- bez czujnika zewnętrznego: wartość żądana zredukowanej temperatury kotła
- z czujnikiem temperatury zewnętrznej: wartość zredukowana temperatury pomieszczenia
 Parametry 11 - 16
Program przełączania czasowego pracy układu ogrzewania.
 Parametry 31 - 36
Program przełączania czasowego dla wody użytkowej
Działa tylko wtedy gdy podłączony jest czujnik wody użytkowej.
 Parametr 45
Standardowy program przełączania czasowego
Cofnięcie zaprogramowanych czasów przełączania do ustawienia podstawowego.
 Parametr 516
Przełączanie lato / zima
Gdy skorygowana temperatura zewnętrzna przekroczy o więcej niż 1°C wartość nastawionej w parametrze 516 (THG)
następuje automatyczne przełączenie kotła z trybu pracy - ZIMA na tryb pracy - LATO.
Gdy skorygowana temperatura zewnętrzna opadnie o więcej niż 1oC poniżej wartości nastawionej w parametrze 516 (THG)
następuje przełączenie kotła z trybu pracy - LATO na tryb pracy - ZIMA.
Przełączanie lato / zima jest wyłączone z działania gdy parametr 516 nastawiony jest na wartość 30°C.
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3.3.2 Wprowadzanie parametrów specjalisty
Ustawienie dla konfigurowania i wprowadzania parametrów kotła na instalacji grzewczej.



Po upływie około 8 minut bez wciśnięcia jakiegokolwiek przycisku następuje automatyczna zmiana na
wskazanie standardowe. Zmiany nie będą zapisywane w pamięci.



Parametry użytkownika są również wskazywane i mogą być również zmieniane na tym poziomie.
Przycisk

> 3 s

Uwagi
Wcisnąć jeden z dwóch przycisków wyboru wiersza.
Dzięki temu dostaniecie się najpierw na płaszczyznę programowania
"Użytkownika".
Następnie wcisnąć oba przyciski wyboru wierszy na min. 3 s.
W ten sposób dostaniecie się na płaszczyznę programowania
«Specjalista z zakresu techniki grzewczej»
Wybrać przy pomocy przycisków wyboru wierszy odpowiedni wiersz.
Na wyświetlaczu pokazywany jest on z oznaczeniem "Hxxx"
Ustawić żądaną wartość przy pomocy przycisków
.
Ustawienie zapisywane jest w pamięci, gdy nastąpi zmiana na inny
wiersz.

lub

Wciśnięcie przycisku
powoduje wyjście z płaszczyzny
programowania i zapisanie wartości w pamięci.
Wciśnięcie przycisku powoduje wyjście z płaszczyzny programowania
bez zapisania w pamięci ostatnio zmienionej wartości.

 Parametry specjalisty
Przedstawione są tylko ważniejsze parametry. Zestaw wszystkich parametrów znajduje się w: (patrz strony 41 - 44)
Parametr
90
91
93
94

Funkcja parametru

Zakres

Zredukowana wartość temperatury wody użytkowej "TBWSollRed"
Sposób podgrzewania c.w.u. :

0 = według nastaw czasowych
1 = stale przez 24h
Sposób zalączania podgrzewania c.w.u. : 0 = bez ECO
1 = z ECO
Sosób sterowania pompą cyrkulacji c.w.u. : 0 = wg programu czasowego (91)
1 = wg programu indywidualnego

Nastawa fabryczna

TBWSminTBWSoll

TBWSmin

0/1

0

0/1

0

0/1

0

503

Minimalna temperatura kotła (20oC ≤ ThSmin ≤ TkSmax)

20...90oC

20oC

504

Maksymalna temperatura kotła (TkSmin ≤TkSmax ≤ 90oC)

20...90oC

90oC

505

Wartość żądana temperatury kotła przy sterowaniu zewnętrznym
( np. stałoparametrowo - układ wentylacji)

20...90oC

85oC

506

Minimalna temperatura na zasilaniu z kotla (20oC ≤ TvSmin ≤ TvSmax)

20...90oC

25oC

507

Maksymalna temperatura na zasilaniu z kotła ( TvSmin ≤ TvSmax ≤ 90oC )

20...90oC

90oC

516

Punkt przełączania trybu pracy lato / zima ( przy nastawie 30 oC – nieaktywna)

8…30 oC

18 oC

519

Normowa temperatura zewnętrzna - dla miejsca zamontowania kotła

-50...20 oC

-12oC

532

Nachylenie charakterystyki krzywej grzewczej - obieg grzewczy 1

1...40

15

533

Nachylenie charakterystyki krzywej grzewczej - obieg grzewczy 2

1...40

15

536

Obroty dmuchawy przy maksymalnej mocy grzewczej

0...9950 obr/min

7000 obr/min

541

Maksymalny stopień modulacji na c.o.
(LmodTL <= PhzMax <= LmodVL)

0…100%

100%

542

Minimalna moc kotła

0…32766 kW

12 kW

543

Maksymalna moc kotła

0…32766 kW

75 kW
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Parametr
544
545
551
552

Funkcja parametru
Nadbieg pomp, maks. 210 min
( nastawa 255: ciągła praca pomp w obiegu grzejnym Q1)
Minimalny czas przerwy pracy palnika
(histereza przełączania uzależniona od zapotrzebowania ciepła)
Stała dla szybkiego obniżania temperatury w okresie fazy obniżenia bez
zamontowanego regulatora QAA 73
Ustawienie rodzaju systemu wodnego
Deklarowanie podłączeń czujników :

554

Zakres

0 = niepodlączony
1 = podłączony

300 s

0...20

2

0...255

66

0...255

00101101

0/1

1

B1

0/1

0

B2

Czujnik temperatury spalin

0/1

1

B3

Czujnik temperatury zewnętrznej

0/1

1

B4

Czyjnik ciśnienia wody

0/1

0

B5

Czujnik temperatury zasilania

0/1

1

B6

bez funkcji

---

0

B7

bez funkcji

---

0

0...255

00010000

0

0

0/1

0

---

0

---

0

0/1

1

bez funkcji
Priorytet c.w.u.

B2

bez funkcji

B3

bez funkcji

B4

0 = bezwzględny - pełny
1 = brak priorytetu

Zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem :

0 = wyłączone
1 = włączone

B5

bez funkcji

---

0

B6

bez funkcji

---

0

B7

bez funkcji

---

0

0...255

01000001

Określenie nastawień:
B0

Musi być na =1

0/1

1

B1

Typ budowli: 0 = lekki, 1 = ciężki

0/1

0

B2

Termostat temperatury c.w.u.

0/1

0

B3

bez funkcji

---

0

B4

bez funkcji

B 5...7 Zawór 3-drogowy c.w.u.

010 = włączony

596

Czas pracy napędu mieszacza (otwarcia/ zamknęcia)

605

Adres kotła w magistrali lokalnej LPB,

606

Adres magistrali lokalnej LPB, numer segmentu

609

Ograniczenie modulacji ilości powietrza przy mocy minimalnej

612

Wymagane obroty dmuchawy przy mocy minimalnej
Wielofunkcyjne wyjście ( wtyczka X10-04 ) :
0 = wyłączenie urządzenia
1 = na modem ( kontakt zwarty )
2 = na modem ( kontakt rozwarty )
3 = wyjście bramkowe – staly parametr zasilania
4 = blokada pracy urządzenia ( kontakt zwarty )
5 = blokada pracy urządzenia ( kontakt rozwarty )

615

0...3600 s

Czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej
( zmienić na 1 przy podłączeniu do kotła czujnika c.w.u.)

B1

614

10 min

Czujnik temperatury powrotu

B0

558

0...255min

B0

Określenie nastawień:

555

Nastawa fabryczna

Programowalne wyjście K2 :
0 = ustawienie domyślne, 1 = sygnałowe, 2 = alarmowe, 3 = sygnał pracy kotła, 4 =
wyjście na transformator, 5 = Q2Y2, 6 = pompa cyrkulacujna c.w.u., 7 =
bramkowe, 8 = zwrotnica wodna, 9 = sterowanie CI, 10 = Grdfkt-K2, 11 = Bw
ladowanie, 12 wyjście analogowe.

30

---

0

xxx

010

30...873 s

150 s

0...255

1

0...14

0

0…100%

14 %

0…9950obr/min

1500 obr/min

0…255

3

0…255

0

Parametr

618

619

620

621

622
630
636

Funkcja parametru

Zakres

Programowalne wejście na module Clip In :
0 = ustawienie domyślne, 1 = modem, 2 =modem negLogik , 3 = bramkowe, 4 =
zadawanie wartość żądanej, 5 = zadawanie mocy , 6 = czyjnik w sprzęgle
hydraulicznym.
Programowalne wyjście 1 na module Clip In :
0 = wyłączączone, 1 = wyjście modemowe, 2 =wyjście alarmowe , 3 = wyjście
sygnału pracy kotła, , 4 = wyjście na transformator, 5 = Q2Y2, 6 = pompa
cyrkulacujna c.w.u., 7 = bramkowe, 8 = zwrotnica wodna, 9 = sterowanie CI,
10 = Grdfkt-K2, 11 = Bw ladowanie, 12 wyjście analogowe.
Programowalne wyjście 2 na module Clip In :
0 = wyłączączone, 1 = wyjście modemowe, 2 =wyjście alarmowe , 3 = wyjście
sygnału pracy kotła, , 4 = wyjście na transformator, 5 = Q2Y2, 6 = pompa
cyrkulacujna c.w.u., 7 = bramkowe, 8 = zwrotnica wodna, 9 = sterowanie CI,
10 = Grdfkt-K2, 11 = Bw ladowanie, 12 wyjście analogowe.
Programowalne wyjście 3 na module Clip In :
0 = wyłączączone, 1 = wyjście modemowe, 2 =wyjście alarmowe , 3 = wyjście
sygnału pracy kotła, , 4 = wyjście na transformator, 5 = Q2Y2, 6 = pompa
cyrkulacujna c.w.u., 7 = bramkowe, 8 = zwrotnica wodna, 9 = sterowanie CI,
10 = Grdfkt-K2, 11 = Bw ladowanie, 12 wyjście analogowe.
Maksymalna wartość żądana przy zewnętrznym zadawaniu wartości temperatury
(5C<TanfExtMax<130C)
Kasowanie meldunku przeglądu serwisowego
( Bit 6 zmienić na 1, samoczynnie przestawia się na 0 po wyjściu z parametru)
Określenie okresu pomiędzy przeglądami serwisowymi

