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WaŜne wskazówki
Instrukcja jest przeznaczona do uŜytku serwisowego jako pomoc przy montaŜu i uruchomieniu. Zawiera dane konstrukcyjne jak równieŜ eksploatacyjne i techniczne typoszeregu kondensacyjnych kotłów grzewczych ProCon HT 150/ HT 225. Dostarcza informacja jest niezbędna do
prawidłowego montaŜu oraz bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji kotła.
Przed przystąpieniem do montaŜu i uruchomienia kotła naleŜy 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.

Przy pomocy tego znaku są oznaczone wskazówki, które muszą być bezwarunkowo przestrzegane w interesie Państwa i w interesie innych osób.
Tym znakiem są opatrzone wskazówki, które muszą być przestrzegane ze względu na prawidłowe działanie urządzenia, są waŜne dla dotrzymywania postanowień prawa lub teŜ słuŜą do ułatwienia Państwa
pracy.

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

Kocioł ProCon HT 150/ HT 225 powinien zostać zainstalowany tylko przez osoby upowaŜnione do montaŜu gazowych kotłów grzewczych. EWFE-Polonia prowadzi cykliczne szkolenia montaŜowo - 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 naleŜy ściśle przestrzegać instrukcji. MHG/ EWFE-Polonianie odpowiada za szkody, które powstały w rezultacie
nie przestrzegania wytycznych podanych w instrukcji montaŜu.
Podczas montaŜu kocioł ProCon HT 150/ HT 225 musi być wyłączony z zasilania/ odłączony z sieci elektrycznej.
MontaŜ urządzeń i wyposaŜenie ich w armaturę zabezpieczającą musi odpowiadać polskim normom i obowiązującym przepisom.
Nie wolno dokonywać zmian w urządzeniu na własną rękę, bądź teŜ uŜywać nieoryginalnych części zamiennych. Muszą być oryginalne i spełniać odpowiednie normy, przepisy i uzyskane przez MHG/ EWFE dopuszczenia, atesty i aprobaty.
NaleŜy bezwzględnie przestrzegać wytycznych i przepisów przeciwpoŜarowych. Instalacja i eksploatacja kotła grzewczego wymaga
odpowiednich zezwoleń i uzgodnień zgodnie z polskimi przepisami.

Podane tutaj informacje obowiązują wyłącznie dla kotła o wydajności w wersji standardowej. MHG Heiztechnik/ EWFE-Polonia
nie moŜe więc ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody, powstałe w związku z poczynionymi zmianami
produktu, która odbiega od wersji standardowej.
Mimo Ŝe przedstawione informacje zostały przygotowane z zachowaniem moŜliwie jak największej staranności,
MHG Heiztechnik/ EWFE-Polonia nie odpowiada za ewentualne błędy w informacjach i moŜliwe ich następstwa.
MHG/ EWFE nie ponosi odpowiedzialności za szkody, będące wynikiem prac wykonywanych przez osoby trzecie.
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ProCon HT 150 / HT 225
1.1

1. Informacja ogólna
• Przegląd sterowania kotła

Zakres dostawy ProCon HT 150 / HT 225

Gazowy kocioł kondensacyjny jest kompletnie wyposaŜony 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:
ProCon Standard:
- instrukcja „MontaŜu, uruchomienia i eksploatacji”
- czujnik temperatury zewnętrznej ze śrubami i kołkami
- regulator RVA 47.320 z funkcją automatyki pogodowej i programem tygodniowym
- sprzęgło hydrauliczne
ProCon Master:
- instrukcja „MontaŜu, uruchomienia i eksploatacji”
- czujnik temperatury zewnętrznej ze śrubami i kołkami
- regulator kaskady RVA 47.320 z funkcją automatyki pogodowej i
programem tygodniowym
- czujniki temperatury zasilania i powrotu

Rys. 1:
RVA 47:
niego
LMU:
OCI:
AGU:

ProCon Slave:
- instrukcja „MontaŜu, uruchomienia i eksploatacji”

1.2

Opis

Sterowniki pracy palnika 1, 2, 3
Moduł komunikacji Bus-Clip-In
Pulpit obsługi moduł LMU 1, 2 , 3

• Regulator kaskadowy i obwodu grzewczego (RVA 47)
Dostosowany do regulacji kaskadowej dwóch wzgl. trzech bloków
palnikowych lub w przypadku kilku urządzeń do sześciu kotłów
ProCon HT 150 lub czterech ProCon HT 225. Potrzebny jest tylko
1 regulator RVA 47 w urządzeniu Master, pozostałe urządzenia
komunikują się z urządzeniem Master za pomocą magistrali systemowej LPB.
Zoptymalizowany sposób pracy wszystkich włączonych kotłów z
najniŜszą moŜliwą mocą i sterowanie kolejności włączania w połączeniu z czasami pracy kotła zapewniają równomierne obciąŜenie kotłów.

- typ stojący
- regulacja kaskadowo-pogodowa
- mikroprocesorowa regulacja z optymalizacją pracy w kondensacji ze zintegrowaną automatyczną regulacją pracy i systemem
diagnostycznym
- moŜliwość podłączenia regulatora temperatury pomieszczeń
QAA 73

1.3

Zasada działania sterowania kotła:
Regulator kaskady bloków i obwodu grzewczego bezpośred-

Regulacja (RVA 47) i armatura regulacyjna

Cechy szczególne:
- regulacja temperatury zasilania grzania w zaleŜności od temperatury zewnętrznej
- 1 obwód grzewczy pomp
- obwód wody uŜytkowej
- dowolnie ustawiane programy czasowe
- sterowanie pompy zaleŜnie od potrzeb
- funkcja ochrony przed zamarzaniem
- złącza elektryczne zabezpieczone przed moŜliwością zamiany
- zintegrowany interfejs wykonany techniką dwuprzewodową do
bezpośredniego podłączenia do magistrali systemowej LPB

ProCon HT 150 posiada dwa moduły źródła ciepła (bloki palnikowe) po 75 kW, regulator kaskadowy RVA 47 do ich sterowania
oraz bezpośredniego obwodu grzewczego. KaŜdy z modułów
źródła ciepła posiada sterownik modułu pracy palnika (LMU).
LMU sterują i regulują pracą poszczególnych palników.
ProCon HT 150 posiada trzy moduły źródła ciepła (bloki palnikowe) po 75 kW, regulator kaskadowy RVA 47 do ich sterowania
oraz bezpośredniego obwodu grzewczego. KaŜdy z modułów
źródła ciepła posiada sterownik modułu pracy palnika (LMU).
LMU sterują i regulują pracą poszczególnych palników.

Temperatura zasilania grzania moŜe być regulowana następująco
(sposoby regulacji):
- wyłącznie w zaleŜności od temperatury zewnętrznej
- w zaleŜności od temperatury zewnętrznej i czasu
- w zaleŜności od temperatury zewnętrznej i czasu z wpływem
temperatury pomieszczenia przez regulator QAA 70
- poprzez zewnętrzny sygnał 0 - 10 V

Przy pomocy przynaleŜnego pulpitu obsługi (AGU) kaŜdy LMU
moŜna indywidualnie włączyć ręcznie względnie wyłączyć w celu
przeprowadzenia regulacji i konserwacji.

Więcej informacji podano w instrukcji MontaŜ – eksploatacja –
konserwacja regulatora RVA 47.
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ProCon HT 150 / HT 225

1. Informacja ogólna
dowe" do regulatora kaskadowego dołączony jest czujnik
zwnętrzny.

• Sterownik modułowy pracy palnika (LMU)
LMU realizuje wszystkie funkcje zabezpieczenia i regulacji modułów źródeł ciepła.

• Automatyka pompy / impuls pompy
Aby nie dochodziło do zatarcia pompy, regulatory kotła realizują
funkcję impulsu pompy, jeŜeli pompa nie pracowała w czasie 24
godzin. Czas impulsu pompy moŜna ustawiać.

Cechy szczególne:
- funkcja automatu paleniska gazowego
- regulacja mocy palnika z regulacją obrotów dmuchawy
- regulacja temperatury kotła
- elektroniczny ogranicznik bezpieczeństwa temperatury z czujnikiem zasilania i powrotu kotła do regulacji i kontroli
- ograniczenie bezpieczeństwa temperatury przez czujnik temperatury spalin
- automatyka pompy i ochrona przed blokadą pompy
- złącza elektryczne zabezpieczone przed moŜliwością zamiany
- kontrola płomienia i zapłon przy pomocy jednej wspólnej elektrody

• Nadbieg pompy
Dla pomp obwodu grzewczego moŜna programować czas nadbiegu pompy. W razie zaniknięcia Ŝądania ciepła dla obwodów
grzewczych, pompa pracuje jeszcze przez ustawiony czas nadbiegu.
• Regulacja ciepłej wody uŜytkowej
Regulacja ciepłej wody realizowana jest przez czujnik zbiornika o
programowanej histerezie. Wartości zadane temperatury c.w.u.
oraz jej przegrzanie moŜna zaprogramować na stałe.

• Moduł Bus-Clip-In (OCI)
OCI słuŜy do komunikacji realizowanej za pomocą interfejsu dwuprzewodowego i umoŜliwia budowę systemu przy pomocy magistrali LPB między LMU i RVA 47.

Ładowanie podgrzewacza moŜe odbywać się priorytetowo
lub równolegle z pracą grzewczą.
(Ustawienie fabryczne: Priorytet).

• Pulpit obsługi (AGU)
Po przez pulpit obsługi AGU odpowiedni sterownik palnika LMU
moŜna sterować ręcznie, np. przy regulowaniu wartości spalania
podczas uruchamiania lub przy konserwacji. Na wyświetlaczu
segmentowym AGU pokazywane są stany robocze i temperatura
kotła.

W razie zgłoszenia zapotrzebowania na ciepło z czujnika c.w.u.
następuje rozpoczęcie ładowania podgrzewacza. W tym celu
temperatura kotła jest przez regulator kaskadowy podwyŜszana w
stosunku regulowana do wartości zadanej ciepłej wody uŜytkowej
o zaprogramowaną wartość, dzięki temu palniki pracują w modulacji.

• Czujnik zewnętrzny (QAC 31)
Czujnik zewnętrzny QAC 31 do montaŜu naściennego, rodzaj
ochrony IP 21, klasa ochrony II niskie napięcie ochronne, NTC, z
kołkami i śrubą mocującą.

• Nadbieg pompy ładującej c.w.u.
W celu wykorzystania pozostałego ciepła kotła po ładowaniu wody uŜytkowej, regulator kotła realizuje nadbieg pompy. Nadbieg
pompy odbywa się w zaleŜności od temperatury kotła aŜ do spadku poniŜej ustawianej wartości temperatury lub maksymalnie
przez 1 minutę.

• Regulator RVA 47.320
Patrz opis cennik i instrukcja montaŜu i eksploatacji.

• ZaleŜna od zapotrzebowania regulacja wody ciepłej
W regulatorze kaskadowym zapisany jest program czasowy, przy
którego pomocy moŜna dowolnie ustawiać czasy ładowania podgrzewacza c.w.u..

• Czujnik wody uŜytkowej QAZ 21
Czujnik c.w.u. (4 m) 94.19314-5002
Czujnik c.w.u. (6 m) 94.19314-5003
Czujnik sensorowy QAZ 21 do kontroli temperatury c.w.u. w
zbiorniku dla ProCon HT 150 / HT 225 z regulatorem RVA 47 z
kablem o przekroju 2 x 0,5 mm², Ni 1000 Ohm przy 0 °C.

1.4

• Regulacja pogodowa
Regulator kaskadowy wyposaŜony jest w regulację automatyki
pogodowej. Przy regulacji pogodowej temperatura zasilania regulowana jest w zaleŜności od temperatury zewnętrznej i programowalnym, specyficznym wartościom systemu grzewczego.

Funkcje regulacji

Dla podniesienia komfortu przestrzeni mieszkalnej i oszczędności
energii w regulatorze kaskadowym jest zintegrowana funkcja
szybkiego nagrzewania/szybkiego obniŜania. Funkcja ta przy
przełączeniu z pracy obniŜonej na pracę dzienną zapewnia szybkie nagrzanie pomieszczenia. Przy przejściu z pracy dziennej na
pracę obniŜoną funkcja ta zapewnia szybkie wyłącznie instalacji.

• Regulacja temperatury obwód kotła - stałotemperaturowa
W razie pojawienia się zapotrzebowania na ciepło z obwodów
grzewczych uruchamiane są palniki. Regulator temperatury zintegrowany w LMU poprzez zmianę mocy palnika zapewnia osiągnięcie i utrzymanie przez RVA 47 stałej wartości temperatury kotła odpowiednio do zadanej wartości zadanej.

• Przełączenie praca dzienna / praca obniŜona:
Przy włączonym termostacie pomieszczenia przy obliczaniu temperatury zasilania uwzględniana jest temperatura pomieszczenia,
a przy wyłączonym termostacie pomieszczenia temperatura obniŜenia.

• ZaleŜna od zapotrzebowania regulacja obwodu kotła
Na podstawie temperatury zewnętrznej, charakterystyki ogrzewania i indywidualnego programu czasowego RVA 47 wylicza chwilową temperaturę zadaną dla obwodu kotła. Dla realizacji funkcji
"Sterowane poprzez temperaturę zewnętrzną sterowaenie pogo-
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1. Informacja ogólna
• Czujnik zewnętrzny
Przy włączaniu napięcia zasilającego przeprowadzane jest automatyczne samoczynne rozpoznawanie czujnika zewnętrznego.
Następnie czujnik jest kontrolowany pod kątem występowania
zwarcia i przerwy. JeŜeli przy włączeniu czujnik nie zostanie rozpoznany, wiąŜące się z nim funkcje nie działają. Na wyświetlaczu
pojawia się odpowiedni komunikat błędu (10).

• Przełączenie tryb pracy zimowej / tryb pracy letniej:
RVA 47 posiada automatyczne przełączanie trybu pracy letniej /
zimowej, Ŝądaną temperaturę przełączenia moŜna ustawić wzgl.
wyłączyć za pośrednictwem parametru 16.
JeŜeli stłumiona temperatura zewnętrzna jest o więcej niŜ 1 °C
wyŜsza od ustawionej temperatury przełączenia, instalacja przełącza się na tryb pracy letniej.

• Czujnik ciepłej wody uŜytkowej
W razie braku tego czujnika lub zwarcia przewodu, pojawia się
komunikat błędu (50) i wiąŜące się z nim funkcje nie działają.

JeŜeli stłumiona temperatura zewnętrzna spadnie o więcej niŜ 1
°C poniŜej ustawionej temperatury przełączania, instalacja przechodzi w tryb pracy zimowej.

• Czujnik spalin
Czujniki te muszą być zawsze zainstalowane. Są one stale nadzorowane. W razie nieprawidłowości palnik jest zatrzymywany.

• Praca na potrzeby c.w.u.
Praca na potrzeby ciepłej wody uŜytkowej moŜe być włączana
względnie wyłączana niezaleŜnie od stanu roboczego regulatora
kaskadowego.

• Funkcje ochrony kotła przed mrozem
Przy spadku temperatury kotła poniŜej 5 °C, zabezpieczenie
przed mrozem powoduje uruchomienie kotła. Kocioł jest następnie szybko podgrzewany do temperatury 20 °C.

• Ogranicznik bezpieczeństwa temperatury STB (kocioł)
Regulator kotła posiada odpowiednią logikę pozwalającą przy
pomocy czujnika zasilania i powrotu na zapobieganie przegrzaniu
kotła. Przy przekroczeniu zadanej róŜnicy temperatur najpierw redukowane jest obciąŜenie kotła. JeŜeli mimo to w dalszym ciągu
osiągnięta jest temperatura odłączenia wyłączany jest palnik i
uruchamiany jest nadbieg dmuchawy i pompy. Na wyświetlaczu
jest wyprowadzany odpowiedni jednoznaczny komunikat błędu.
Gdy temperatura kotła spadnie poniŜej temperatury wyłączenia,
moŜna poprzez naciśnięcie przycisku RESET zwalniania odblokować wyłączenie bezpieczeństwa.

• Zabezpieczenie instalacji przed mrozem
Zabezpieczenie instalacji przed mrozem poprzez włączenie pomp
zapewnia ochronę instalacji przy niskich temperaturach zewnętrznych. Dzięki temu zabezpieczeniu odbywa się cyrkulacja wody
znajdującej się w systemie grzewczym. ZaleŜnie od aktualnej
temperatury zewnętrznej moŜe być konieczna praca impulsowa
pomp lub ich włączenie na stałe. Zabezpieczenie instalacji przed
mrozem moŜna wyłączać (patrz parametr 33).
• Działanie przy usterkach kotła
Praca palnika w razie usterek powodujących zagroŜenie bezpieczeństwa jest zatrzymywana i następuje nadbieg dmuchawy i
pomp. KaŜda usterka posiada własny kod błędu (patrz rozdział
6.1.1 Kody błędów).

• Czujnik bezpieczeństwa temperatury STW (kocioł)
Przy przekroczeniu zaprogramowanej temperatury wyłączenia
STW wyłączane jest doprowadzanie gazu i uruchamiany jest
nadbieg dmuchawy i pompy. Na wyświetlaczu jest wyświetlany
odpowiedni jednoznaczny komunikat błędu (patrz rozdział 6.1
Komunikaty błędów). Automatyczne włączenie instalacji następuje
po obniŜeniu się temperatury poniŜej wartości wyłączenia.

• Właściwości pracy awaryjnej
JeŜeli nie powoduje to zagroŜenia dla bezpieczeństwa, aktywne
są właściwości pracy awaryjnej, tzn. funkcje, których defekty te
nie dotyczą, pozostają w dalszym ciągu aktywne.

• Ogranicznik bezpieczeństwa temperatury STB (spaliny)
Przy przekroczeniu zaprogramowanej temperatury wyłączenia
STB dla obwodu spalinowego najpierw redukowane jest obciąŜenie kotła. JeŜeli mimo to temperatura spalin nie spadnie wystarczająco, odłączane jest doprowadzanie gazu i uruchamiany jest
nadbieg dmuchawy i pompy. Na wyświetlaczu jest wyświetlany
odpowiedni jednoznaczny komunikat błędu (patrz rozdział 6.1
Komunikaty błędów). Gdy temperatura STB spadnie poniŜej temperatury wyłączenia, moŜna przez naciśnięcie przycisku RESET
odblokować wyłączenie bezpieczeństwa.
• Nadzór czujników
Regulator kotła rozpoznaje i nadzoruje dołączone czujniki. W razie błędów wyprowadzany jest odpowiedni komunikat błędu.
• Czujnik zasilania / powrotu kotła
Czujniki te muszą być zawsze zainstalowane. Są one stale nadzorowane. W razie nieprawidłowości palnik jest zatrzymywany i
pokazywany jest odpowiedni komunikat błędu.
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• Ustawianie kotła grzewczego
Kocioł grzewczy tak ustawić, aby umoŜliwić bezproblemowe podłączenie hydrauliczne z tyłu urządzenia.

2. MontaŜ
Wybór miejsca montaŜu

Kocioł grzewczy musi być ustawiony poziomo i w sposób bezpieczny. NaleŜy to sprawdzić przy pomocy poziomnicy. W razie
potrzeby kocioł grzewczy moŜna wyrównać przy pomocy łap.

Kocioł grzewczy moŜe pracować zarówno w sposób niezaleŜny
od powietrza pomieszczenia jak i w sposób zaleŜny od powietrza
z pomieszczenia.

Kocioł grzewczy posiada zintegrowany syfon do odprowadzenia
kondensatu.

Konstrukcja pozwala na ustawienie kotła grzewczego na kaŜdym
podłoŜu o odpowiedniej nośności.

JeŜeli podczas montaŜu kotła kondensacyjnego prowadzone są
prace budowlane, podczas których naleŜy się liczyć z duŜym zapyleniem, kocioł naleŜy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami
przy pomocy folii z tworzywa sztucznego lub podobnego środka.

Pomieszczenie do instalacji kotła musi być suche i zabezpieczone
przed mrozem. Powietrze do spalania nie moŜe być zanieczyszczone chrlorowcoalkanami (np. z rozpuszczalników, klejów, farb
[puszki sprayów], związkami siarki (kominek olejowy) lub przez
nadmierną ilość pyłu. MoŜe to być przyczyną usterek palnika
wzgl. uszkodzeń korozyjnych.

Podane wymiary odnoszą się do wymiaru podstawowego bez
uwzględniania niezbędnego spadku instalacji spalinowej w stronę
kotła min. 3 % (3 cm na metr poziomego przewodu podłączeniowego).

Ze względu na niskie temperatury powierzchni kotła kondensacyjnego oraz systemu powietrzno-spalinowego nie wymagają zachowania odległości od przedmiotów palnych.
W celu ułatwienia wykonywania przyłączeń oraz dla nieuciąŜliwego prowadzenia niezbędnych prac regulacyjnych i konserwacyjnych naleŜy zachować następujące minimalne odległości:

2.2

Przyłącza kotła ProCon HT

A

Odprowadzenie spalin
DN 160

D

A

Przyłącza
elektryczne

A
1650

A

E

Doprowadzenie
powietrza DN 125

B

Przyłącze gazu 1¼”

Przyłącze
odprowadzenia
kondensatu

C
Rys. 1: Minimalne wymiay montaŜowe kotła

Minimalny wymiar otworu do wprowadzenia kotła:
wysokość1800 mm i wymiar "C"
Wymiar

[Wymiar w mm]

A

500

B

1000

C

700

D

680

E

1050

Rys. 2: Przyłącza hydrauliczne ProCon HT

Tabela 1: Minimalne wymiary przy instalacji kotła
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Przyłącze zaworu
bezpieczeństwa 1"
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2.4

Podłączenia hydrauliczne

Podłączenie gazu

Kocioł grzewczy jest fabrycznie wyposaŜony w wewnętrzne
sprzęgło hydrauliczne.

• Objaśnienia
Kocioł grzewczy jest urządzeniem gazowym kategorii II2ELL3P.

• Płukanie instalacji grzewczej
W celu ochrony przed zanieczyszczeniami gazowego urządzenia
kondensacyjnego konieczne jest dokładne przepłukanie istniejącej instalacji grzewczej przed montaŜem kotła lub rozdzielenie
układu za pomocą wymiennika.

Indeks Wobbe'ego grup gazu mieści się w następujących przedziałach:
Grupa
E
LL
P

MHG dodatkowo zaleca montaŜ magnetoodmulacza na powrocie
instalacji grzewczej.

Ws min.
[MJ/m³]
kWh/m³
40,9
34,4
72,9

11,36
9,55
20,25

Ws max.
[MJ/m³]
kWh/m³
54,7
44,8
87,3

15,19
12,40
24,25

JeŜeli instalacja grzewcza wyposaŜona jest w automatyczną instalację napełniania, niezbędny jest montaŜ
separatora powietrza SPIROVENT z separatorem osadu. Separator powietrza naleŜy zamontować w pobliŜu punkty napełniania.

Tabela 2: Rodzaje gazu

W instalacji grzewczej minimalnie ciśnienie instalacji powinno wynosić 0,8 bar i zaleca się zastosowanie separatora gazów
SPIROVENT na zasilaniu z kotła.

Przy dostawie kocioł ProCon HT jest ustawione na gaz ziemny
GZ-50. Do pracy z innym rodzajem gazu konieczna jest ponowna
regulacja gazowej armatury kompaktowej. Przy przestawieniu na
pracę z gazem płynnym naleŜy dodatkowo zamówić i zainstalować zestaw do przebudowy dla gazu płynnego
ProCon HT 150: art. nr 96.38200-7033,
ProCon HT 225: art. nr 96.38200-7034
(patrz „Wymiana dyszy gazowej“).

Gazy grupy E obejmują gazy grupy H;(GZ-50)
Gazy grupy LL obejmują gazy grupy L;(GZ-35, GZ-41,5)
Gazy grupy P obejmują gaz płynny;(propan techniczny)

Zalecamy równieŜ montaŜ zaworów odcinających przy kotle oraz
na instalacji zasilania i powrotu, aby w razie późniejszych prac
konserwacyjnych przy kotle grzewczym lub obwodach grzewczych nie było konieczne spuszczanie wody z całej instalacji.
W przypadku systemów grzewczych, które nie są
szczelne dyfuzyjnie zgodnie z DIN 4726 – DIN 4729,
niezbędny jest rozdział systemów przy pomocy wymiennika
ciepła.

• Wykonanie podłączenia gazu
Prace przy instalacji gazowej mogą być wykonywane
wyłącznie przez instalatorów autoryzowanych przez
osoby posiadające stosowne uprawnienia.

NaleŜy pamiętać, Ŝe w przypadku rozdzielenia systemów wymiennikiem muszą być zainstalowane zawory
bezpieczeństwa i naczynia wzbiorcze po stronie kotła i instalacji.