Nastawa fabryczna

0…255

0

0…255

0

0…255

0

0…255

0

5…130C

85C

0…255

00000001

0…255

12-miesięcy

0/ 1

1

0/1

0

0/1

0

Nastawy opcjonalne : funkcja blokady źródla :
Bit 0=1
Bit 0=0 blokada źródla ( aktywne funkcje c.w.u. i regulacji c.o.;
wymagana aktywacja parametru 614)
B0
656

B1

Musi być nastawiony na 1
Rodzaj budynku

0 = lekki
1 = ciężki

B2

Termostat c.w.u. ( 1 = podłączony )

B3

Bez funkcji

---

0

B4

Bez funkcji

---

0

XXX

010

B 5…7 Zawór 3-drogowy c.w.u. ( 010 = włączony )

Buforowanie danych pracy kotła i kody awarii (Parameter 700...717 i 728 ...733)
700

1. Wartość przejściowa awarii

0

701

1. Wartość przejściowa awarii zasilania

0

702

1. Wartość przejściowa awarii kodu diagnostycznego

0

703

2. Wartość przejściowa awarii

0

704

2. Wartość przejściowa awarii zasilania

0

705

2. Wartość przejściowa awarii kodu diagnostycznego

0

706

3. Wartość przejściowa awarii

0

707

3. Wartość przejściowa awarii zasilania

0

708

3. Wartość przejściowa awarii kodu diagnostycznego

0

709

4. Wartość przejściowa awarii

0

710

4. Wartość przejściowa awarii zasilania

0

711

4. Wartość przejściowa awarii kodu diagnostycznego

0

712

5. Wartość przejściowa awarii

0

713

5. Wartość przejściowa awarii zasilania

0

714

5. Wartość przejściowa awarii kodu diagnostycznego

0

715

Aktualna wartość awarii

0

716

Aktualna wartość awarii zasilania

0

717

Aktualna wartość awarii kodu diagnostycznego

0
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Parametr

Funkcja parametru

Zakres

718

Godziny pracy palnika

(łączny czas pracy palnika)

719

Godziny pracy w trybie – ogrzewanie

0 ... 131070 h

720

Godziny pracy w trybie - przygotowywanie wody użytkowej

0 ... 131070 h

721

Godziny pracy – strefa

0 ... 131070 h

722

Licznik uruchomień palnika

0 ... 327675

727

Wskazanie aktualnego kodu awarii (0 - brak awarii)

0 ... 583

728

1. Wartość przejściowa awarii

0

729

2. Wartość przejściowa awarii

0

730

3. Wartość przejściowa awarii

0

731

4. Wartość przejściowa awarii

0

732

5. Wartość przejściowa awarii

0

733

Aktualna wartość kodu awarii

0

755

Wartość prądu jonizacji

In µA

Nastawa fabryczna

0 ... 131070 h

 Parametry 532, 533
Nachylenie charakterystyki grzania HK1 / HK2
Przy pomocy tych parametrów ustawiana jest krzywa grzewcza z wymaganą temperaturą zasilania dla 1 i 2 obiegu
grzewczego w zależności od temperatury zewnętrznej.
Przykład :
- podwyższenie numeru krzywej : temperatura zasilania podwyższona przy danej temperaturze zewnętrznej
- obniżenie numeru krzywej : temperatura zasilania obniżona przy danej temperaturze zewnętrznej
Dzięki nastawie krzywych grzewczych regulator utrzymuje temperaturę zasilania zależną od warunków pogodowych, dzięki
tej funkcji możliwe jest utrzymanie prawie stałej temperatury w pomieszczeniu nawet bez czujnika pokojowego.
Odczytanie wymaganej aktualnej temperatury zasilania następuje prowadząc linię pionową przy aktualnej wartości
temperatury zewnętrznej do przecięcia się z nastawioną krzywą, w punkcie przecięcia poziomo można odczytać wartość
wymaganej temperatury zasilania.

Wartość żądana na zasilaniu

Charakterystyki grzania dla temperatury pomieszczenia T = 20°C

Rys. 19: Krzywe ogrzewania

Temperatura zewnętrzna
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 Parametr 536
Nastawa maksymalnej mocy grzewczej kotła
Parametr ten podaje obroty dmuchawy dla maksymalnej mocy grzewczej kotła i umożliwia zredukowanie maksymalnej mocy
grzewczej kotła dla optymalnego dopasowania do instalacji grzewczej (patrz przedstawiony poniżej wykres).
80

70

Moc kotła [kW]

60

50

40

30

20

10

0
1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

Obroty dmuchaw y l [1/min]

Rys. 20: Charakterystyka mocy kotła ProCon GWB 75 – obroty dmuchawy, (gaz ziemny GZ-50)

 Parametr 541
Nastawa maksymalnej modulacji mocy grzewczej – sygnał PWM
Dzięki nastawie maksymalnej modulacji mocy grzewczej – sygnał PWM w % możliwe jest przy zredukowanej max mocy
kotła dopasowanie do układu grzewczego. W celu zredukowania mocy należy w parametrze 536 ograniczyć max obroty
dmuchawy. Wartość obrotów można odczytać w parametrze „c2” na poziomie informacyjnym
 Parametr 544
Nadbieg pracy pomp, ciągła praca pomp
Pompy obiegu grzewczego pracują dopóki włączony jest obieg grzewczy. Gdy nie istnieje zapotrzebowanie na ciepło, pompy
pracują jeszcze przez nastawiony czas nadbiegu, opóźnienia całkowitego wyłączenia działania pomp – nastawa nadbiegu
pomp (0...254 min.). W razie potrzeby można zaprogramować ciągłą pracę pomp poprzez ustawienie czasu nadbiegu
wyłączenia pomp na 255 min.
 Parametr 545
Minimalny czas przerwy w działaniu palnika (zabezpieczenie przed taktowaniem pracy palnika)
Parametr służy jako zabezpieczenie przed nierównomierną pracą ( taktowaniem ) palnika w celu zapobiegania przerywanej
pracy palnika, gdy chwilowe zapotrzebowanie obiegu grzewczego jest niższe od minimalnej mocy kotła.
 Parametr 551
Stała szybkiego obniżania temperatury (KON)
Podaje, jak długo powinna być wyłączana pompa obiegu grzewczego, aby osiągnąć szybkie obniżenie temperatury
pomieszczenia. Wyższa wartość: dłuższy czas wyłączenia pompy obiegu grzewczego :
- maksymalnie =15 godzin,
- najmniejsza wartość czas wyłączenia pompy obiegu grzewczego min. = 0 godz.
KON
0
4
8
12
15
20

-20
0
0
0
0
0
0

Temperatura zewnętrzna
-10
0
0
0
0,5
3
1
6
1,5
9
2
11
2,5
15

10
0
5
11
15
15
15

Czas postoju pompy w godzinach
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 Parametr 552
System hydrauliczny
Parametr ten służy do dopasowywania regulatora do różnych typów wykonania instalacji grzewczych (patrz Rozdział
Schematy hydrauliczne).
 Parametr 554
Komunikat o błędzie E 10 w przypadku uszkodzenia czujnika zewnętrznego
Gdy nie jest podłączony czujnik temperatury zewnętrznej to jest wskazywany na wyświetlaczu komunikat o błędzie (E10).
Komunikat informuje o uszkodzeniu czujnika zewnętrznego lub jego braku. Istnieje możliwość wyłączenia wyświetlania błędu
E10, takie wyłączenie komunikatu ma sens gdy kocioł pracuje bez czujnika temperatury zewnętrznej na stałych
parametrach.
 Parametr 555
Nastawy opcjonalne : priorytetu c.w.u., zabezpieczenia układu przed mrozem oraz funkcji modemowej.
Parametr umożliwia opcjonalne programowanie :
- priorytetu c.w.u. – Bit B1 ( przy zaworze 3-drogowym zawsze 1)
- funkcji zabezpieczenia układu przed zamarzaniem – Bit B4 =1 załączona
- funkcji modemowej przełączania pomiędzy pracą zredukowaną a Standy ( oczekiwaniem) – Bit 7, w przypadku
braku podłączonych regulatorów: pokojowego QAA 73 lub RVA.
 Parametr 558, Bit 0
Funkcja zasilania dodatkowej pompy obiegu grzewczego
W kotle fabrycznie ustawiony jest parametr Bit 0 na 1 umożliwiający sterowanie dodatkową pompą bezpośredniego obiegu
grzewczego za sprzęgłem hydraulicznym.
 Parametr 605
Ustawienie adresu kotła w przypadku kaskady kotłów i regulatorów RVA
Adres kotła i adres segmentu są swego rodzaju adresami w systemie magistralowym. Każdy kocioł musi być zaopatrzony w
odpowiedni adres aby była zapewniona nienaganna komunikacja pomiędzy podłączonymi kotłami i regulatorami.
Adresy kotłów należy przydzielać kolejno odpowiednio do kolejności przyłączania. Niedopuszczalne jest kilkakrotne
przydzielanie jednego adresu w segmencie magistrali, ponieważ w takim przypadku mogą powstawać zakłócenia w
komunikacji. W każdym segmencie jedno urządzenie musi być oznaczone jako główne z adresem = 1.
Adres
0
1