Przewody podłączeniowe naleŜy wymiarować zgodnie z TRGI
wzgl. TRF. Urządzenia gazowe o ciśnieniach roboczych (gaz) do
maks. 70 mbar mogą posiadać rozłączane złącza.

• Naczynie wzbiorcze ciśnieniowe

Do podłączania naleŜy stosować przewody sztywne lub przewody
elastyczne zgodnie z DIN 3383 część 2.

NaleŜy uwzględniać obowiązujące przepisy i normy

Przyłącze gazu musi posiadać zawór odcinający gazu
i filtr gazowy.

Dla instalacji grzewczej i kotła potrzebne jest naczynie wyrównawcze ciśnienia.

Zalecamy instalację zewnętrznego magnetycznego zaworu odcinającego sterowanego detektorem gazu.

Przy montaŜu naczynia przeponowego MHG zaleca instalację
złącza samoodcinającego, co ułatwia kontrolę i konserwację.

W przewodzie zasilającym naleŜy zainstalować filtr dokładny gazu. Zanieczyszczenia mogą powodować, Ŝe armatura gazowa nie
będzie prawidłowo pracowała.

Naczynie przeponowe nie powinno być zbyt małe.
NaleŜy koniecznie dobrać prawidłowe ciśnienie
wstępne. Naczynie wyrównawcze ciśnienia o zbyt niskim ciśnieniu wstępnym nie działa. Przed instalacją naleŜy sprawdzić czy ciśnienie wstępne jest prawidłowo ustawione.

JeŜeli gazowe urządzenie kondensacyjne ma
pracować poniŜej poziomu gruntu z uŜyciem gazu
płynnego, konieczne jest zainstalowanie w przewodzie zasilającym poza budynkiem dodatkowego zaworu elektromagnetycznego gazu oraz uzyskanie stosownego pozwolenia w
Nadzorze Budowlanym.

Przy zewnętrznym naczyniu przeponowym naleŜy
pamiętać, Ŝe w przewodach bezpieczeństwa nie mogą być zainstalowane zawory odcinające. Z tego powodu na
odnośnym przyłączu nie naleŜy montować zaworu kulowego.
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• Kontrola szczelności
Przed uruchomieniem konieczne jest przeprowadzenie kontroli
szczelności instalacji gazowej.

• Neutralizacja – zintegrowany neutralizator kondensatu w
kotle
Przy pracy kondensacyjnego kotła grzewczego ze względu na niskie temperatury spalin zarówno w kotle grzewczym jak i w systemie spalinowym gromadzą się lekko kwaśne skropliny (wartość
pH od 4,0 do 5,5).

Próbę ciśnieniową instalacji gazowej naleŜy przeprowadzać tylko do zaworu odcinającego przed kotłem.
Armatura gazowa kotła nie wytrzymuje wysokich ciśnień kontrolnych.

Gromadzący się kondensat jest przez zintegrowane urządzenie
neutralizujące odprowadzany do systemu kanalizacyjnego. Urządzenie neutralizujące jest napełnione granulatem neutralizującym.
Granulat podczas pracy kotła grzewczego jest zuŜywany przez
kondensat. Niezbędne dopełnianie naleŜy ustalić w ciągu pierwszego roku, poniewaŜ zuŜycie jest w bardzo duŜym stopniu zaleŜne od sposobu pracy kotła grzewczego. Jako wartość orientacyjną moŜna przyjąć, Ŝe 1 kg granulatu neutralizującego wystarcza dla 5000 m³ gazu ziemnego.

• Wymiana dysz gazowych
Kocioł grzewczy jest fabrycznie ustawiony na gaz ziemny GZ-50.
Dla gazu ziemnego GZ-35 lub GZ-41,5 konieczne jest dostosowanie ilości gazu za pomocą kompaktowej armatury gazowej.
Do pracy z gazem płynnym konieczne jest wstawienie dyszy gazu
płynnego (∅ 10 mm) na stronie wyjściowej gazowej armatury
kompaktowej. Zestaw do przebudowy dla gazu płynnego jest dostępny (ProCon HT 150: art. nr 96.38200-7033, ProCon HT 225:
art. nr 96.38200-7034).

2.6

Dysze naleŜy stosować zgodnie z poniŜszą tabelą:
Rodzaj gazu

Dysza Ø

Gaz ziemny GZ-50
Gaz ziemny GZ-35, GZ-41,5
Gaz pynny propan

15 mm
15 mm
10 mm

• Informacje ogólne
Spaliny z kotła kondensacyjnego ProCon HT muszą być odprowadzane na zewnątrz od kotła do wylotu spalin przez szczelny ciśnieniowo i niewraŜliwy na działanie wilgoci system spalinowy z
dopuszczeniem. MHG/ EWFE oferuje odpowiednie systemy spalinowe.

Tabelle 3: Średnice dysz

Wykonawca powinien przewody spalinowe odpowiednio zaprojektować pod względem techniki spalania oraz zainstalować je
zgodnie z zezwoleniem i zasadami techniki budowlanej. Przy
projektowaniu pod względem techniki spalania obowiązuje DIN
4705. W przypadku regulacji dozoru budowlanego naleŜy szczególnie przestrzegać aktualnie obowiązujące krajowe przepisy budowlane i krajowe przepisy ogniowe.

Przy przebudowie na gaz płynny naleŜy na urządzeniu
umieścić tabliczkę informacyjną z zestawu do przebudowy.

2.5

Podłączenie spalin / powietrza do spalania

Odprowadzenie kondensatu

Systemy spalinowe w celach kontrolnych i ewentualnie do czyszczenia muszą posiadać otwory kontrolne wzgl. doczyszczenia. Z
tego powodu zalecamy, aby kompetentnego obwodowego mistrza
kominiarskiego włączyć juŜ na etapie projektowania instalacji spalinowej. Zna on poza tym przepisy dozoru budowlanego, które
musza być przestrzegane.

• Objaśnienia
Do odprowadzenia kondensatu z kota kondensacyjnego do kanalizacji publicznej miarodajne są miejscowe postanowienia odnośnie ścieków.
NaleŜy uwzględniać lokalne przepisy odnośnie wprowadzania do kanalizacji publicznej skroplin z gazowych kotłów kondensacyjnych.

Powietrze do spalania moŜna doprowadzać do gazowego kotła
kondensacyjnego w sposób zaleŜny od powietrza z pomieszczenia lub w sposób niezaleŜny od powietrza z pomieszczenia poprzez układ powietrzno-spalinowy, które umieszczane są w sposób koncentryczny wokół przewodów spalinowych (system rura w
rurze).

Do odprowadzania kondensatu nie naleŜy stosować
przewodów lub części metalowych.

• MontaŜ odpływu kondensatu
Odprowadzenie kondensatu znajduje się na ścianie tylnej kotła
grzewczego. Przy odprowadzaniu kondensatu naleŜy stosować
wyłącznie przewody z tworzywa sztucznego. Przewody z metalu
nie są dozwolone. Kocioł grzewczy ma zainstalowany syfon.

MHG zaleca pracę niezaleŜną od powietrza z pomieszczenia, poniewaŜ ten sposób pracy oferuje znaczące zalety:
- dodatkowa oszczędność energii dzięki podgrzewaniu powietrza
spalania
- nie dochodzi do wychładzania budynku, poniewaŜ nie ma otworów powietrza nawiewanego
- poprawa udziału kondensacji, zwłaszcza przy elastycznym sposobie pracy kotła kondensacyjnego w istniejących instalacjach o
wysokich projektowych temperaturach zasilania
(powstawianie skroplin jest większe, poniewaŜ system powietrza
zasilającego / spalin działa jako dodatkowy wymiennik ciepła)

• W przewodzie nie moŜe się gromadzić woda (odprowadzenie
nie moŜe zwisać ani teŜ nie moŜe być zagięte).
• Ze złączem nie naleŜy na stałe łączyć dodatkowego syfonu.
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Przy układaniu wzgl. prowadzeniu przewodów spalinowych rozróŜnia się:
- prowadzenie przewodów spalinowych w szachcie
- prowadzenie przewodów spalinowych bez układania w szachcie
- przewody spalinowe naleŜy układać w szachcie w rozumieniu
przepisów ogniowych krajowych, jeŜeli w obrębie budynku przekraczają kondygnacje. Wymagana jakość szachtu podana jest w
rozporządzeniach ogniowych.
- przewody spalinowe nie muszą być układane w szybach, w obrębie kotłowni, jeŜeli przykładowo strop pomieszczenia kotłowni
tworzy dach lub teŜ prowadzone są poza budynkami.

2) przynaleŜne paleniska są ustawione na tej samej kondygnacji
lub
3) przenoszenie się poŜaru pomiędzy kondygnacjami jest wykluczone przez samoczynne urządzenia odcinające.
Szachty muszą posiadać czas odporności ogniowej min. 90 minut.

Czas odporności ogniowej: 90 min.

Część poziomą przewodu spalinowego naleŜy podłączyć do kotła
kondensacyjnego w sposób zapewniający szczelność odnośnie
gazu i kondensatu. Przy tym od części pionowej przewodu spalinowego do kotła kondensacyjnego musi występować spadek min.
3 %, aby skropliny powstające w przewodzie spalinowym były odprowadzane przez złącze skroplin kolektora spalinowego znajdującego się w kotle.

2.6.1

Min. 1 m w przypadku palenisk w
budynkach zaleŜnych od powietrza z pomieszczenia z wentylatorami spalin równych lub mniejszych 50 kW wystarcza 0,40 m

Warunek
Zapobieganie
rozprzestrzenianu się poŜaru w budynku

Wskazówki z przepisów

Kotły i instalacje spalinowe, jak kominy, przewody spalinowe i
elementy połączeniowe muszą być bezpieczne eksploatacyjnie i
pod względem poŜarowym i takŜe pod Ŝadnym innym względem
nie mogą być przyczyną zagroŜeń i niepoŜądanych obciąŜeń.
Rozchodzenie się dźwięku na obce pomieszczenia musi być izolowane w wystarczającym stopniu.

Ściany szybów mogą bzć
osadzone na stropach

Instalacje spalinowe muszą być łatwe i bezpieczne do czyszczenia.

Rys. 3

Spaliny naleŜy odprowadzać ponad dach poprzez instalacje spalinowe lub układy powietrzno-spalinowe.

2.6.2

min. 40 cm

Informacja o moŜliwościach odprowadzenia spalin

PoniŜszy wyciąg stanowi informacje o moŜliwości stosowania
systemów powietrzno-spalinowych.
Instalacje spalinowe pod względem przekroju w świetle i wysokości, o ile to konieczne takŜe pod względem oporności przewodzenia ciepła i powierzchni wewnętrznej, powinny być tak zwymiarowane, Ŝe spaliny we wszystkich zgodnych z przeznaczeniem stanach roboczych są odprowadzane na zewnątrz i nie moŜe dochodzić do powstawania nadciśnienia niebezpiecznego w stosunku
do pomieszczeń. Z tego powodu przewody nadciśnieniowe, które
w obrębie budynku przechodzą przez kondygnacje, muszą być
kładzione w szachtach wentylowanych.
W budynkach kaŜdy przewód spalin, o ile przekracza kondygnacje, musi być umieszczony we własnym szybie. Nie dotyczy to
przewodów spalinowych w pomieszczeniach ustawienia palenisk
oraz przewodów spalinowych, które pracują przy podciśnieniu i
posiadają odporność ogniową na czas min. 90 minut. Układ kilku
przewodów spalinowych we wspólnym szybie jest dopuszczalny,
jeŜeli
1) przewody spalinowe są z materiałów niepalnych,
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2.6.3 Otwory do czyszczenia i kontroli

2.6.4

Układ powietrzno-spalinowy

Instalacje spalinowe muszą być łatwe i bezpieczne do czyszczenia w rozumieniu i krajowych przepisów budowlanych. Poza tym
musi być moŜliwa kontrola ich przekroju i pod względem szczelności.

Praca niezaleŜna od powietrza z pomieszczenia C33, C43, C53, C83
Do odprowadzania spalin i doprowadzenia powietrza
stosować wyłącznie dopuszczone elementy

Ilość, połoŜenie i niezbędna wielkość powinny być uzgodnione z
właściwym obwodowym mistrzem kominiarskim. ZaleŜą one od
kryteriów oceny, które są uzgadniane z gremiami dozoru budowlanego.

• Przyłącze powietrze-spaliny
Króciec spalin posiada rozmiar znamionowy 160 mm, króciec powietrza zasilającego 125 mm. Do składania przewodu spalinowego moŜna uŜywać dopuszczonych środków poślizgowych lub wody. Uszczelki przewody powietrza zasilającego powinny być nasmarowane. Nie stosować mydła lub środków podobnych.