Działanie
Praca pojedyncza
Regulator główny układu
kaskadowego

2....16

Regulator kotła lub regulator
podległe ( kolejne)

Przykład
praca pojedynczego regulatora kotła LMU
Regulator kotła LMU z funkcją regulatora głównego – zawsze kocioł
GWB z regulatorem RVA 47:
Regulator RVA 63 – koniecznie musi być w innym segmencie =1
( par.141=1)
Regulatory kolejnych kotłów LMU oraz regulatory RVA 47;
Regulatory RVA 63… jako wykonawcze zaleca się przydzielenie do
kolejnego segmentu w stosunku do urządzeń wytwarzających ciepło
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 Parametr 614
Wejście wielofunkcyjne – zaciski X 10-04
Kostka zaciskowa X 10-04 stanowi wejście wielofunkcyjne z możliwością wyboru opcji funkcjonowania pracy kotła przy
otwieraniu lub zwieraniu kontaktu. Kontakt przekaźnikowy musi być potencjalnie wolny i może być obciążony niskim
napięciem.
Możliwy jest wybór następujący funkcji pracy :
1 = funkcja modemowa jako kontakt załączenia do pracy ( przełączenie telefoniczne )
zostają przełączone wszystkie obiegi grzewcze oraz funkcja przygotowania c.w.u. – kontakt zwarty
2 = funkcja modemowa jako kontakt wyłączenia z pracy ( przełączenie telefoniczne )
zostają przełączone wszystkie obiegi grzewcze oraz funkcja przygotowania c.w.u. – kontakt rozwarty
3 = funkcja wyjścia bramkowe - stałoparametrowe
sygnał zasilania układu grzewczego stałym parametrem np. zasilanie obiegu wentylacji
ustawić żądany parametr zasilania parametr 505 na LMU kotła, nastawa fabryczna 85°C
4 = funkcja blokady źródła ciepła jako kontakt zwarty
kocioł przy zwartym kontakcie jest zablokowany
5 = funkcja blokady źródła ciepła jako kontakt rozwarty
kocioł przy rozwartym kontakcie jest zablokowany
Do zacisków kostki X 10-04 można podłączyć równolegle większą liczbę regulatorów wykonawczych. W zależności od
wyboru funkcji pracy urządzenie będzie wykonywało określoną funkcję jak w opisach.
Funkcja modemowa
Za pomocą funkcji modemowej można cały układ grzewczy centralnie wyłączyć lub przełączyć w układ oczekiwania –
Standby. Wszystkie funkcje zabezpieczeniowe ( np. zabezpieczenie przed zamarzaniem) są aktywne. Przy aktywnej funkcji
modemowej nie możliwa jest ręczna zmiana wyboru trybu pracy. Na wyświetlaczu pojawia się kod 184.
Funkcja wyjścia bramkowe
Załączenie funkcji wyjścia bramkowego oznacza żądanie pracy kotła żądanym stałym parametrem określonym w
parametrze 505. W przypadku braku zamiany tego parametru kocioł będzie zasilał temperaturą 87°C z różnicą załączania
3K. Ta funkcja jest aktywna niezależnie od temperatury zewnętrznej zarówno w okresie zimowym jak i letnim. Przy
załączonej funkcji bramkowej pozostają aktywne :
- modulacja mocy palnika
- priorytet c.w.u.
Funkcja aktywna przy zwartym kontakcie.
Funkcja blokady źródła ciepła
Funkcja blokady źródła w zależności od zdefiniowania działa zarówno przy otwartym jak i zwartym kontakcie. Wszystkie
żądania temperaturowe są ignorowane, jedynie aktywna jest funkcja zabezpieczeniowa przed zamarzaniem.
Na tablicy obsługi kotła można ręcznie uaktywnić funkcję kominową.
 Parametr 618
Programowalne wejście przekaźnik Clip-In
Kostka zaciskowa X 51 umożliwia użycie sygnału analogowego do sterowania pracą kotła sygnałem 0…10V w zależności
od wyboru funkcji.
Możliwy jest wybór następujący funkcji sterowania :
4 = Wymaganą wartością
sygnał sterowania 0..10V w zależności od wymaganej temperatury zasilania – interpretowany
przez LMU kotła. Zakres pracy 5°C -130 °C
5 = Wymaganą mocą kotła
sygnał sterowania 0..10V w zależności od wymaganej mocy kotła – interpretowany
przez LMU kotła. Zakres pracy od 0% - 100%
W celu wykorzystania funkcji sterowania 0…10V konieczne jest zamontowanie w kotle przekaźnika Clip-In 2.511
( nr katalogowy 96.38000-7005) i zaprogramowanie parametrów 619-622

35

 Parametry 619 - 622
Przekaźnik Clip-In 2.511
Szczegółowy opis programowania w materiałach montażowych przekaźnika Clip-In 2.511 – Informacja Techniczna MH 030.
 Parametry 630
Kwitowanie wykonanego przeglądu serwisowego
Automatyka kotła zlicza okres od czasu wykonanego przeglądu serwisowego. Po przekroczeniu 365 dni zgłasza
konieczność wykonania przeglądu serwisowego – kod 105.
Po wykonaniu przeglądu serwisowego należy z kwitować ( wyzerować ) licznik pracy tzn. :
parametr 630 Bit 6 zmienić z 0 na 1
Licznik pracy rozpoczyna ponowne odliczanie. Uwaga nie zmieniać innych wartości Bit w parametrze 630.
 Parametr 656
Blokada źródła ciepła
Funkcja blokady źródła w zależności od zdefiniowania jest załączana poprzez wielofunkcyjne wejście X 10-04. Wszystkie
żądania temperaturowe są ignorowane, jedynie aktywna jest funkcja zabezpieczeniowa przed zamarzaniem. Na tablicy
obsługi kotła można ręcznie uaktywnić funkcję kominową.
W celu odblokowania źródła ciepła parametr 656 Bit 0 musi być przestawiony na 1.
Parametr 656 jest definiowany ośmioma bitami od b0 do b7, wybierając żądany bit za pomocą przycisków wyboru
zapamiętanie dokonanej zmiany nastąpi po przejściu przez ostatni bit do następnego parametru.

,

Programowanie wielofunkcyjnego wejścia X 10-04 patrz parametr 614.

Programowanie kotłów ProCon GWB…H
do pracy w kaskadzie
W przypadku zastosowania kotła ProCon GWB …H do pracy w kaskadzie w połączeniu z jednostką ProCon GWB 75 H
Kaskada konieczna jest zmiana parametrów fabrycznych oraz okablowania w LMU.
Programowanie w LMU - kotła
- zmienić parametr 552 - system hydrauliczny z wartości „66” na nową „80”
- zmienić parametr 605 – adres urządzenia z wartości „0” na nową kolejność LMU w kaskadzie „2”, „3”…
Pompa kotłowa – zmiana zacisków podłączeniowych
W momencie innego zaprogramowania LMU kotła do pracy w kaskadzie następuje zmiana funkcji sterowania wyjść
pompowych przy kotle ProCon GWB 75 H :
- przepiąć pompę kotłową z zacisków K2 na zaciski K1
Wyjście zaciskowe K2 – w przypadku zaprogramowania pracy w kaskadzie nie jest już dalej sterowane.
Wykonanie podłączeń w systemie komunikacji BUS LPB
dla kotłów i regulatorów
Poszczególne regulatory i kotły komunikują się ze sobą poprzez sieć LPB. W czasie wykonywania prac przy komunikacji
BUS LPB należy :
1. wyłączyć wszystkie kotły i regulatory,
2. do wszystkich kotłów ProCon GWB …H zamontować moduł komunikacji OCI 420 i podłączyć do LMU kotła,
3. pierwszy kocioł włączyć i zaprogramować, następnie po zaprogramowaniu wyłączyć i włączyć kolejny kocioł
do zaprogramowania i td. Uwaga : przy programowaniu tylko jedno urządzenie może mieć ten sam adres,
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4.

5.
6.

Jeśli wszystkie kotły i regulatory RVA są zaprogramowane i wyłączone podłączyć wtyki sieci komunikacji BUS
LPB do modułu OCI 420. Ważne jest podłączenie pod poszczególne styki tych samych kolorów kabli np. (
różowy i liliowy). Uwaga nie wolno zamieniać podłączeń w poszczególnych urządzeniach styków MB ( masa
BUS) i DB ( data BUS).
Włączyć kolejno kotły. Diody na module komunikacji Bus-Clip-In OCI 420 pokazują aktualny stan komunikacji
układu. Odczekać ok. 10 min w celu pełnego nawiązania komunikacji nie wykonując żadnych prac
elektrycznych lub programowania.
W przypadku zgłoszenia na wyświetlaczu błędu komunikacji przycisnąć 2 x przycisk RESET, jeżeli nie
skutkuje sprawdzić kod błędu ewentualnie poprawność okablowania, rozłączyć system BUS i ponownie
sprawdzić zaprogramowanie LMU i regulatorów.
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3.4 Uruchomienie kotła ProCon GWB 75
Przed uruchomieniem kotła należy dokładnie przeczytać Instrukcję obsługi kotła i upewnić się, czy:
- przewód gazowy jest wystarczająco odpowietrzony. W przypadku niewystarczającego odpowietrzenia w pierwszych
minutach pracy kotła występują znaczne wahania zawartości CO2 w spalinach.
- w przypadku instalacji na gaz płynny należy sprawdzić czy dobrze jest odpowietrzony zbiornik!
- sprawdzić szczelność przewodu gazowego!
Przewód gazowy należy poddać próbie ciśnieniowej tylko do zaworu odcinającego przy kotle. Armatura
gazowa kotła nie wytrzymuje wysokich ciśnień próbnych.
- sprawdzić czy instalacja grzewcza i ewentualnie istniejący zasobnik są napełnione i odpowietrzone.
- sprawdzić czy właściwie jest wykonane podłączenie do zasilania elektrycznego.
- sprawdzić czy kocioł jest prawidłowo podłączony do instalacji wodnej.
- sprawdzić czy syfon kondensatu jest wystarczająco napełniony.
Sprawdzić jeszcze raz prawidłowość zainstalowania wszystkich potrzebnych urządzeń zabezpieczających.
Następnie napełnić kocioł i instalację c.o.
 Przebieg napełniania
Dla określenia prawidłowego ciśnienia napełniania należy mieć na uwadze dane producenta naczynia wzbiorczego.
Zalecamy postępowanie zgodne z publikacją informacyjną firmy MHG Heiztechnik „Projektowanie naczyń wzbiorczych”.
Wystarczające jest ciśnienie napełniania wynoszące 0,5 - 0,8 bar powyżej ciśnienia wstępnego naczynia wzbiorczego.
W celu odpowietrzenia kotła należy otworzyć ręczny odpowietrznik na wymienniku ciepła i wypuścić powietrze do wiadra
przy pomocy dostarczonego wraz z kotłem przewodu giętkiego.



Napełnianie należy zakończyć dopiero wtedy, gdy całkowicie zostaną odpowietrzone zarówno kocioł
ProCon jak i instalacja grzewcza.
Do wody grzewczej należy dodać środek zabezpieczający przed korozją INBAL Plus (1-2 kg na 100 l wody,
patrz również informacje dotyczące gwarancji).

 Napełnianie syfonu
W celu napełnienia syfonu należy zdjąć z wymiennika przewód giętki odprowadzenia kondensatu i ostrożnie wlać wodę do
syfonu (około 3/4 litra) aż woda zacznie wypływać z odpływu kondensatu.

-

Kontrola pompy
Skontrolować pompę obiegową
Po odkręceniu korka gwintowanego pompy, pokręcić wałem pompy (patrz poniższy rysunek)
Wkręcić ponowne korek gwintowany pompy
Uwaga: przechwycić spływające krople wody.

Rys. 21: Odkręcić korek gwintowany pompy

 Włączenie i uruchomienie
- Otworzyć wszystkie zawory kulowe oraz zawór kulowy gazu
- Włączyć kocioł przy pomocy łącznika I/O (włącznik/ wyłącznik)
- Przy pomocy przycisku

przestawić regulator ze stanu gotowość
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na tryb praca ciągła -

 Ustawienie armatury gazowej

Rys. 22: Armatura gazowa (zespół gazowy)
Kromschröder CG 10

N=
D=
A=
B=

Śruba regulacyjna - małego obciążenia
Śruba regulacyjna - dużego obciążenia
Króciec pomiarowy ciśnienia wejściowego
Króciec pomiarowy ciśnienia dyszy
Wszystkie ustawienia wykonuje się przy pomocy klucza sześciokątnego 2,5 mm - nie używać nadmiernej
siły!

Stosunek gaz/ powietrze dla dużego obciążenia nastawia się za pośrednictwem zaworu dławiącego przepływ
objętościowy D. Istnieje możliwość przestawiania tego zaworu z położenia "otwartego" do położenia "prawie całkowicie
zamkniętego".
Mieszanina powietrza i gazu przy małym obciążeniu nastawiana jest za pośrednictwem układu przesunięcia punktu
zerowego N.
Gaz ziemny GZ-35, GZ-50
Dysza gazowa Ø
CO2 mocy minimalnej
CO2 mocy maksymalnej
Parametr 609
Głębokość wkręcenia śruby mocy
minimalnej N od góry korpusu zaworu
Głębokość wkręcenia śruby mocy
max. D od góry korpusu zaworu

ProCon GWB 75
15,0
9,0
8,5
14%

Gaz płynny
Dysza gazowa Ø
CO2 mocy minimalnej
CO2 mocy maksymalnej
Parametr 609
Głębokość wkręcenia śruby mocy
minimalnej N od góry korpusu zaworu
Głębokość wkręcenia śruby mocy
max. D od góry korpusu zaworu

17,5 mm
8 mm

ProCon GWB 75
10,0
11,0
11,0
14%
17,5 mm
8 mm

W tabeli podano wymiar odstępu pomiędzy górną krawędzią śruby nastawczej i górną krawędzią korpusu zaworu gazowego
w mm. Podane wartości nastaw na zaworze gazowym CG 10 są nastawami fabrycznymi.
W przypadku istnienia zapotrzebowania na ciepło kocioł wykonuje próbę uruchomienia. Gdy kocioł nie uruchamia się, należy
skontrolować, czy zamknięte jest wejście RT (mostek na zacisku X10-02) i czy istnieje żądanie dostarczania ciepła.
Gdy kocioł nie uruchomił się przy pierwszej próbie uruchomienia, odbywa się ponowny rozruch. Po czterech próbach
uruchomienia i braku zapłonu kocioł przechodzi do trybu - zakłócenie (usterka).
Stan - zakłócenie odblokowuje się przy pomocy przycisku
na panelu sterowniczym kotła i wykonuje się kolejną próbę
uruchomienia, w razie potrzeby należy zwiększyć ciśnienie gazu przy pomocy śruby regulacyjnej N.
Gdy płomień powstaje tylko na krótki okres czasu (około 5 sekund) i następnie kocioł przechodzi do trybu - zakłócenie
(usterka), przyczyną tego może być zamiana przewodów podłączeniowych (przewodu zerowego i przewodu fazowego).
Przewód zerowy i przewód fazowy mogą być zamienione w bloku przyłączowym lub we wtyku elektrycznego przyłącza
zasilającego.
Po zapłonie i powstaniu płomienia ustawić układ regulacji przy pomocy przycisków
i
na zatrzymanie regulatora.
Należy wcisnąć oba przyciski i przytrzymać w położeniu wciśniętym przez dłużej niż 9 sek. (patrz strona 21).
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Na wyświetlaczu miga wskaźnik

i na wyświetlaczu pojawia się nastawiona maksymalna względna moc kotła 100 %.

Teraz kocioł zwiększa obroty dmuchawy do obrotów maksymalnych. Należy odczekać około 1 min., następnie zmierzyć
wartość CO2 na króćcu pomiarowym w przewodzie odprowadzenia spalin. Przy pomocy śruby regulacyjnej D (zawór
dławiący przepływ objętościowy) na armaturze gazowej można nastawić natężenie przepływu gazu dla dużego obciążenia
(CO2 ok. 8,5 % obj.).
Przez wciśniecie przycisków nastawczych
i
można zwiększyć wzgl. zmniejszyć moc w skokach procentowych.
(Przez przytrzymanie w pozycji wciśniętej obu przycisków uaktywnia się szybki przebieg zmian).
Przez wciśnięcie przycisków
lub
można przeskoczyć bezpośrednio z mocy minimalnej 0% do mocy maksymalnej
100% i wrócić z powrotem.
Dla ustawienia małego obciążenia należy zmniejszyć wartość do 0% przy pomocy przycisku .
Kocioł redukuje teraz obroty do obrotów minimalnych. Należy odczekać ok. 1 min.,następnie należy zmierzyć wartość CO2 w
sposób uprzednio opisany (wartość CO2 ok. 9,0% obj.).
W przypadku wartości CO2 odbiegających od wyżej podanej nastawia się wielkość przepływu gazu dla małego obciążenia
przy pomocy śruby regulacyjnej N (regulator ciśnienia) armatury gazowej (patrz Rys. 22). Po przestawieniu małego
obciążenia należy skontrolować jeszcze raz duże obciążenie.
Teraz kocioł jest ustawiony na cały zakres modulacji.
Na koniec ustawić rodzaj pracy na pracę ze sterowaniem automatycznym ("symbol zegara"). Przy zapotrzebowaniu na
ciepło następuje uruchomienie palnika i odbywa się modulacja na nastawioną moc.
Zaślepić wszystkie króćce pomiarowe i zamontować osłonę kotła.
Na koniec sprawdzić jeszcze raz wartości spalin przy małym i dużym obciążeniu (funkcja zatrzymania regulatora, 0% i
100%) przy zamkniętej osłonie kotła.
W celu zakończenia funkcji zatrzymania regulatora wcisnąć przyciski "symbol kaloryfera" i "symbol kurka" dłużej niż 1 sek.
 Ustawienie instalacji grzewczej
(Wprowadzanie parametrów)
Teraz należy nastawić wszystkie parametry potrzebne dla instalacji grzewczej, tak jak opisano w Rozdziale 3.3.
Następnie należy jeszcze raz spowodować wystąpienia zapotrzebowania na wodę użytkową i sprawdzić prawidłowość
działania funkcji podgrzewania zasobnika wody użytkowej.
Gdy podłączony jest regulator temperatury pomieszczeń należy go teraz zaprogramować zgodnie z opisem w załączonej
Instrukcji obsługi.
Gdy kocioł jest eksploatowany bez regulatora temperatury pomieszczeń, należy teraz nastawić żądaną temperaturę na
zasilaniu instalacji c.o. i żądaną temperaturę wody użytkowej.
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3.5 Nastawianie temperatury na zasilaniu instalacji c.o. (wartość stała)
Przy pomocy tej funkcji można nastawić żądaną temperaturę na zasilaniu instalacji c.o. Gdy nie jest podłączony czujnik
temperatury zewnętrznej nastawia się wartość żądaną temperatury na zasilaniu instalacji c.o. Gdy podłączony jest czujnik
temperatury zewnętrznej w tym miejscu nastawia się żądaną temperaurę pomieszczenia.
Wyświetlacz

Znaczenie
7494z35/0202

Przycisk

Wcisnąć przycisk temperatury na zasilaniu
instalacji c.o., aby wybrać żądaną temperaturę
dla obiegu grzejnego.