Dolny otwór do czyszczenia przewodu spalinowego naleŜy umieścić
- w części pionowej przewodu spalinowego bezpośrednio pod
zmianą kierunku spalin lub z boku
- w części poziomej przewodu spalinowego maksymalnie w odległości 0,3 m od zmiany kierunku do części pionowej lub
- w części poziomej przewodu spalinowego na stronie czołowej
maksymalnie w odległości 1 m od zmiany kierunku do części pionowej, o ile pomiędzy nie ma zmiany kierunku.
Przewody spalinowe, które nie mogą być czyszczone od strony
wylotu, muszą mieć dodatkowy (górny) otwór do czyszczenia
- do 5 m poniŜej wyloty przewodu spalinowego lub
- do 15 m poniŜej wyloty przewodu spalinowego, jeŜeli dołączone
są tylko paleniska gazowe i pionowy odcinek przewodu spalinowego nieprowadzony więcej niŜ maks. raz pod skosem maks.
30°.
- Przy przewodach spalinowych, które są krótsze niŜ 5 wzgl. 15
m, wystarcza tylko dolny otwór do czyszczenia, o ile przed otworem do czyszczenia znajduje się powierzchnia do stania min. 1 m
x 1 m.
Dla przewodów spalinowych, do których są dołączone paleniska
gazowe, wystarcza w sumie jeden otwór do czyszczenia, jeŜeli
- pionowy odcinek przewodu spalinowego nie jest dłuŜszy niŜ 15
m i jest maks. raz prowadzony pod skosem 30°,
- otwór do czyszczenia znajduje się w odcinku poziomym w odległości maks. 0,3 m od odcinka pionowego,
- poziomy odcinek przed otworem do czyszczenia nie jest dłuŜszy
niŜ 1,5 m i ma nie więcej niŜ dwa kolanka,
- wszystkie zmiany kierunku (takŜe z poziomego odcinka przewodu spalinowego na odcinek pionowy) realizowane są przez kolanka o promieniu gięcia większym lub równym średnicy przewodu
spalinowego i
- średnica przewodu spalinowego nie jest większa niŜ 150 mm.
Przekrój między przewodem spalinowym a szybem (wentylacja)
niezbędny do bezpiecznej pracy instalacji paleniskowej musi być
moŜliwy do kontroli i czyszczenia.
Otwory do czyszczenia w szybach muszą mieć min. 100 mm szerokości i 180 mm wysokości. Przy wysokości min. 240 mm szerokość moŜe wynosić 90 mm.
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Maksymalne długości rur, systemy powietrzno-spalinowe dla ProCon HT 150 / HT 225

Prowadzenie spalin w szybie, czopuch o długości 2 m ze zmianą kierunku 2 x 87°
Sposób pracy zaleŜny od powietrza z pomieszczenia
Max. długość [m] Wielkość szachtu

ProCon

Czopuch

Przewód pionowy

HT 150

DN 160

DN 125

26 m

180 x 180 mm

HT 150

DN 160

DN 125 giętka

17 m

180 x 180 mm

HT 150

DN 160

DN 160

28 m

220 x 220 mm

HT 225

DN 160

DN 160

40 m

220 x 220 mm

Powietrze do spalania z pomieszczenia kotłowni

Sposób pracy niezaleŜny od powietrza pomieszczenia
Max. długość [m] Wielkość szachtu

ProCon

Czopuch

Przewód pionowy

HT 150

DN 160

DN 125

27 m

220 x 220 mm

HT 150

DN 160

DN 160

40 m

220 x 220 mm

HT 225

DN 160

DN 160

23 m

220 x 220 mm

HT 225

DN 160

DN 160

40 m

260 x 260 mm

Powietrze do spalania zasysane z szachtu lub przez ścianę zewnętrzną.
Maks. opór przewodu powietrza zasilającego 100 Pa.
Przy dodatkowych zmianach kierunku i długości ponad 2 m maleje całkowita długość wbudowania w rozwinięciu. KaŜde następne kolanko
zmniejsza wysokość budowlaną kaŜdorazowo o 1 m. Podane wielkości są wartościami orientacyjnymi i w przypadkach granicznych wymagają
obliczeń według EN 13384-1 lub DIN 4705.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z siedzibą firmą EWFE-Polonia
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Praca niezaleŜna od powietrza z pomieszczenia – C33, C43, C53, C83

Do odprowadzania spalin naleŜy stosować wyłącznie dopuszczone elementy konstrukcyjne.

• Sposób instalacji C33 sposób pracy niezaleŜny od powietrza z pomieszczenia; rura spalinowa w szybie
urządzenie gazowe (dmuchawa przed palnikiem) z instalacją spalinową, powietrze do spalania pobierane z zewnątrz przez system zamknięty (palenisko gazowe niezaleŜne od powietrza z pomieszczenia).
Palenisko gazowe z doprowadzaniem powietrza do spalania i odprowadzaniem spalin pionowo ponad dach; wylot spalin i pobór powietrza znajdują się blisko siebie w tym samym zakresie ciśnienia.
Spaliny
NaleŜy uwzględniać, Ŝe na odcinkach
poziomych musi być przewidziany spadek
3 % do kotła (3 cm na 1 m długości), poniewaŜ w przeciwnym razie w przewodzie
spalinowym mogą się zbierać skropliny.
Skropliny w przewodzie spalinowym mogą
powodować zakłócenia w pracy kotła.

Powietrze
Zgodnie z TRGI

-

Powietrze

Dodatkowy otwór do czyszczenia w
odcinku pionowym zgodnie z dopuszczeniem Z-7.2-3265

Strop F30

Rury spalinowe w szachcie

Strop F90 = Beton

Otwór wentylacyjny zewnętrzny
1 x 150 cm² + 2 cm² na kW
ponad 50 kW

Spaliny
Powietrze

Rys. 4 C33 – Praca niezaleŜna od powietrza z pomieszczenia; rura spalinowa w szybie lub w kominie
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• Sposób instalacji C43 sposób pracy niezaleŜny od powietrza z pomieszczenia; podłączenie do systemu szybu powietrze-spaliny
(LAS)
urządzenie gazowe (dmuchawa przed palnikiem) z instalacją spalinową, powietrze do spalania pobiera z zewnątrz przez zamknięty system (palenisko gazowe niezaleŜne od powietrza pomieszczenia).
palenisko gazowe z doprowadzaniem powietrza do spalania i prowadzeniem spalin do systemu powietrzno-spalinowego (przez oddzielne szyby).

Pokrywa odpowiednia dla materiału
NaleŜy uwzględniać, Ŝe na odcinkach poziomych musi być przewidziany spadek 3 % do
kotła (3 cm na 1 m długości), poniewaŜ w
przeciwnym razie w przewodzie spalinowym
mogą się zbierać skropliny. Skropliny w
przewodzie spalinowym mogą powodować
zakłócenia w pracy kotła.

Zgodnie z TRGI

-

Spaliny

NaleŜy uwzględniać, Ŝe w
poziomie musi być przewidziany otwór przelotowy doprowadzenia powietrza do
spalania 12,5 x 12,5 cm
(niezbędne 2 szt., połoŜone
naprzeciwko siebie).
Szach F 90
lub F 30

Szacht musi być szczelny w stosunku do ciśnienia i pary wodnej
Strop F30

Strop F90 = Beton

Spaliny

Powietrze

Rys. 5: C43 – Praca niezaleŜna od powietrza z pomieszczenia; podłączenie do systemu szybowego powietrze-spaliny (LAS)
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• Sposób instalacji C53 sposób pracy niezaleŜny od powietrza pomieszczenia; z osobnym doprowadzaniem powietrza do spalania i
prowadzeniem spalin, wylot spalin i zasysanie powietrza znajdują się w róŜnych zakresach ciśnienia
-

urządzenie gazowe (dmuchawa przed palnikiem) z instalacją spalinową, powietrze do spalania pobierane z zewnątrz przez system
zamknięty (palenisko gazowe niezaleŜne od powietrza z pomieszczenia).

-

Palenisko gazowe z osobnym doprowadzaniem powietrza do spalania i odprowadzenia spalin: wyloty znajdują się w róŜnych zakresach
ciśnienia.

Zgodnie z
TRGI

Dodatkowy otwór do czyszczenia
w odcinku pionowym według
dopuszczenia Z-7.2-3265

Spaliny

Przepust przez dach
naleŜy wykonać na
miejscu

Rura ochronna wzgl.
oddzielenie budowlane zgodnie z TRGI

Spaliny
Powietrze

Kielich wsporczy z
kolankiem i rurą
wsporczą
Strop F30

NaleŜy uwzględniać, Ŝe na odcinkach
poziomych musi być przewidziany
spadek 3 % do kotła (3 cm na 1 m
długości), poniewaŜ w przeciwnym razie
w przewodzie spalinowym mogą się
zbierać skropliny. Skropliny w przewodzie spalinowym mogą powodować
zakłócenia w pracy kotła.
Strop F90 = Beton

Otwór wentylacyjny na
zewnątrz 1 x 150 cm²
lub 2 x 75 cm²

Powietrze

Ściana
zewnętrzna

Rys. 6: C53 Praca niezaleŜna od powietrza z pomieszczenia; z osobnym doprowadzaniem powietrza do spalania i
prowadzeniem spalin, wyloty znajdują się w róŜnych zakresach ciśnienia
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• Sposób instalacji C83 Sposób pracy niezaleŜny od powietrza z pomieszczenia; z podłączeniem spalin do wspólnej instalacji spalinowej (praca podciśnieniowa) i osobnym doprowadzaniem powietrza do spalania z zewnątrz
- urządzenie gazowe (dmuchawa przed palnikiem) z instalacją spalinową, powietrze do spalania pobiera z zewnątrz przez zamknięty system
(palenisko gazowe niezaleŜne od powietrza pomieszczenia).
- Palenisko gazowe z podłączeniem spalin do wspólnej instalacji spalinowej (praca podciśnieniowa) i osobnym doprowadzaniem powietrza
zasilającego z zewnątrz.

NaleŜy uwzględniać, Ŝe na odcinkach poziomych musi być przewidziany spadek 3 % do
kotła (3 cm na 1 m długości), poniewaŜ w
przeciwnym razie w przewodzie spalinowym
mogą się zbierać skropliny. Skropliny w przewodzie spalinowym mogą powodować zakłócenia w pracy kotła.

Zgodnie z TRGI

Spaliny

Przewód spalinowy
dla podciśnienia
(co najmniej F90)

Strop F30

Otwór wentylacyjny na zewnątrz
1 x 150 cm² lub 2 x 75 cm²

Ściana
zewnętrzna

Strop F90 = Beton

Spaliny
Powietrze

Powietrze

Rys. 7: C83 - Praca niezaleŜna od powietrza z pomieszczenia; z podłączeniem spalin do wspólnej instalacji spalinowej
(praca podciśnieniowa) i osobnym doprowadzaniem powietrza spalania z zewnątrz
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• Sposób instalacji B23 sposób pracy zaleŜny od powietrza z pomieszczenia; rura spalinowa wchodzi w komin niewraŜliwy na
działanie wilgoci
- Urządzenie gazowe (dmuchawa przed palnikiem) z instalacją spalinową, które powietrze do spalania pobiera z kotłowni (palenisko gazowe
zaleŜne od powietrza pomieszczenia).

NaleŜy uwzględniać, Ŝe na odcinkach poziomych
musi być przewidziany spadek 3 % do kotła (3 cm
na 1 m długości), poniewaŜ w przeciwnym razie w
przewodzie spalinowym mogą się zbierać
skropliny. Skropliny w przewodzie spalinowym
mogą powodować zakłócenia w pracy kotła.

Zgodnie z TRGI

- Instalacja spalinowa moŜe odbywać się zarówno podciśnieniowo jak i nadciśnieniowo.

Przewód spalinowy
dla podciśnienia
(co najmniej F90)

Strop F30

Strop F90 = Beton

Otwór wentylacyjny na zewnątrz
1 x 150 cm² + 2 cm² na kaŜdy kW
powyŜej 50 kW

Spaliny

Powietrze

Rys. 8: B23 – Praca zaleŜna od powietrza z pomieszczenia; rura spalinowa wchodzi w komin niewraŜliwy na działanie wilgoci
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• Sposób instalacji B23 Sposób pracy zaleŜny od powietrza pomieszczenia; rura spalinowa w kominie
Spaliny
Powietrze
Zgodnie z TRGI

NaleŜy uwzględniać, Ŝe na odcinkach poziomych
musi być przewidziany spadek 3 % do kotła (3 cm
na 1 m długości), poniewaŜ w przeciwnym razie
w przewodzie spalinowym mogą się zbierać skropliny. Skropliny w przewodzie spalinowym mogą
powodować zakłócenia w pracy kotła.