304

Wcisnąć przycisk
lub
żądaną temperaturę.

lub

aby wprowadzić

Wcisnąć jeden z przycisków, aby powrócić do
standardowego wskazania na wyświetlaczu,
zmiany zapisywane są w pamięci.
Gdy w czasie ok. 8 min. nie zostanie wciśnięty
któryś z przycisków, automatycznie pojawia się
na wyświetlaczu wskazanie standardowe i
zmiany zapisywane są w pamięci.

lub

3.6 Nastawianie temperatury wody użytkowej (bez regulatora temperatury pomieszczeń)
Przy pomocy tej funkcji można nastawić żądaną temperaturę wody użytkowej, gdy nie ma podłączonego regulatora
temperatury pomieszczeń.
Wyświetlacz

Znaczenie
7494z36/0202

Przycisk

Wcisnąć przycisk temperatury wody użytkowej.,
aby wybrać żądaną temperaturę dla wody
użytkowej.
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Wcisnąć przycisk
lub
żądaną temperaturę.

lub

aby wprowadzić

Wcisnąć jeden z przycisków, aby powrócić do
standardowego wskazania na wyświetlaczu,
zmiany zapisywane są w pamięci.
Gdy w czasie ok. 8 min. nie zostanie wciśnięty
któryś z przycisków, automatycznie pojawia się na
wyświetlaczu wskazanie standardowe i zmiany
zapisywane są w pamięci.

lub
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4. Konserwacja
Przepisy dotyczące konserwacji instalacji grzewczych zalecają wykonanie raz w roku konserwację kotła.
Instalacje z paleniskami gazowymi i paleniskami olejowymi muszą być sprawdzone jeden raz w roku. Odnośnie tego normy
DIN 4755 i DIN 4756 ustalają:
Użytkownik za pośrednictwem pełnomocnika producenta lub rzeczoznawcy musi jeden raz w roku dokonać sprawdzenia
instalacji odnośnie gotowości do eksploatacji, działania i ekonomiczności pracy. Przy tym całą instalację należy sprawdzić na
nienaganność działania i natychmiast usunąć wykryte usterki.



Zalecamy zawarcie umowy ze specjalistyczną firmą instalacyjną na wykonywanie prac konserwacyjnych.

4.1 Wykonywane prace
 Sprawdzenie rodzaju gazu
Sprawdzić, czy zmienił się stosowany rodzaj gazu (odnośnie rodzaju gazu zwrócić się z zapytaniem do miejscowego
Zakładu Gazowniczego). Gdy zmienił się rodzaj gazu, należy ponownie odpowiednio ustawić palnik. (patrz Rozdział 3.4).
 Kontrola ciśnienia gazu na dopływie do kotła.
Zmierzyć ciśnienie spoczynkowe na wejściu armatury gazowej. Następnie uruchomić palnik i skontrolować ciśnienie
przepływowe gazu przy maksymalnej i minimalnej mocy kotła.
 Kontrola składników spalin
Zmierzyć zawartość CO i CO2 w spalinach i zanotować zmierzone wartości w protokole pomiaru. W razie potrzeby
wyregulować ponownie odpowiednio palnik. (patrz Rozdział 3.4).
 Sprawdzenie wyłącznika ciśnieniowego wody (jeżeli istnieje)
Uruchomić kocioł w trybie pracy grzewczej i obniżać stopniowo ciśnienie w instalacji. Przy ciśnieniu niższym niż 0,8 bar
wyłącznik ciśnieniowy musi wyłączyć palnik i na wyświetlaczu musi pojawić się komunikat o zakłóceniu "Druckmangel"
["Brak ciśnienia"]. Przy ponownym napełnieniu instalacji następuje ponowne uruchomienie palnika i znika komunikat o
zakłóceniu.
 Sprawdzenie naczynia wzbiorczego (MAG)
Sprawdzić ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego. W przypadku gdy ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego jest niższe
niż statyczne ciśnienie instalacji napełnić taką ilością azotu, żeby ciśnienie było wyższe niż statyczne ciśnienie w instalacji.
Następnie napełnić instalację, aż ciśnienie napełniania będzie większe niż ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego (MAG)
(patrz kontrola ciśnienia w instalacji)
 Kontrola ciśnienia w instalacji
Skontrolować ciśnienie w instalacji.
W przypadku „otwartej” instalacji c.o. minimalne ciśnienie w instalacji musi wynosić 0,8 bar i musi być zastosowany
oddzielacz powietrza „SPIROVENT”. W przypadku „zamkniętej” instalacji c.o. z naczyniem wzbiorczym minimalne ciśnienie
w instalacji musi wynosić 1 bar a maksymalne 2,5 bar.
 Sprawdzenie przyłącza wody
Należy sprawdzić, czy w kotle i przy dopływie do kotła istnieją nieszczelności na kołnierzach i w miejscach połączeń. Nawet
najmniejsze nieszczelności muszą być usunięte.
 Sprawdzenie nieszczelności systemu LAS
Przy pomocy pomiaru O2 i CO2 w przestrzeni pierścieniowej przewodów powietrzno-spalinowych sprawdzić szczelność
instalacji odprowadzenia spalin z zamkniętą osłoną. Gdy zawartość CO2 w zasysanym powietrzu przekracza 0,2 % obj. wzgl.
zawartość tlenu jest niższa od 20,6 % obj., to w takim przypadku potrzebne jest wykonanie próby ciśnieniowej przewodu
odprowadzenia spalin.
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 Wychylanie wymiennika ciepła
Dla celów konserwacyjnych i czyszczenia można wychylić wymiennik ciepła z obudowy kotła. Najpierw należy odłączyć
wszystkie połączenia wtykowe od płyty palnika i od dmuchawy. Następnie należy usunąć śrubę z łbem sześciokątnym
usytuowaną w górnej części wymiennika ciepła.

Śruba sześciokątna

Rys. 23 Zwalnianie śruby sześciokątnej

Przy odchylaniu wymiennika ciepła należy mieć na uwadze, żeby wlot dmuchawy nie zaczepił się o dysze gazową
(wymiennik ciepła unieść przy "kanale powietrzno-gazowym").
Teraz można wymiennik ciepła wychylić na ok. 45o i unieruchomić w uchwycie serwisowym przy pomocy śruby z gniazdem
sześciokątnym.
Należy mieć na uwadze, żeby nie zostały wygięte na krawędziach obudowy doprowadzające i
odprowadzające przewody giętkie.
 Kontrola palnika i płyty palnika
Wymontować z kotła płytę palnika wraz z dmuchawą, kanałem zasysania i palnikiem.
Sprawdzić szczelność i stan izolacji płyty palnika; w razie potrzeby wymienić. Skontrolować stan tkaniny drucianej na
powierzchni palnika. Gdy tkanina druciana jest uszkodzona, wymienić palnik łącznie z uszczelnieniami palnika.
Palnika nie wolno czyścić mechanicznie. W taki sposób można uszkodzić powierzchnię palnika.
 Kontrola elektrody zapłonowej i jonizacyjnej
Sprawdzić zanieczyszczenie i zużycie elektrody. Gdy na elektrodzie tworzy się biały nalot, należy ten nalot usunąć papierem
ściernym. Odległość między elektrodą i powierzchnią palnika powinna wynosić ok. 4 mm. Gdy wymieniana jest elektroda
musi być również wymieniona uszczelka grafitowa.
 Czyszczenie komory spalania / powierzchnie grzejne
Skontrolować zanieczyszczenie wymiennika ciepła po stronie grzejnej. Gdy zajdzie taka potrzeba, można wymiennik ciepła
oczyścić przy pomocy odkurzacza lub nylonowej szczotki (nie używać szczotek z PCW jak również szczotek stalowych).
W przypadku mocno zapieczone zanieczyszczenia często wystarcza rozmiękczenie ich wodą. Oprócz tego można również
stosować środki do czyszczenia nie zawierające rozpuszczalników.
Osady sadzy można usuwać przy pomocy środków alkalicznych z dodatkami związków powierzchniowo czynnych (np.
Fauch 600).
Do usuwania nalotów i żółto-brązowego zabarwienia na powierzchni można stosować lekkokwaśne środki do czyszczenia
niezawierające
chlorku na bazie kwasu fosforowego (np. Antox 75 E).
Producent środków Antox 75 i Fauch 600:
Oakite (Europe) GmbH
Trakehner Strasse 3
60487 Frankfurt
Środki czyszczące nie mogą zawierać rozpuszczalników wytwarzanych na bazie węglowodoru i nie mogą
zawierać potasu.
Po wykonaniu czyszczenia powierzchnię należy dokładnie opłukać wodą.
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 Sprawdzenie i czyszczenie syfonu kondensatu
Przeprowadzić kontrolę wzrokową przewodów giętkich syfonu wewnętrznego. Gdy osady są widoczne, można syfon
wymontować i oczyścić.
 Sprawdzenie urządzenia zobojętniającego
Sprawdzić działanie urządzenia zobojętniającego zgodnie z opisem w przynależnej instrukcji obsługi. Wartość pH
kondensatu powinna być mniejsza od 6,5.
 Sprawdzenie ustawienia CO2
Po zakończeniu wszystkich czynności konserwacyjnych i odpowiednim zmontowaniu kotła należy jeszcze raz sprawdzić
nastawioną wartość CO2 przy zamkniętej osłonie i ustawić układ regulacyjny na pracę ze sterowaniem automatycznym.
 Zespół gazowy (armatura gazowa)
Zespół gazowy nie wymaga zabiegów konserwacyjnych. Należy tylko skontrolować obudowę odnośnie istnienia
ewentualnych uszkodzeń.
 Zawartość środka przeciwkorozyjnego o nazwie INIBAL
Odnośnie zawartości tego środka patrz instrukcja dla zestawu testowego (numer wyroby 96.00020-5050).
Zabiegi konserwacyjne należy udokumentować w odpowiednim protokole czynności konserwacyjnych.
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5. Znajdywanie przyczyn usterek (zakłóceń)
5.1 Komunikaty o usterkach (zakłóceniach)
W przypadku występowania niedającego się usunąć zakłócenia, jednostka regulacyjna LMU.... wskazuje ciągle istnienie
usterki. Dodatkowo na wyświetlaczu miga kod diagnozy. W celu usunięcia wskazywania zakłócenia na wyświetlaczu należy
wcisnąć przycisk odblokowujący (Reset) (> 1 s).
Kody usterek (zakłóceń) podane są w tabeli w Rozdziale 6.3, na stronie 39.

5.2 Wskazywanie kodu usterki (zakłócenia)
Wyświetlacz

Znaczenie
7494z25/0202

Przycisk

7494z34/0202

1

2

5

lub

Z powrotem do wskazania standardowego

W przypadku wskazywania na wyświetlaczu kodu
zakłócenia następuje przejście do trybu pracy - stan
gotowości i miga wskazywany kod usterki.
Przykład: E 150.

Wcisnąć przycisk
zakłócenia.

aby dotrzeć do kodu

Przez wciśnięcie jednego z tych przycisków,
następuje przywrócenie wskazania standardowego.

5.3 Kody usterek (zakłóceń)
Kod usterek
(płaszczyzna
info A0)
0
10
20
28
32
40
50
52
61
62
77
78
81
82
91
92
100
105

Opis zgłoszonej usterki / możliwe przyczyny i sposoby usunięcia
Nie ma żadnej usterki
Usterka czujnika temperatury zewnętrznej – sprawdzić podłączenia elektryczne i oporność czujnika
Usterka czujnika temperatury kotła 1- sprawdzić podłączenia elektryczne i oporność czujnika
Usterka czujnika temperatury spalin - sprawdzić podłączenia elektryczne i oporność czujnika
Usterka czujnika temperatury zasilania mieszacza AGU.2500- sprawdzić podłączenia elektryczne i oporność
czujnika
Usterka czujnika na powrocie z instalacji 1
Usterka czujnika wody użytkowej 1- sprawdzić podłączenia elektryczne i oporność czujnika
Usterka czujnika wody użytkowej 2 - sprawdzić podłączenia elektryczne i oporność czujnika
Usterka regulatora temperatury pomieszczeń 1 - sprawdzić podłączenia elektryczne, nastawy parametrów
Podłączony niewłaściwy regulator temperatury pomieszczeń 1 lub podłączony jest niewłaściwy regulator
sterowany falami radiowymi
Usterka czujnika ciśnienia powietrza
Usterka czujnika ciśnienia wody
Zwarcie w lokalnej magistrali (LPB) ... lub brak zasilania magistrali – sprawdzić podłączenia
Nieprawidłowo wprowadzone adresy w lokalnej magistrali (LPB) – sprawdzić nastawy parametrów
Utrata danych w pamięci EEPROM – wymienić LMU
Zakłócenie sprzętowe w układzie elektronicznym – wymienić LMU
Nieprawidłowe zaprogramowanie – ustawione 2 zegary główne (MASTER)
Sygnalizacja przeprowadzenia wymaganego serwisu – wykonać przegląd serwisowy kotła, potwierdzić
wykonanie przeglądu serwisowego w parametrze 630 ( bit 6 na 1- innych bitów nie przestawiać) w LMU
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Kod usterek
(płaszczyzna
info A0)

110

111
113
117
118
119
128
129
130
132
133
134
135
140
148
151

152

153

154

160

161
162
164
166
180
181
183

Opis zgłoszonej usterki / możliwe przyczyny i sposoby usunięcia
Zadziałał temperaturowy ogranicznik zabezpieczający STB
Jeśli kod diagnozy pokazuje 129, należy jako pierwsze sprawdzić mostek-STB na sterowniku LMU. Jeżeli jest
prawidłowo, usterka jest spowodowana zasilaniem elektrycznym obwodu bezpieczeństwa przyczyną może
być wadliwe napięcie zasilające kocioł, obciążenie zewnętrzne (spadki napięcia) lub spowodowane przez
uszkodzony zawór gazowy w kotle.
Zadziałał nadzorczy czujnik temperatury zasilania z kotła – sprawdzić układ odbioru ciepła po stronie
instalacji i kotła.
Zadziałało nadzorcze urządzenie kontroli czujnik temperatury spalin w kotle – zbyt wysoka temperatura
sprawdzić czystość komory spalania i oporność czujnika
Zbyt wysokie ciśnienie wody
Zbyt niskie ciśnienie wody
Zadziałał wyłącznik ciśnieniowy "ciśnienie wody grzewczej w kotle i instalacji" – nieprawidłowe ciśnienie
czynnika grzewczego w instalacji ( zakres prawidłowego ciśnienia roboczego 0,8-3 bar)
Zanik płomienia palnika w czasie pracy – patrz opis 134
Nieprawidłowości na układzie doprowadzenia powietrza do spalania 135
Przekroczona graniczna temperatura spalin
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa (np. wskutek zadziałania wyłącznika ciśnieniowego gazu )
Brak płomienia po upływie czasu bezpieczeństwa – sprawdzić nastawy parametrów spalania kotła, instalację
doprowadzenia gazu do kotła, elektrodę zapłonu, kabel zapłonu, wtyczkę zapłonu, opór na lancy palnika
Zanik płomienia palnika w czasie pracy– sprawdzić nastawy parametrów spalania kotła, instalację
doprowadzenia gazu do kotła, elektrodę zapłonu, kabel zapłonu, wtyczkę zapłonu, opór na lancy palnika
Nieprawidłowości na układzie doprowadzenia powietrza do spalania – sprawdzić układ doprowadzenia
powietrza do spalania
Niedopuszczalny adres segment lub adres kotła (LPB....) – nieprawidłowo zaprogramowany
Niekompatybilny interfejs LPB / kocioł główny
Wewnętrzna usterka (zakłócenie) w jednostce zarządzającej (LMU ...)
Jeśli występują kody diagnozy : 106, 196, 249 lub 250 - zakłócenia EMV (kompatybilności
elektromagnetycznej). Może to być spowodowane zakłóceniami napięcia zewnętrznego (dużego
równoległego poboru mocy, wyładowania atmosferyczne) lub zbyt dużej wilgotności powietrza w kotle.
Błąd przy wprowadzaniu parametrów LMU ....
Jeśli występują kody diagnozy : 388 lub 389 nieprawidłowo wybrany system hydrauliczny – w stosunku do
zaprogramowanej wartości priorytetu c.w.u.
Na przykład przygotowanie c.w.u. bez priorytetu i z zamontowanym zaworem 3-drogowym na instalacji.
Ponieważ taki układ nie działa prawidłowo pod względem uzyskiwanych parametrów temperaturowych na
instalacji zgłaszany jest kod błędu programowania LMU.
Kocioł jest zablokowany poprzez ręczne 1-krotne wciśnięcie przycisku RESET podczas normalnej pracy kotła
lub braku zgłoszenia awarii kotła – nacisnąć jeszcze raz przycisk RESET.
Zapis (rekord) jednostki zarządzającej (LMU) w jednostce generującej adresy (AGU) :
Jeśli kod diagnozy pokazuje : 400, 401, 402 lub 404, temperatura powrotu z instalacji do kotła wzrosła
powyżej temperatury zasilania z kotła.
Jeśli kod diagnozy pokazuje : 425, 426 lub 427, temperatura zasilania z kotła wzrasta zbyt szybko.
Jeśli kod diagnozy pokazuje : 433, 434 lub 435, różnica temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem do kotła.
Z reguły te kody diagnostyczne określają problemy z instalacją hydrauliczną tzn. nieprawidłowy zbyt niski
przepływ czynnika grzewczego przez kocioł – brak wymaganego przepływu, nieprawidłowe podłączenia
hydrauliczne, brak zamontowanego sprzęgła hydraulicznego, uszkodzona lub zabrudzona pompa, filtry
wodne, zamknięte zawory itd.
Nie osiągnięto progu obrotów dmuchawy
Jeśli kod diagnostyczny pokazuje 281 lub 282, prawdopodobnie uszkodzona jest dmuchawa w kotle.
Uszkodzenie wentylatora może spowodować również uszkodzenie elektryczne LMU lub programowe. W tym
przypadku należy podjąć środki ostrożności przy wymianie dmuchawy i ewentualnie LMU.
Przekroczone maksymalne obroty dmuchawy – sprawdzić podłączenia dmuchawy, uszkodzona dmuchawa
lub LMU, zbyt duża wilgotność w kotle,
Usterka czujnika nadzorczego ciśnienia powietrza (nie zamyka)
Usterka przełącznika przepływowego obiegu grzejnego / czujnika ciśnieniowego
Usterka czujnika nadzorczego ciśnienia powietrza (nie otwiera)
Włączona jest funkcja "kominiarz"
Włączona jest funkcja zatrzymania pracy
Kocioł pracuje w trybie programowania parametrów – aktywna funkcja wprowadzania parametrów
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6. Schematy hydrauliczne

GWB 75

Symbol
AF
AG
HK
Netz

Opis
Czujnik temperatury zewnętrznej
Naczynie przeponowe
Obieg grzewczy
Sieć

Symbol
VL
RL
Z

Opis
Zasilanie
Powrót
Cyrkulacja c.w.u.

● Zestawienie urządzeń:
Opis
ProCon
Sprzęgło hydrauliczne
Rozdzielacz ogrzewania
Podgrzewacz c.w.u.
Czujnik ciepłej wody użytkowej

Typ

Nr. katalogowy

GWB 75 H

96.30000-7075

WST

Cennik MAGRA

VARIO

Cennik MAGRA

Uwagi
Wraz z kotłem: Czujnik temperatury
zewnętrznej QAC 34

EM, BS, ES, EMH Cennik EWFE
QAZ 36

94.19314-5012

Długość 6 m

● Podłączenia elektryczne:
Opis

Podłączyć do zacisków:

Czujnik temperatury zewnętrznej

AT

Czujnik ciepłej wody użytkowej

BW

Pompa HK

K1

Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u.