Dodatkowy otwór do czyszczenia
w odcinku pionowym zgodnie z
dopuszczeniem Z-7.2-1051

Strop F30

Rury spalinowe w szachcie

Strop F90 = Beton

Otwór wentylacyjny na zewnątrz
1 x 150 cm² + 2 cm² na kaŜdy
kW powyŜej 50 kW

Spaliny
Powietrze

Rys. 9: B23 – Praca zaleŜna od powietrza pomieszczenia; rura spalinowa w kominie
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Do składania przewodów spalinowych naleŜy stosować wyłącznie dopuszczone środki poślizgowe przez producenta.
NaleŜy uwzględniać, Ŝe na odcinkach poziomych musi być przewidziany spadek 3 % do kotła (3 cm na 1 m długości), poniewaŜ w przeciwnym razie w przewodzie spalinowym mogą się zbierać skropliny. Skropliny w przewodzie spalinowym
mogą być przyczyną późniejszych usterek w pracy kotła.
W przypadku prowadzenia układu powietrzno-spalinowego przez strop, dla którego jest zalecany czas odporności ogniowej, konieczne jest zastosowanie obudowy aŜ do poszycia dachu o czasie odporności ogniowej odpowiadającej odporności stropu.
• Legenda dla powyŜszych przykładów spalin
Poz.

Opis
1

Rura odprowadzenia spalin z króćcem pomiarowym DN 160

2

Rury odprowadzenia spalin DN 160 długości 250 ... 2000mm

3
10
11
12
13
14
15
21
22
23

Rewizja DN 160
Maskownica
Maskownica doprowadzenia powietrza DN 160, stal nierdzewna
Podpora kominowa DN 160, 87°
Rozpórka kominowa DN 160, co 2 m
Czapa kominowa, DN 160, stal nierdzewna
Maskownica doprowadzenia powietrza
Rury PPs doprowadzenia powietrza DN 125 długości 250 ... 2000mm
Rura PPs doprowadzenia powietrza DN 125x500 mm z króćcem pomiarowym
Rewizja PPs DN 125

Tabela 4: Elementy powietrzno - spalinowe
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Podłączenie elektryczne

Uwaga 230 V:
NaleŜy upewnić się, Ŝe Ŝadna z części elektrycznych nie
jest pod napięciem. NaleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów.
Podłączenie elektryczne musi być wykonane sprawdzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia
przed połączeniem z siecią.
Dla przyłączy elektrycznych na stronie tylnej kotła została umieszczona listwa zaciskowa. Listwa zaciskowa jest zabezpieczona
przed bezpośrednim kontaktem przy pomocy osłony. Osłona musi
być wcześniej zdjęta. Przewody są prowadzone na tylnej stronie
urządzenia i podłączane do listwy zaciskowej. Po podłączeniu naleŜy ponownie załoŜyć osłonę.

Rys. 10: Listwa zaciskowa złączy elektrycznych

Podłączenie czujników, zewnętrznej pompy obwodu grzewczego,
pompy doładowującej wody uŜytkowej i w razie potrzeby magistrali
LPB lub kontaktu H1 wykonywane jest bezpośrednio na listwie zaciskowej na tylnej stronie kotła.

Rys. 11: Opis listwy zaciskowej złączy elektrycznych

Legenda:

RU
H1
BW
AF
BUS
BW
HK
N
L

= regulator temperatury pomieszczenia
= wejście H1 (zewnętrzny zestyk przełączający)
= czujnik temperatury ciepłej wody uŜytkowej
= czujnik temperatury zewnętrznej
= wyjście komunikacji Bus (LPB)
= pompa ładowania ciepłej wody uŜytkowej
= pompa obwodu grzewczego
= przewód zerowy przyłącza sieciowego
= faza przyłącza sieciowego
• Czujnik temperatury zewnętrznej
Podłączenie czujnika zewnętrznego wykonywane jest dwuŜyłowo
(zamienne) na zacisku AF. Przekrój przewodów podany jest w
poniŜszej tabeli:

• Wejście H1
W przypadku zacisku H1 mamy do czynienia z wejściem, które w
zaleŜności od wybranego ustawienia pełni róŜne funkcje. Zacisk
pozostaje otwarty, jeŜeli wejście nie jest uŜywane.
Dostępne są cztery funkcje:
- przełączenie trybu pracy przez telefon (np. dla domku letniskowego)
- minimalny wymóg temperatury
- blokada źródła
- Ŝądanie ciepła

Długość [m]

Minimalny przekrój [mm²]

do 18

0,125

18…35

0,25

35…50

0,5

Tabela 5:

Funkcje wejścia H1 sa szczegółowo opisane w MBW RVA
47.320. Dokumentacja wchodzi w zakres dostawy.

Wartości oporności patrz wykresy rozdział 7.3

• Czujnik temperatury wody uŜytkowej
Podłączenie czujnika zbiornika wykonywane jest dwuŜyłowo (zamienne) do zacisku BW. Wartości oporności patrz wykresy rozdział 7.2.
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• Magistrala BUS
Local Process Bus (LPB) słuŜy jako podstawa komunikacyjna do
tworzenia systemu z innymi regulatorami obwodu grzewczego
MHG lub regulatorami obcymi. Zacisk jest otwarty, jeŜeli wejście
nie jest uŜywane.
Funkcje wejścia LPB są szczegółowo opisane w MBW RVA
47.320. Dokumentacja wchodzi w zakres dostawy.

Bus-Clip-In zapinany jest bezpośrednio na regulatorze kotła i łączony z regulatorem kotła przy pomocy pięcioŜyłowego kabla płaskiego (zacisk X40) (patrz rys. 14).
Do podłączenia do magistrali LPB słuŜy dwubiegunowy wtyk.
OCI 420 ... ma LED słuŜącą do sygnalizowania jego stanu. Pokazywany jest stan LPB i przypadki róŜnego rodzaju błędów.
Status
OCI nie skonfigurowany

• Pompa BW
Podłączenie zewnętrznej pompy do ładowania wody uŜytkowej.
Kocioł w wersji "Standard" jest wyposaŜony jest w wewnętrzne
sprzęgło hydrauliczne.

Kod migania LED
Stale WŁ

OSI i LMU niekompatybilne
(sparametryzowany nieprawidłowy system hydrauliczny)

7%

Maksymalna długość przewodu dwuŜyłowego dla magistrali wynosi 100 m.

93%

wł
wył
Częstotliwość: 1 Hz

• Pompa HK
Podłączenie zewnętrznej pompy obwodu grzewczego. Kocioł jest
wyposaŜony jest w wewnętrzne sprzęgło hydrauliczne.

WYŁ

93%

Adres LPB nieprawidłowy

• Podłączenie sieciowe
Podłączenie sieciowe realizowane jest na listwie zaciskowej przekroju przewodów 3 x 1,5 mm².

7%

OCI skonfigurowany LPB
zwarcie lub brak
zasilania

wł
wył

5%

Częstotliwość: 1 Hz
OCI skonfigurowany LPB
Ok

NaleŜy zwracać uwagę, aby nie zamienić przewodu zerowego i fazy.

95%

wł
wył

OCI skonfigurowany LPB
Ok
Zasilanie magistrali OCI wł

Podączenie
BUS

Rys. 12: MontaŜ Bus-Clip-In
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70%

wł
wył
Częstotliwość: 1 Hz

Tabela 6: Sygnały Bus-Clip-In

• Bus-Clip-In OCI 420
Moduł magistrali umoŜliwia komunikację regulatora kotła z zewnętrznymi regulatorami serii RVA.

5%

5%

JeŜeli ogrzewanie podłogowe pracuje bezpośrednio z
kotłem (bez układu zmieszania), to zalecany jest ogranicznik bezpieczeństwa temperatury ogrzewania podłogowego który naleŜy włączyć szeregowo z zasilaniem sieciowym
pompy obiegowej obwodu ogrzewania podłogowego.

Częstotliwość: 1 Hz
20%

Zasilanie magistrali OCI wył

ProCon HT 150 / HT 225
3.1

3. Uruchomienie

Obsługa ProCon HT 150 / HT 225

3.3

ProCon HT 150 posiada dwa moduły źródła ciepła po 75 kW oraz
regulator kaskady palników i obwodu grzewczego (RVA 47). KaŜdy z modułów źródła ciepła posiada regulator modułu (LMU).
LMU sterują i regulują pracą poszczególnych palników.

Funkcja temperatury wody uŜytkowej jest szczegółowo opisana w
MBW RVA 47.320. Dokumentacja wchodzi w zakres dostawy.

3.4

ProCon HT 225 posiada trzy moduły źródła ciepła po 75 kW oraz
regulator kaskady palników i obwodu grzewczego (RVA 47). KaŜdy z trzech modułów źródła ciepła posiada regulator modułu
(LMU). LMU sterują i regulują pracą poszczególnych palników.

Programowanie LMU moŜna wykonywać tylko za pomocą opcjonalnego regulatora pomieszczenia QAA 73. Programowanie LMU
jest niezbędne tylko przy ich zamianie.

W panelu obsługi ProCon HT 150 / HT 225 znajdują się system
zarządzania kaskadowego, trzy AGU, przełącznik główny, bezpiecznik i manometr.

NieuŜywane obwody grzewcze muszą być wyłączone
w parametrze 17 (charakterystyka grzania). W przeciwnym razie przygotowywane jest ciepło dla nieistniejących
obwodów grzewczych.
• Magistrala LPB
Zadawanie adresów urządzeń i segmentów:
Magistrala LPB-BUS organizuje połączenie kilku źródeł ciepła i
regulatorów obwodów grzewczych. Przy tym regulatorowi kaskadowemu i obwodu grzewczego RVA 47, regulatorom modułów
LMU oraz regulatorom obwodów grzewczych są przyporządkowywane jednoznaczne adresy. Zadanie adresów wykonywane
jest przez specjalistę podczas uruchamiania. Dostępne są przy
tym dwa parametry (adres urządzenia 140 i adres segmentu 141).
Przy zadawaniu obowiązują następujące zasady:

RVA 47

Przełącznik
wł/ wył
Moduł 2

Przycisk
kominiarski

1. Regulatory źródeł ciepła mają adres segmentu 0.
Regulatory obwodów grzewczych mają adres segmentu 1. Format
adresu to dwie pozycje dla adresu segmentu oraz dwie pozycje
dla adresu urządzenia, rozdzielone przy pomocy kropki, np. RVA
47 ma adres 00.01.

Przełącznik
główny

Manometr
Przełącznik
wł/ wył
Moduł 3

Parametryzowanie ProCon HT 150 / HT 225

Wszystkie parametry odnoszące się do instalacji grzewczych naleŜy ustawiać w RVA. Funkcje regulatora są szczegółowo opisane
w MBW RVA 47.320. Dokumentacja wchodzi w zakres dostawy.

Przy pomocy przynaleŜnego pulpitu obsługi (AGU) kaŜdy LMU
moŜna włączyć ręcznie względnie wyłączyć w celu przeprowadzenia regulacji bądź konserwacji.

Przełącznik
wł/ wył
Moduł 1

Ustawianie temperatury wody uŜytkowej

2. RVA 47 zawsze ma adres urządzenia 1.
RVA 47 moŜe sterować do 12 LMU. LMU modułów źródeł ciepła
mają adresy urządzeń rosnące od 2, niezaleŜnie czy jest to kocioł
kaskadowy Master czy teŜ Slave.

Przycisk
kominiarski

3. Nie wolno nigdy nadać danego adresu dwukrotnie.
Rys. 13: Pulpit obsługi kotła

RVA 47 przejmuje funkcję kaskadową, sterowanie pogodowe,
program ogrzewania i program ciepłej wody uŜytkowej. Funkcje
regulatora są szczegółowo opisane w MBW RVA 47.320. Dokumentacja wchodzi w zakres dostawy.

3.2

Ustawienie wartości zadanej kotła i pomieszczenia

Funkcje wartości zadanej kotła i pomieszczenia są szczegółowo
opisanie w instrukcji MontaŜ – eksploatacja - konserwacja RVA
47.320. Dokumentacja wchodzi w zakres dostawy.

22

ProCon HT 150 / HT 225
3.5

3. Uruchomienie

Uruchomienie ProCon HT 150 / HT 225
Przed uruchomieniem proszę przeczytać instrukcję
obsługi i upewnić się, Ŝe:

- instalacja gazowa jest wystarczająco odpowietrzona. W razie
niewystarczającego odpowietrzenia w pierwszych minutach
pracy występują silne wahania CO2.
- w przypadku instalacji gazu ciekłego zbiornik jest dobrze odpowietrzony!
- instalacja gazowa została sprawdzona pod względem szczelności!

Rys. 14: Luzowanie korka pompy

Próbę ciśnieniową instalacji gazowej naleŜy przeprowadzać tylko do zaworu odcinającego przed kotłem.
Armatura kompaktowa gazowa kotła nie wytrzymuje wysokich ciśnień kontrolnych.

• Włączenie i start
- otworzyć wszystkie zawory kulowe oraz zawór gazu
- urządzenie włączyć przełącznikiem I/O
przełączyć z trybu oczekiwania
- regulację przyciskiem
na pracę ciągłą .

- podłączenie elektryczne zostało prawidłowo wykonane.
- urządzenie zostało prawidłowo podłączone hydraulicznie.
- syfon odprowadzenia kondensatu został napełniony.

• Regulacja kompaktowej armatury gazowej

Jeszcze raz sprawdzić prawidłową instalację wszystkich niezbędnych urządzeń bezpieczeństwa.
Następnie napełnić urządzenie i instalację grzewczą.
• Proces napełniania
Przy ustalaniu prawidłowego ciśnienia napełniania naleŜy przestrzegać danych producenta naczyń przeponowych. Zalecamy
postępowanie zgodnie z zasadą "ciśnienie w instalacji 0,5 – 0,8
bar powyŜej ciśnienia wstępnego w naczyniu przeponowym jest
wystarczające. W celu odpowietrzenia kotła naleŜy otworzyć odpowietrznik ręczny na wymienniku ciepła i przez dołączony wąŜ z
tworzywa sztucznego wypuścić powietrze do wiadra.
Napełnianie naleŜy zakończyć dopiero wówczas, gdy
ProCon HT i instalacja grzewcza są całkowicie odpowietrzone.
Do wody grzewczej dodać środek antykorozyjny
INIBAL Plus (1 – 2 kg na 100 l wody.
Rys. 15: Armatura gazowa Kromschröder CG 10
• Napełnianie syfonu
Do napełnienia syfonu z wymiennika ciepła zdjąć wąŜ skroplin i
ostroŜnie wlać wodę do syfonu (ok. 3/4 l) aŜ do chwili, gdy woda
zacznie wypływać z odpływu skroplin.

N = śruba regulacyjna wydajności min.
N = śruba regulacyjna wydajności max
A = złączka pomiarowa ciśnienia wejściowego
B = złączka pomiarowa ciśnienia dysz
Wszystkie nastawy przy pomocy klucza sześciokątnego 2,5 mm – nie uŜywać siły!

• Kontrola pomp
- Skontrolować pompy obiegowe
- Nachdem Po odkręceniu korków pomp, pokręcić wałem pompy
(patrz rysunek poniŜej)
- Ponownie wkręcić korek pompy
- Uwaga: wytrzeć krople wody
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3. Uruchomienie

• Funkcja stop regulatora na AGU
Gaz ziemny GZ-50
14

15

16

ProCon HT 150 / HT 225

17

7
13
8

P

9

Średnica dyszy Ø

15,0

CO2 Min.- mocy

9,0

CO2 Max. mocy

8,5

Parametr 609

14%

Ustawienie podstawowe N

wkręcona na głębokość 17 mm

Ustawienie podstawowe D

wykręcona na 8 obrotów

Tabela 7:

12

Gaz pynny Propan
Średnica dyszy Ø
11

10

10,0

CO2 Min.- mocy

11,0

CO2 Max. mocy

11,0

Parametr 609
7494z08/0801

ProCon HT 150 / HT 225

14%

Ustawienie podstawowe N

wkręcona na głębokość 17 mm

Ustawienie podstawowe D

wykręcona na 8 obrotów

Tabela 8:
Rys. 16: AGU2.361...

JeŜeli urządzenie nie startuje za pierwszym razem, odbywa się
ponowny rozruch. JeŜeli po czterech próbach rozruchu próba zapłonu nie zakończy się powodzeniem, urządzenie przechodzi w
stan usterki.

Funkcja stop regulatora pozwala na ręczne ustawianie wydajności
kotła w trybie pracy grzewczej przez naciśnięcie przycisku kominiarz (9) na AGU. SłuŜy ona do celów kontrolnych i pomiarowych
przy regulacji parametrów kotła.

Usterkę skasować przy pomocy przycisku zwalniania Reset (7) na
AGU i przeprowadzić następne próby startu, w razie potrzeby
przy pomocy śruby regulacyjnej N naleŜy podwyŜszyć ciśnienie
gazu.

Przycisk kominiarza (9) nacisnąć na czas dłuŜszy niŜ 6 sek. Na
wyświetlaczu (12) po 3 sek. pojawia się "SF" oznaczające kominiarza. NaleŜy w dalszym ciągu trzymać wciśnięty przycisk, aŜ do
ponownej zmiany wyświetlacza. Na wyświetlaczu (12) pojawia się
teraz ustawiona względna wydajność kotła (np. 100 dla maks. i 0
dla min. wydajności kotła); dodatkowo wskazanie usterki (16) miga 2 razy na jednostkę czasu.

JeŜeli płomień powstaje tylko na chwilę (ok. 5 sek.) i urządzenie
następnie przechodzi w stan usterki, mogło dojść do zamiany zera i fazy. Zero i fazę moŜna zamienić na bloku podłączeniowym
lub we wtyczce sieciowej.

Ponowne krótkie naciśnięcie przycisku kominiarza (9) powoduje
wyprowadzenie minimalnej wydajności kotła (= 0) wyświetlacz
(12). Krótkie naciśnięcie przycisku wskazań (8) powoduje wprowadzenie maksymalnej wydajności kotła (= 100) wyświetlacz (12).

Funkcja stop regulatora kończona jest przez naciśnięcie przycisku
kominiarza (9) (> 1 sek.).
Zamknąć wszystkie korki pomiarowe na armaturze gazowej.

Funkcja stop regulatora kończona jest przez naciśnięcie przycisku
kominiarza (9) (> 1 sek.).

• Regulacja instalacji grzewczej (parametryzacja)
Instalacja grzewcza i przygotowanie ciepłej wody są regulowane
przez RVA 47. Funkcje są szczegółowo opisanie w instrukcji
MontaŜ – eksploatacja - konserwacja RVA 47. Dokumentacja
wchodzi w zakres dostawy.

Przy pomocy śruby regulacyjnej D (dławik wielkości przepływu) na
armaturze gazowej naleŜy ustawiać przepustowość dla wydajności maksymalną. (CO2 ok. 8,5 % obj.).
Krótkie naciśnięcie przycisku kominiarza powoduje uruchomienie
wydajności min. urządzenia. NaleŜy odczekać ok. 1 min., następnie zmierzyć wartość CO2 zgodnie z opisem (wartość CO2 ok. 9,0
% obj.).
W razie innych wartości CO2 regulacja dla wydajności minimalnej
ustawiana jest śruba regulacyjną N (regulator ciśnienia) na armaturze gazowej (patrz. rys. 17). Po przestawieniu wydajności
minimalnej naleŜy jeszcze raz skontrolować wydajność maksymalną.
Urządzenie jest teraz ustawione dla całego zakresu modulacji.
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ProCon HT 150 / HT 225
4.1

Schemat 1:

4. Schematy hydrauliczne

Jeden obwód grzewczy bezpośredni oraz podgrzewanie c.w.u. z pompą ładującą

Rys. 1: Jeden obwód grzewczy bezpośredni oraz podgrzewanie c.w.u. z pompą ładującą

• Części składowe
Części

Typ

Nr. katalogowy

ProCon HT 225 Single
Czujnik ciepłej wody uŜytkowej

QAZ 21

Uwagi

96.30000-7080

W zakresie dostawy:
Czujnik zewnętrzny QAC 31

94.19314-5002

Długość 4 m

94.19314-5003

Długość 6 m

• Podłączenia elektryczne
Podłączenie do:

Części
Czujnik temperatury zewnętrzny

Uwagi

Zacisk AF

Pompa obiegu grzewczego HK 1 Zacisk HK-Pompa obiegu grzewczego
Czujnik ciepłej wody uŜytkowej

Zacisk BW

Pompa ładująca c.w.u.

Zacisk BW-Pumpe

• Parametryzacja:
Instalację moŜna uruchomić z ustawieniami fabrycznymi.
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4.2

Rys. 2:

Schemat 2:

4. Schematy hydrauliczne

Dwa obiegi grzewcze bezpośrednie oraz podgrzewacz c.w.u. z pompą ładującą

Dwa obiegi grzewcze bezpośrednie oraz podgrzewacz c.w.u. z pompą ładującą

• Części składowe
Części

Typ

ProCon HT 225 Single
Regulator

96.30000-7080
RVA 63.280/380

Obudowa do RVA 63

Czujnik ciepłej wody uŜytkowej

Nr. katalogowy

Uwagi
W zakresie dostawy:
Czujnik zewnętrzny QAC 31

94.80100-5510
94.85301-5004

QAZ 21

94.19314-5002

Długość 4 m

94.19314-5003

Długość 6 m
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4. Schematy hydrauliczne

• Podłączenia elektryczne
Podłączenie do:

Części

Uwagi

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zacisk AF

Magistra BUS dwuprzewodowa

Zacisk BUS

Połączenie magistralą BUS pomiędzy obudową naścienną
regulatora a kotłem

Pompa obiegu grzewczego HK 1

RVA 63.280

Q2, N,

Pompa obiegu grzewczego HK 2

RVA 63.280

Q6, N,

Czujnik ciepłej wody uŜytkowej

RVA 63.280

B3, M

Pompa ładująca c.w.u.

RVA 63.280

Q3, N,

• Parametryacja
Ustawienia fabryczne naleŜy zmienić zgodnie z informacjami podanymi w tabeli.
Regulator

RVA 63.280

Parametr

Nowa wartość zadana

80

0

Uwagi
Bez źródła

67

00.01

140

1

Adres urządzenia RVA 47
Adres urządzenia 1

141

1

Adres segmentu 1

148

1

Godzina systemowa bez zmiany

Poziomy przy ustawieniu parametrów regulatorów RVA 47 i RVA 63 przestrzegać przynaleŜnych instrukcji obsługi.
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ProCon HT 150 / HT 225
4.3

Schemat 3:

4. Schematy hydrauliczne

Jeden obwód grzewczy bezpośredni , jeden obwód grzewczy ze zmieszaniem oraz podgrzewacz c.w.u. z
pompą ładującą

Rys. 3: Jeden obwód grzewczy bezpośredni , jeden obwód grzewczy ze zmieszaniem oraz podgrzewacz c.w.u. z pompą ładującą

• Części składowe
Części

Typ

ProCon HT 225 Single

Nr. katalogowy
96.30000-7080
94.19314-5002

Długość 4 m

94.19314-5003

Długość 6 m

Czujnik ciepłej wody uŜytkowej

QAZ 21

Regulator

RVA 46.531

94.80100-5505

QAD 26

94.19314-5005

Obudowa do RVA 46.531
Czujnik zasilania obiegu MK

Uwagi
W zakresie dostawy:
Czujnik zewnętrzny QAC 31

94.85301-5003
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4. Schematy hydrauliczne

• Podłączenia elektryczne
Podłączenie do:

Części

Uwagi

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zacisk AF

Pompa obiegu HK

Zacisk pompy HK

Czujnik temperatury c.w.u.

Zacisk BW

Pompa ładująca c.w.u.