BW / K3

Uwagi

Nie zamieniać fazy z zerem

Przy podłączeniu regulatora QAA 73 należy zdjąć mostek z zacisków RT

● Nastawa parametrów:
Kocioł może pracować bez zmian parametrów na nastawach fabrycznych.
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GWB 75

Symbol
AF
AG
HK
Netz

Opis
Czujnik temperatury zewnętrznej
Naczynie przeponowe
Obieg grzewczy
Sieć

Symbol
VL
RL
Z

Opis
Zasilanie
Powrót
Cyrkulacja c.w.u.

● Zestawienie urządzeń:
Opis
ProCon
Sprzęgło hydrauliczne
Rozdzielacz ogrzewania
Podgrzewacz c.w.u.
Czujnik ciepłej wody użytkowej
Moduł mieszacza Clip-In
Regulator temperatury pomieszczenia

Typ

Nr. katalogowy

GWB 75 H

96.30000-7075

WST

Cennik MAGRA

VARIO

Cennik MAGRA

Uwagi
Wraz z kotłem: Czujnik temperatury
zewnętrznej QAC 34

EM, BS, ES, EMH Cennik EWFE
QAZ 36

94.19314-5012

Długość 6 m

AGU 2.500

96.38000-7003

Łącznie z kablem i wtyczką

QAA 73

94.88147-5004

● Podłączenia elektryczne:
Opis

Podłączyć do zacisków:

Czujnik temperatury zewnętrznej
Czujnik ciepłej wody użytkowej
Pompa HK 1
Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u.

AT
BW
K1
BW / K3

Moduł mieszacza Clip-In AGU 2.500

Sterownik w kotle

Pompa HK 2

Moduł mieszacza Clip-In
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Uwagi

Nie zamieniać fazy z zerem
Zasilanie modułu Clip-In z (X1-02)
AGU 2.500 połączyć z LMU (X50)
X52-02

● Nastawa parametrów:
Parametr

Nastawa

Uwagi

554 b5

0

Usunięcie komendy o uszkodzeniu czujnika
zasilania drugiego obiegu grzewczego



Nowa max. wartość temperatura zasilania dla HK 2 wynosi 80°C



Przy podłączeniu regulatora QAA 73 należy zdjąć mostek z zacisków RT
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GWB 75

Symbol
AF
AG
HK
MK
M

Opis
Czujnik temperatury zewnętrznej
Naczynie przeponowe
Obieg grzewczy
Obieg grzewczy z mieszaczem
Silnik mieszacza

Symbol
Netz
VL
RL
Z

Opis
Sieć
Zasilanie
Powrót
Cyrkulacja c.w.u.

● Zestawienie urządzeń:
Opis
ProCon
Sprzęgło hydrauliczne
Rozdzielacz ogrzewania
Podgrzewacz c.w.u.
Czujnik ciepłej wody użytkowej
Moduł mieszacza Clip-In
Regulator temperatury pomieszczenia

Typ

Nr. katalogowy

GWB 75 H

96.30000-7075

WST

Cennik MAGRA

VARIO

Cennik MAGRA

Uwagi
Wraz z kotłem: Czujnik temperatury
zewnętrznej QAC 34

EM, BS, ES, EMH Cennik EWFE
QAZ 36

94.19314-5012

Długość 6 m

AGU 2.500

96.38000-7003

Łącznie z kablem i wtyczką

QAA 73

94.88147-5004

● Podłączenia elektryczne:
Opis

Podłączyć do zacisków:

Czujnik temperatury zewnętrznej
Czujnik ciepłej wody użytkowej
Pompa HK 1
Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u.

AT
BW
K1
BW / K3

Moduł mieszacza Clip-In AGU 2.500

Sterownik LMU w kotle

Pompa MK
Czujnik zasilania MK
Silnik mieszacza MK

Moduł mieszacza Clip-In
Moduł mieszacza Clip-In
Moduł mieszacza Clip-In
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Uwagi

Nie zamieniać fazy z zerem
Zasilanie modułu Clip-In z (X1-02)
AGU 2.500 połączyć z LMU (X50)
X52-02
X51-01
4x1,5 mm2 (X52-03)

● Nastawa parametrów:
Kocioł może pracować bez zmian parametrów na nastawach fabrycznych.



Nowa max. temperatura zasilania dla HK 2 wynosi 80°C



Przy podłączeniu regulatora QAA 73 należy zdjąć mostek z zacisków RT



Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej zawsze z priorytetem.
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GWB 75

AF
AG
MK
M

Czujnik temperatury zewnętrznej
Naczynie przeponowe
Obieg grzewczy z mieszaczem
Silnik mieszacza

Netz
VL
RL
Z

Sieć
Zasilanie
Powrót
Cyrkulacja c.w.u.

● Zestawienie urządzeń:
Opis
ProCon
Sprzęgło hydrauliczne
Rozdzielacz ogrzewania
Podgrzewacz c.w.u.

Typ

Nr. katalogowy

GWB 75 H

96.30000-7075

WST

Cennik MAGRA

VARIO

Cennik MAGRA

Uwagi
Wraz z kotłem: Czujnik temperatury
zewnętrznej QAC 34

EM, BS, ES, EMH Cennik EWFE

Czujnik ciepłej wody użytkowej

QAZ 21

94.19314-5003

Długość 6 m

Moduł Bus-Clip-In do komunikacji LPB

OCI 420

96.38000-7004

Łącznie z kablem i wtyczką

RVA 63.280

94.80100-5510

QAA 73

94.85301-5004

Regulator
Obudowa naścienna do RVA 63.280
2 x czujnik temperatury zasilania

QAD 26 lub QAD 21
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Z okablowaniem do regulatora RVA

● Podłączenia elektryczne:
Opis

Podłączyć do zacisków:

Czujnik temperatury zewnętrznej
Czujnik ciepłej wody użytkowej
Regulator RVA 63.280
Pompa MK 1
Pompa MK 2
Silnik mieszacza MK 1
Silnik mieszacza MK 2
Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u.
Moduł Bus-Clip-In OCI 420
Czujnik zasilania MK 1
Czujnik zasilania MK 2

AT
RVA 63.280
Moduł Bus-Clip-In OCI 420
RVA 63.280
RVA 63.280
RVA 63.280
RVA 63.280
RVA 63.280
X 40
RVA 63.280
RVA 63.280

Uwagi
B3, M
X 41-01
Q2, N,
Q6, N,
Y1, Y2, N,
Y5, Y6, N,
Q3, N,
B1, M
B12, M

● Nastawa parametrów:
Parametry ustawić według tabeli.
Regulator
Kotła LMU

RVA 63.280



Parametr

Nastawa

605

1

Adres urządzenia

80

0

Bez sterowania palnikiem

140

2

Adres urządzenia 2

148

3

Zegar systemowy

Uwagi

Przy 2 obiegach grzewczych na zaciskach RT i RU musi być założony mostek.
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GWB 75

AF
AG
MK
HK
M

Czujnik temperatury zewnętrznej
Naczynie przeponowe
Obieg grzewczy z mieszaczem
Obieg grzewczy
Silnik mieszacza

Netz
VL
RL
Z

Sieć
Zasilanie
Powrót
Cyrkulacja c.w.u.

● Zestawienie urządzeń:
Opis
ProCon
Sprzęgło hydrauliczne
Rozdzielacz ogrzewania
Podgrzewacz c.w.u.

Typ

Nr. katalogowy

GWB 75 H

96.30000-7075

WST

Cennik MAGRA

VARIO

Cennik MAGRA

EM, BS, ES, EMH Cennik EWFE

Czujnik ciepłej wody użytkowej
Moduł mieszacza Clip-In

QAZ 21
AGU 2.500

94.19314-5003
96.38000-7003

Regulator

RVA 63.280

94.80100-5510

QAA 73

94.85301-5004

Obudowa naścienna do RVA 63.280
2 x czujnik temperatury zasilania

Uwagi
Wraz z kotłem: Czujnik temperatury
zewnętrznej QAC 34

QAD 26 lub QAD 21
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Długość 6 m
Łącznie z czujnikiem zasilania
Z okablowaniem do regulatora RVA

● Podłączenia elektryczne:
Opis

Podłączyć do zacisków:

Czujnik temperatury zewnętrznej
Czujnik ciepłej wody użytkowej

AT
RVA 63.280

B3, M

Moduł mieszacza Clip-In AGU 2.500

Sterownik LMU w kotle

Regulator RVA 63.280
Pompa HK
Pompa MK 1
Pompa MK 2
Pompa MK 3
Silnik mieszacza MK 1
Silnik mieszacza MK 2
Silnik mieszacza MK 3
Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u.
Moduł Bus-Clip-In OCI 420
Czujnik zasilania MK 1
Czujnik zasilania MK 1
Czujnik zasilania MK 2

Moduł Bus-Clip-In OCI 420
K1
AGU 2.500
RVA 63.280
RVA 63.280
AGU 2.500
RVA 63.280
RVA 63.280
RVA 63.280
Sterownik LMU w kotle
AGU 2.500
RVA 63.280
RVA 63.280

Moduł mieszacza Clip-In

Uwagi

Sterownik LMU w kotle

Zasilanie modułu Clip-In z (X1-02)
AGU 2.500 połączyć z LMU (X50)
X 41-01
X 52-02
Q2, N,
Q6, N,
X 52-03
Y1, Y2, N,
Y5, Y6, N,
Q3, N,
X 40
X 51-01
B1, M
B12, M
Zasilanie modułu Clip-In z (X1-02)
AGU 2.500 połączyć z LMU (X50)

● Nastawa parametrów:
Parametry ustawić według tabeli.
Regulator
Kotła LMU

RVA 63.280



Parametr

Nastawa

605

1

Adres urządzenia

80

0

Bez sterowania palnikiem

140

2

Adres urządzenia

148

3

Zegar systemowy

Uwagi

Przy 2 obiegach grzewczych na zaciskach RT i RU musi być założony mostek.
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AF
AG
HK
MK
M

KOCIOŁ 2

GWB 75

KOCIOŁ 1

GWB 75
KASKADA

Czujnik temperatury zewnętrznej
Naczynie przeponowe
Obieg grzewczy
Obieg grzewczy z mieszaczem
Silnik mieszacza

Netz
VL
RL
Z

56

Sieć
Zasilanie
Powrót
Cyrkulacja c.w.u.