Zacisk pompy ładującej c.w.u. BW

Magistra BUS dwuprzewodowa

Zacisk BUS

Połączenie magistralą BUS pomiędzy obudową naścienną regulatora a kotłem

Czujnik zasilania MK

RVA 46.531

B3, M

Pompa MK

RVA 46.531

Q2, N,

Siłownik mieszacza MK

RVA 46.531

Y1, Y2, N,

• Parametryzacja
Ustawienia fabryczne naleŜy zmienić zgodnie z informacjami podanymi w tabeli.
Regulator

RVA 46.531

Parametr

Nowa wartość zadana

Uwagi

80

0

Bez źródła

85

1

Adres urządzenia 1

86

1

Adres segmentu 1

87

1

System czasowy bez zmiany

95

00.01

Adres urządzenia RVA 47

Prosimy przy parametryzacji regulatorów RVA 47 i RVA 63 przestrzegać przynaleŜnych instrukcji obsługi.
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4.4

Rys. 4:

Schemat 4:

4. Schematy hydrauliczne

Dwa obwody grzewcze z mieszaczem oraz podgrzewacz c.w.u. z pompą ładującą

Dwa obwody grzewcze z mieszaczem oraz podgrzewacz c.w.u. z pompą ładującą

• Części składowe
Części

Typ

ProCon HT 225 Single
Czujnik ciepłejwody uŜytkowej

QAZ 21

Regulator

RVA 63.280/380

Obudowa dla RVA 63
2 x czujnik zasilania MK

Nr. katalogowy
96.30000-7080

W zakresie dostawy:
Czujnik zewnętrzny QAC 31

94.19314-5002

Długość 4 m

94.19314-5003

Długość 6 m

94.80100-5510
94.85301-5004

QAD 26

Uwagi

94.19314-5005
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4. Schematy hydrauliczne

• Podłączenia elektryczne
Podłączenie do:

Części

Uwagi

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zacisk AF

Magistra BUS dwuprzewodowa

Zacisk BUS

Czujnik zasilania MK 1

RVA 63.280

B1, M

Pompa obiegu grzewczego MK 1

RVA 63.280

Q2, N,

Siłownik mieszacza r MK 1

RVA 63.280

Y1, Y2, N,

Czujnik zasilania MK 2

RVA 63.280

B12, M

Pompa obiegu grzewczego MK 2

RVA 63.280

Q6,

Siłownik mieszacza MK 2

RVA 63.280

Y5, Y6, N,

Czujnik temperatury c.w.u.

RVA 63.280

B3, M

Pompa ładująca c.w.u.

RVA 63.280

Q3, N,

Połączenie magistralą BUS pomiędzy obudową naścienną regulatora a kotłem

• Parametryzacja
Ustawienia fabryczne naleŜy zmienić zgodnie z informacjami podanymi w tabeli.
Regulator

RVA 63.280

Parametr

Wartość zadana

80

0

Uwagi
Bez źródła

67

00.01

140

1

Adres urządzenia RVA 47
Adres urządzenia 1

141

1

Adres segmentu 1

148

1

System czasowy bez zmiany

Prosimy przy parametryzacji regulatorów RVA 47 i RVA 63 przestrzegać przynaleŜnych instrukcji obsługi.
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Rys. 5:

Schemat 5:

4. Schematy hydrauliczne

Jeden obieg bezpośredni, trzy obiegi z mieszaczami i podgrzewacz c.w.u. z pompą ładującą

Jeden obieg bezpośredni, trzy obiegi z mieszaczami i podgrzewacz c.w.u. z pompą ładującą

• Części składowe
Części

Typ

ProCon HT 225 Single
Czujnik ciepłej wody uŜytkowej

QAZ 21

Regulator

RVA 46.531

Obudowa dla RVA 46

Nr. katalogowy
96.30000-7080

W zakresie dostawy:
Czujnik zewnętrzny QAC 31

94.19314-5002

Długość 4 m

94.19314-5003

Długość 6 m

94.80100-5505
84.83501-5003

Czujnik zasilania MK 1

QAD 26

94.19314-5005

Regelung

RVA 63.280/380

94.80100-5510

Obudowa dla RVA 63
2 x czujnik zasilania MK 2 i MK 3

94.85301-5004
QAD 26

Uwagi

94.19314-5005
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4. Schematy hydrauliczne

• Podłączenia elektryczne
Podłączenie do:

Części

Uwagi

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zacisk AF

Pompa obiegu grzewczego HK

Zacisk pompy HK

Magistra BUS dwuprzewodowa

Zacisk BUS

Połączenie magistralą BUS pomiędzy obudową naścienną regulatora a kotłem

Czujnik zasilania MK 1

RVA 46.531

B3, M

Pompa obiegu grzewczego MK 1

RVA 46.531

Q2, N,

Siłownik mieszacza MK 1

RVA 46.531

Y1, Y2, N,

Czujnik zasilania MK 2

RVA 63.280

B1, M

Pompa obiegu grzewczego MK 2

RVA 63.280

Q2, N,

Siłownik mieszacza MK 2

RVA 63.280

Y1, Y2, N,

Czujnik zasilania MK 3

RVA 63.280

B12, M

Pompa obiegu grzewczego MK 3

RVA 63.280

Q6,

Siłownik mieszacza MK 3

RVA 63.280

Y5, Y6, N,

Czujnik temperatury c.w.u.

RVA 63.280

B3, M

Pompa ładująca c.w.u.

RVA 63.280

Q3, N,

• Parametryzacja
Ustawienia fabryczne naleŜy zmienić zgodnie z informacjami podanymi w tabeli.
Regulator

RVA 46.531

RVA 63.280

Parametr

Nowa Wartość zadana

80

0

Bez źródła

85

1

Adres urządzenia 1

86

1

Adres segmentu 1

87

1

95

00.01

Uwagi

System czasowy bez zmiany
Adres urządzenia RVA 47

80

0

67

00.01

Bez źródła

140

2

Adres urządzenia 1

141

1

Adres segmentu 1

148

1

System czasowy bez zmiany

Adres urządzenia RVA 47

Prosimy przy parametryzacji regulatorów RVA 47 i RVA 63 przestrzegać przynaleŜnych instrukcji obsługi.
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4.6

Schemat 6:

4. Schematy hydrauliczne

Dwa kotły w kaskadzie, jeden obieg bezpośredni i podgrzewacz c.w.u. z pompą ładującą

Przy pomocy ProCon HT 150 moŜna łączyć w kaskadę do 6 kotłów.
Przy pomocy ProCon HT 225 moŜna łączyć w kaskadę do 4 kotłów.

Rys. 6:

Dwa kotły w kaskadzie, jeden obieg bezpośredni i podgrzewacz c.w.u. z pompą ładującą
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4. Schematy hydrauliczne

• Części składowe
Części
ProCon HT Master

Typ
Kaskada

ProCon HT Slave

Nr. katalogowy

Uwagi

96.30000-7082

W zakresie dostawy:
Czujnik zewnętrzny QAC 31, regulator kaskady, 2 czujnik
temperatury QAD 26

96.30000-7084

Sprzęgło hydrauliczne

MAGRA WST

Czujnik ciepłej wody uŜytkowej

QAZ 21

(cennik MAGRA )

Dystrybucja EWFE-Polonia

94.19314-5002

Długość 4 m

94.19314-5003

Długość 6 m

• Podłączenia elektryczne
Podłączenie do:

Części
Czujnik temperatury zewnętrznej

Uwagi

Zacisk AF

Pompa obiegu grzewczego HK

Zacisk pompy HK

Czujnik ciepłej wody uŜytkowej

Zacisk BW

Pompa ładująca c.w.u.

Zacisk pompy BW

Magistra BUS dwuprzewodowa

Zacisk BUS

Połączenie magistralą BUS pomiędzy kotłem Master a
Slave

Zaciski w kotle ProCon HT Master

Czujniki temperatury będące częścią dostawy muszą być
umieszczone na sprzęgle hydraulicznym.

Czujnik zasilania HK
Czujnik powrotu do kotła

• Parametryzacja:
Ustawienia fabryczne naleŜy zmienić zgodnie z informacjami podanymi w tabeli.
Regulator

Parametr

Nowa wartość zadana

Uwagi

Regulator modułowy 4

605

5

Adres urządzenia

Regulator modułowy 5

605

6

Adres urządzenia

Regulator modułowy 6

605

7

Adres urządzenia

Prosimy przy parametryzacji regulatorów RVA 47 i RVA 63 przestrzegać przynaleŜnych instrukcji obsługi.
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ProCon HT 150 / HT 225
4.7

Schemat 7:

4. Schematy hydrauliczne

Dwa kotły w kaskadzie, jeden obieg bezpośredni, jeden z mieszaczem oraz podgrzewacz c.w.u. z pompą
ładującą

Przy pomocy ProCon HT 150 moŜna łączyć w kaskadę do 6 kotłów.
Przy pomocy ProCon HT 225 moŜna łączyć w kaskadę do 4 kotłów.

Rys. 7: Dwa kotły w kaskadzie, jeden obieg bezpośredni, jeden z mieszaczem oraz podgrzewacz c.w.u. z pompą ładującą
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ProCon HT 150 / HT 225

4. Schematy hydrauliczne

• Części składowe
Części
ProCon HT Master

Typ
Kaskada

ProCon HT Slave

Nr. katalogowy

Uwagi

96.30000-7082

W zakresie dostawy:
Czujnik zewnętrzny QAC 31, regulator kaskady, 2 czujnik
temperatury QAD 26

96.30000-7084

Sprzęgło hydrauliczne

MAGRA WST

Regulator

RVA 63.280/380

(cennik MAGRA )

Dystrybucja EWFE-Polonia

94.80100-5510

Obudowa dla RVA 63

94.85301-5004

Czujnik zasilania MK

QAD 26

Czujnik ciepłej wody uŜytkowej

QAZ 21

94.19314-5005
94.19314-5002

Długość 4 m

94.19314-5003

Długość 6 m

• Podłączenia elektryczne
Części

Podłączenie do:

Uwagi

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zacisk AF

Magistra BUS dwuprzewodowa

Zacisk BUS

Połączenie magistralą BUS pomiędzy kotłem Master a
Slave

Zaciski w kotle ProCon HT Master

Czujniki temperatury będące częścią dostawy muszą być
umieszczone na sprzęgle hydraulicznym.

Pompa obiegu HK 1

RVA 63.280

Q2, N,

Czujnik zasilania obiegu MK 2

RVA 63.280

B12, M

Czujnik zasilania obiegu HK
Czujnik powrotu do kotła

Pompa obiegu MK 2

RVA 63.280

Q6,

Siłownik mieszacza MK 2

RVA 63.280

Y5, Y6, N,

Czujnik ciepłej wody uŜytkowej

RVA 63.280

B3, M

Pompa ładująca c.w.u.

RVA 63.280

Q3, N,

• Parametryzacja
Ustawienia fabryczne naleŜy zmienić zgodnie z informacjami podanymi w tabeli.
Regulator

Parametr

Nowa wartość zadana

RVA 47

17

---

Obwód grzewczy wyłączony

Regulator modułowy 4

605

5

Adres urządzenia

Regulator modułowy 5

605

6

Adres urządzenia

Regulator modułowy 6

605

7

Adres urządzenia

80

0

Bez źródła

67

00.01

140

1

Adres urządzenia

141

1

Adres segmentu

148

1

System czasowy bez zmiany

RVA 63

Uwagi

Adres urządzenia RVA 47

Prosimy przy parametryzacji regulatorów RVA 47 i RVA 63 przestrzegać przynaleŜnych instrukcji obsługi.
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ProCon HT 150 / HT 225
4.8

Schemat 8:

4. Schematy hydrauliczne

Dwa kotły w kaskadzie, jeden obieg bezpośredni, trzy obiegi z mieszaczem oraz podgrzewacz c.w.u. z pompą
ładującą

Przy pomocy ProCon HT 150 moŜna łączyć w kaskadę do 6 kotłów.
Przy pomocy ProCon HT 225 moŜna łączyć w kaskadę do 4 kotłów.

Rys.8: Dwa kotły w kaskadzie, jeden obieg bezpośredni, trzy obiegi z mieszaczem oraz podgrzewacz c.w.u. z pompą ładującą
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ProCon HT 150 / HT 225

4. Schematy hydrauliczne

• Części składowe
Części
ProCon HT Master

Typ
Kaskade

ProCon HT Slave

Nr. katalogowy

Uwagi

96.30000-7082

W zakresie dostawy:
Czujnik zewnętrzny QAC 31, regulator kaskady RVA 47, 2
czujnik temperatury QAD 21, BUS moduł OCI 420

96.30000-7084

Sprzęgło hydrauliczne

MAGRA WST

2 x Regulator

RVA 63.280/380

(Cennik MAGRA)
94.80100-5510

3 x czujnik zasilania

QAD 26

94.19314-5005

Czujnik ciepłej wody uŜytkowej

QAZ 21

2 x Obudowa dla RVA 63

Dystrybucja EWFE - Polonia

94.85301-5004
94.19314-5002

Długość 4 m

94.19314-5003

Długość 6 m

• Podłączenia elektryczne
Części

Podłączenie do:

Uwagi

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zacisk AF

Magistra BUS dwuprzewodowa

Zacisk BUS

Połączenie magistralą BUS pomiędzy kotłem Master a
Slave sowie Wandaufbaugehäuse

Czujnik zasilania HK
Czujnik powrotu do kotła

Zaciski w kotle ProCon HT Master

Czujniki temperatury będące częścią dostawy muszą być
umieszczone na sprzęgle hydraulicznym.