● Zestawienie urządzeń:
Opis

Typ

ProCon
ProCon Kaskada

GWB 75 H

96.30000-7075

GWB 75 H K

96.30000-7076

WST

Cennik MAGRA

VARIO

Cennik MAGRA

Sprzęgło hydrauliczne
Rozdzielacz ogrzewania
Podgrzewacz c.w.u.

Nr. katalogowy

Uwagi
Wraz z kotłem: Czujnik temperatury
zewnętrznej QAC 34
Wraz z kotłem: Regulator kaskadowy
z czujnikami temperatury zasilania i
powrotu, moduł BUS OCI 420

EM, BS, ES, EMH Cennik EWFE

Czujnik ciepłej wody użytkowej

QAZ 21

94.19314-5003

Moduł komunikacji Bus-Clip-In
Regulator

OCI 420
RVA 63.280

96.38000-7004
94.80100-5510

QAA 73

94.85301-5004

Obudowa naścienna do RVA 63.280
Czujnik temperatury zasilania

Długość 6 m

Z okablowaniem do regulatora RVA

QAD 26 lub QAD 21

● Podłączenia elektryczne:
Opis

Podłączyć do zacisków:

Czujnik temperatury zewnętrznej
Pompa kotłowa
Czujnik temperatury zasilania
Czujnik temperatury powrotu

Kocioł
Kocioł
Kocioł
Kocioł

Moduł komunikacji OCI 420 KOCIOŁ 2
Pompa kotłowa
Moduł Bus-Clip-In OCI 420 KOCIOŁ 2
Regulator RVA 63.280
Pompa HK
Pompa MK
Silnik mieszacza MK
Czujnik zasilania MK
Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u.

Uwagi

1
1
1
1

AT
K1
VL
RL

LMU kotła 2

X 40

Kocioł 2

K1

Moduł Bus-Clip-In OCI 420 KOCIOŁ 1
Moduł Bus-Clip-In OCI 420 KOCIOŁ 2
RVA 63.280
RVA 63.280
RVA 63.280
RVA 63.280
RVA 63.280

Czujnik ciepłej wody użytkowej

RVA 63.280

X 41-01
DB/MB połączyć z X 41-01 LPB Bus
Q2, N,
Q6, N,
Y5, Y6, N,
B12, M
Q3, N,
B3, M

● Nastawa parametrów:
Parametry ustawić według tabeli.
Regulator

Parametr

Nastawa

516
552
605
516
552
605

30
80
2
30
80
3

Przełączanie lato/ zima - wyłączone
Kaskada
Adres urządzenia
Przełączanie lato/ zima - wyłączone
Kaskada
Adres urządzenia

RVA 47

17

---

Nachylenie krzywej ogrzewania - wyłączona

RVA 63.280

80
140
148
141

0
1
2
1

Bez sterowania palnikiem
Adres urządzenia
Czas systemowy z przestawieniem
Adres segmentu

Kotła LMU - 1

Kotła LMU - 2
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Uwagi

58

KOCIOŁ 1

GWB 75
KASKADA

KOCIOŁ 2

GWB 75

Regulator 1

Regulator 2

AF
AG
HK
MK
M

Czujnik temperatury zewnętrznej
Naczynie przeponowe
Obieg grzewczy
Obieg grzewczy z mieszaczem
Silnik mieszacza

Netz
VL
RL
Z

Sieć
Zasilanie
Powrót
Cyrkulacja c.w.u.

● Zestawienie urządzeń:
Opis
ProCon
ProCon Kaskada
Sprzęgło hydrauliczne
Rozdzielacz ogrzewania
Podgrzewacz c.w.u.

Typ

Nr. katalogowy

GWB 75 H

96.30000-7075

GWB 75 H K

96.30000-7076

WST

Cennik MAGRA

VARIO

Cennik MAGRA

EM, BS, ES, EMH Cennik EWFE

Czujnik ciepłej wody użytkowej

QAZ 21

94.19314-5003

Moduł komunikacji Bus-Clip-In

OCI 420

96.38000-7004

RVA 63.280

94.80100-5510

QAA 73

94.85301-5004

2 x Regulator
2 x Obudowa naścienna do RVA 63.280
3 x Czujnik temperatury zasilania

Uwagi
Wraz z kotłem: Czujnik temperatury
zewnętrznej QAC 34
Wraz z kotłem: Regulator kaskadowy
z czujnikami temperatury zasilania i
powrotu, moduł BUS OCI 420

Długość 6 m

Z okablowaniem do regulatora RVA

QAD 26 lub QAD 21

● Podłączenia elektryczne:
Opis
Czujnik temperatury zewnętrznej
Pompa kotłowa
Czujnik temperatury zasilania
Czujnik temperatury powrotu
Moduł komunikacji OCI 420 KOCIOŁ 2
Pompa kotłowa
Moduł Bus-Clip-In OCI 420 KOCIOŁ 2
Regulator 1 RVA 63.280
Regulator 2 RVA 63.280
Pompa HK
Pompa MK 1
Silnik mieszacza MK 1
Czujnik zasilania MK 1
Pompa MK 2
Silnik mieszacza MK 2
Czujnik zasilania MK 2
Pompa MK 3
Silnik mieszacza MK 3
Czujnik zasilania MK 3
Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u.
Czujnik ciepłej wody użytkowej

Podłączyć do zacisków:
Kocioł
Kocioł
Kocioł
Kocioł

1
1
1
1

Uwagi
AT
K1
VL
RL

LMU kotła 2

X 40

Kocioł 2

K1

Moduł Bus-Clip-In OCI 420 KOCIOŁ 1
Moduł Bus-Clip-In OCI 420 KOCIOŁ 1
Regulator 1 RVA 63.280
Regulator 1 RVA 63.280
Regulator 1 RVA 63.280
Regulator 1 RVA 63.280
Regulator 1 RVA 63.280
Regulator 2 RVA 63.280
Regulator 2 RVA 63.280
Regulator 2 RVA 63.280
Regulator 2 RVA 63.280
Regulator 2 RVA 63.280
Regulator 2 RVA 63.280
Regulator 2 RVA 63.280
Regulator 2 RVA 63.280
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X 41-01
DB/MB połączyć z X 41-02 LPB Bus
DB/MB połączyć z DB/MB LPB Bus
Q2, N,
Q6, N,
Y5, Y6, N,
B12, M
Q6, N,
Y5, Y6, N,
B12, M
Q6, N,
Y5, Y6, N,
B12, M
Q3, N,
B3, M

● Nastawa parametrów:
Parametry ustawić według tabeli.
Regulator
Kotła LMU - 1

Kotła LMU - 2
RVA 47

Regulator 1 RVA 63.280

Regulator 2 RVA 63.280

Parametr

Nastawa

516
552
605
516
552
605

30
80
2
30
80
3

Przełączanie lato/ zima - wyłączone
Kaskada
Adres urządzenia
Przełączanie lato/ zima - wyłączone
Kaskada
Adres urządzenia

17

---

Nachylenie krzywej ogrzewania - wyłączona

80
140

0
1

Bez sterowania palnikiem
Adres urządzenia

141
148

1
2

Adres segmentu
Czas systemowy z przestawieniem

80
140

0
2

Bez sterowania palnikiem
Adres urządzenia

141
148

1
2

Adres segmentu
Czas systemowy z przestawieniem
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Uwagi

7. Opory hydrauliczne ProCon GWB 75 H
8,0
7,0

Wysokość podnoszenia [m]

6,0
Stopień 3

5,0
Stopień 2

4,0
3,0
Opory po stronie
wodnej kotła GWB 75

2,0

Stopień 1

1,0
0,0
0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

Przepływ [m3/h]

Rys.: 24 Ciśnienie dyspozycyjne i opory w kotle ProCon GWB 75 z pompą Wilo RS 20 / 7-3

7.1 Schemat podłączeń elektrycznych ProCon GWB 75 H

Listwa podłączeń elektrycznych
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2,50

2,75

3,00
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Dodatkowy przekaźnik dla c.w.u.

Elektroda zapłonu i jonizacji

Połączenie z
Podłączenie
wyświetlaczem komunikacji
kotła
LPB

Spalin

Regulator pokojowy QAA 73.111 (mostek)

Termostat pokojowy (mostek)

Czujnik ciśnienia gazu (mostek)

Bez funkcji

Czujnik temp. c.w.u.

Czujniki temperatury

Bez funkcji

Zabezpieczenie ciśnienia wody

Bez funkcji

Bez funkcji

Sterowanie dmuchawy

Czujnik temp. zewnętrznej

Podłączenie
Modułu
Mieszacza

Transformator
sieciowy wewnątrz
LMU

Bez funkcji

Masa palnika

Transformator
zapłonu

Bezpiecznik 6,3 A

Bez funkcji

Zawór gazowy

STB opcja (mostek)

Zawór 3-drogowy c.w.u.
lub pompa ładująca

Pompa kotła

Pompa c.o.

Zasilanie dmuchawy

Zasilanie modułu
mieszacza

Zasilanie sterownika

I / 0 Włącznik

Zasilanie z sieci

Powrotu
kotła
Zasilania
kotła

7.2 Schemat elektryczny LMU