Pompa obiegu HK 1

RVA 63.280

Q2, N,

Czujnik zasilania MK 1

RVA 63.280

B12, M

Pompa obiegu MK 1

RVA 63.280

Q6,

Siłownik mieszacza MK 1

RVA 63.280

Y5, Y6, N,

Czujnik zasilania MK 2

RVA 63.280

B1, M

Pompa obiegu MK 2

RVA 63.280

Q2, N,

Siłownik mieszacza MK 2

RVA 63.280

Y1, Y2, N,

Cxujnik zasilania MK 3

RVA 63.280

B12, M

Pompa obiegu MK 3

RVA 63.280

Q6,

Siłownik mieszacza MK 3

RVA 63.280

Y5, Y6, N,

Czujnik ciepłej wody uŜytkowej

RVA 63.280

B3, M

Pompa ładująca c.w.u.

RVA 63.280

Q3, N,

• Parametrierung
Ustawienia fabryczne naleŜy zmienić zgodnie z informacjami podanymi w tabeli.

Regulator

Parametr

Nowa wartość zadana

RVA 47
Regulator modułowy 4

17
605

--5

Obwód grzewczy wyłączony
Adres urządzenia

Regulator modułowy 5

605

6

Adres urządzenia

Regulator modułowy 6

605

7

Adres urządzenia

1. RVA 63

2. RVA 63

Uwagi

80

0

67

00.01

140

1

Adres urządzenia

141

1

Adres segmentu

148

2

System czasowy z nastawą

Adres urządzenia RVA 47

80

0

67

00.01

140

2

Adres urządzenia

141

1

Adres segmentu

148

2

System czasowy z nastawą

Adres urządzenia RVA 47

Prosimy przy parametryzacji regulatorów RVA 47 i RVA 63 przestrzegać przynaleŜnych instrukcji obsługi.
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ProCon HT 150 / HT 225
5.1

5. Konserwacja
Zalecamy zawarcie umowy serwisowej z firmą dokonującą uruchomienie kotłowni.

Konserwacja

• Wyświetlanie Ŝądania konserwacji
• Funkcja kominiarz
Funkcja kominiarz umoŜliwia uruchomienie kotła w trybie grzania
niezaleŜnie od zapotrzebowania poprzez naciśnięcie przycisku
kominiarz (9) na AGU 2.361. SłuŜy on do pomiarów na kotle;
ustawiana jest przy tym maksymalna wydajność aŜ do zadziałania
czujnika temperatury.

Po 12 miesiącach pracy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym (12)
pulpitu obsługi pojawia się komunikat konserwacji (105). Na
zmianę są wyświetlane kody "1" oraz "05".
14

15

16

17

Aby moŜliwy był jak największy odbiór ciepła, funkcja kominiarz
generuje wymuszony sygnał dla obiegów grzewczych.

7
13
8

P

Nacisnąć przycisk kominiarz (9) dłuŜej niŜ 3 sek. ale krócej niŜ 6
sek. Na wyświetlaczu (12) jako potwierdzenie pojawia się "SF";
dodatkowo wskazanie usterki (16) miga raz na jednostkę czasu.

9

12

Zakończenie przez naciśnięcie przycisku kominiarz dłuŜej niŜ 1
sek.

11

5.2
7494z08/0801

• Kontrola rodzaju gazu
Skontrolować, czy nie doszło do zmiany uŜywanego rodzaju gazu
(odnośnie rodzaju gazu spytać uŜytkownika lub dostawcę). JeŜeli
rodzaj gazu zmienił się, palnik musi być odpowiednio na nowo
ustawiony (patrz strona 23 i 24).

10

Rys. 1:

Zakres wykonywanych prac

AGU2.361...

• Kasowanie Ŝądania konserwacji
Komunikat konserwacji widoczny na wyświetlaczu wielofunkcyjnym (12) kasowany jest następująco:

• Kontrola ciśnienia wstępnego gazu
Zmierzyć ciśnienie spoczynkowe na wejściu armatury gazowej.
Następnie uruchomić palnik i skontrolować ciśnienie hydrauliczne
gazu przy maks. i min. wydajności.

1. Przycisk trybu wyświetlania (8) przytrzymać wciśnięty dłuŜej niŜ
3 sek. Na wyświetlaczu pojawia się litera A. Przytrzymanie w dalszym ciągu przyciśniętego przycisku powoduje przechodzenie na
poziomy wyświetlania A, b, C, d, P.. Na poziomie P puścić przycisk.
2. Przyciskając przycisk (8) moŜna przełączać pomiędzy parametrami P0 do P3. Po ok. 2 sek. wyświetlana jest wartość parametru
P3.
3. Przy pomocy przycisku trybu wyświetlania (8) moŜna zwiększyć
wartość. Przy pomocy przycisku kominiarz (9) moŜna zmniejszyć
wartość. Parametr P3 musi być ustawiony na wartość 2.
4. Przytrzymanie wciśniętego przycisku trybu wyświetlania (8)
dłuŜej niŜ 3 sek. powoduje zapamiętanie wartości.
5. JeŜeli ustawiona wartość nie ma być zmieniana, zaczekać > 12
sek.

• Kontrola wartości spalin
Zmierzyć zawartość CO i CO2 w spalinach i zanotować te wartości w protokole pomiarów. W razie potrzeby na nowo
wyregulować palnik (patrz strona 24).
• Kontrola czujnika ciśnienia wody
Uruchomić urządzenie do pracy grzewczej i powoli zmniejszać ciśnienie instalacji. PoniŜej 0,5 bar czujnik ciśnieniowy musi wyłączyć palnik. Na wskaźniku wielofunkcyjnym pulpitu obsługi na
stałe widoczne jest wskazanie usterki (16). Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym na zmianę pojawia się kod "1" i "19". Przy ponownym napełnieniu instalacji (ciśnienie > 0,8 bar) palnik ponownie
uruchamia się i wskazanie błędu gaśnie.

Komunikat konserwacji jest skasowany i będzie aktywny dopiero
po roku.

• Kontrola naczynia przeponowego (MAG)
Sprawdzić ciśnienie wstępne naczynia przeponowego. JeŜeli ciśnienie wstępne naczynia przeponowego jest niŜsze niŜ ciśnienie
statyczne instalacji, dodać tyle azotu, Ŝe ciśnienie wstępne będzie
większe niŜ ciśnienie statyczne instalacji. Nstępnie napełnić instalację, aŜ ciśnienie napełnienia będzie większe niŜ ciśnienie
wstępne MAG (patrz kontrola ciśnienia instalacji).

Urządzenia gazowe wymagają corocznej konserwacji
instalacji.
UŜytkownik ze względów gotowości eksploatacyjnej, działania i ze
względów ekonomicznych powinien raz w roku zlecać kontrolę instalacji wykonywaną przez osobę upowaŜnioną przez producenta.
Przy tym całą instalację naleŜy sprawdzać pod względem nienagannego działania a stwierdzone braki i nieprawidłowości naleŜy
usunąć.
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ProCon HT 150 / HT 225

5. Konserwacja
• Kontrola i czyszczenie syfonu skroplin
WęŜe wewnętrznego syfonu sprawdzić wizualnie.

• Kontrola ciśnienia instalacji
Skontrolować ciśnienie instalacji. W przypadku "zamkniętych" instalacji z naczyniem przeponowym minimalne ciśnienie instalacji
powinno wynosić 1 bar a maksymalne 2,5 bar.

• Kontrola urządzenia neutralizującego
Sprawdzić działanie neutralizacji zgodnie z opisem w przynaleŜnej instrukcji obsługi. Wartość pH skroplin powinna być mniejsza
niŜ 6,5.

• Kontrola przyłączy wody
Sprawdzić, czy w urządzeniu nie występują nieszczelności na
kołnierzach i miejscach połączeń. TakŜe małe nieszczelności
muszą być zawsze usunięte. Skontrolować i wyczyścić wszystkie
filtry na instalacji.

• Kontrola ustawienia CO2
Po zakończeniu wszystkich prac konserwacyjnych i prawidłowym
zmontowaniu urządzenia sprawdzić jeszcze raz ustawione wartości CO2 przy zamkniętej pokrywie i ustawić w regulacji tryb pracy
automatycznej.

• Kontrola palnika
Wymontować z korpusu kotła palnik z dmuchawą, kanałem mieszania i lancą palnika.

• Gazowy zespół kompaktowy
Gazowe zespoły kompaktowe nie wymagają konserwacji. Skontrolować tylko obudowę pod względem ewentualnych uszkodzeń.
Skontrolować czystość filtra gazowego.

Sprawdzić uszczelki i izolację płyty palnika pod względem uszkodzeń, w razie potrzeby wymienić. Skontrolować tkaninę drucianą
na powierzchni palnika. W razie uszkodzenia tkaniny, wymienić
lancę palnika wraz z uszczelkami. Sprawdzić oporność pomiędzy
lancą a płytą palnika. Oporność < 1Ω.
Palnika nie moŜna czyścić mechanicznie. MoŜe być to
przyczyną uszkodzeń palnika. Nie dotykać lancy palnika rękoma.
• Kontrola elektrody zapłonowej i jonizacyjnej
Elektrodę sprawdzić pod względem zabrudzeń i zuŜycia. JeŜeli na
elektrodzie utworzył się biały osad, naleŜy go usunąć przy pomocy papieru ściernego. Odległość między elektrodą a powierzchnią
palnika powinna wynosić ok. 4 mm. W razie wymiany elektrody
konieczna jest takŜe wymiana uszczelki grafitowej. Śruby mocujące elektrody zapłonowej naleŜy zakładać z pastą ceramiczną
CRC (nr. katalogowy 94.17464-5004).
• Czyszczenie komory spalania / powierzchni wymiennika
Wymiennik ciepła po stronie gazu grzewczego skontrolować pod
względem zabrudzeń. W razie konieczności wymiennik ciepła
moŜna oczyścić przy pomocy odkurzacza lub szczotki nylonowej
(nie stosować szczotki PCW czy tez szczotki stalowej!)
W przypadku przywartych zanieczyszczeń często wystarcza rozpuszczenie przy pomocy wody. W przeciwnym razie moŜliwe jest
takŜe stosowanie środków czyszczących nie zawierających rozpuszczalników.
Osady sadzy moŜna usuwać przy pomocy środków alkalicznych z
dodatkiem środków powierzchniowo czynnych (np.Fauch 600).
Do osadów i Ŝółto-brązowych przebarwień powierzchni moŜna
stosować lekko kwaśne, nie zawierające chlorków środki czyszczące na bazie kwasu fosforowego (np. Antox 75 E).
Producent v. Antox 75 und Fauch 600:
Oakite (Europe) GmbH
Trakehner Straße 3
60487 Frankfurt
Środki czyszczące nie mogą zawierać rozpuszczalników na bazie węglowodorów i potasu.
Po czyszczeniu powierzchnia wymiennika musi być dokładnie
przemyta wodą.
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ProCon HT 150 / HT 225
6.1

6. Szukanie będów
Kod usterki
(poziom informacji A0)

Komunikaty błędów

W razie nie zmieniającej się pozycji usterki LMU ..., wskazanie
usterki (16) jest stale włączone. Dodatkowo wyświetlacz wielofunkcyjny (12) wyświetla migający kod diagnostyczny. W celu skasowania usterki naleŜy nacisnąć i przytrzymać przycisk zwalniania
(7) przez okres (> 2 s).

140
148
151
152

6.1.1

153

Kod błędu

154
Kod usterki
(poziom informacji A0)

migająca
godzina
0
10
20
28
40
50
52
61
62
77
78
81
82
91
92
100
105
110
111
113
117
118
119
130
132
133
134
135

160
MoŜliwa przyczyna

161
162

Parametr 1 i 2 muszą być ustawione (takŜe w tym
przypadku, gdy przypadkowo są prawidłowe)
Bez błędu
Błąd czujnika zewnętrznego
Błąd czujnika kotła 1
Błąd czujnika spalin
Błąd czujnika powrotu 1
Błąd czujnika wody uŜytkowej 1
Błąd czujnika wody uŜytkowej 2
Regulator temperatury pomieszczenia 1 usterka

164
180
181
183
Tabela 1:

Podłączony niewłaściwy regulator pomieszczenia 1
lub podłączony niewłaściwy zegar radiowy
Błąd czujnika ciśnienia powietrza
Błąd czujnika ciśnienia wody
Zwarcie na LPB ... lub brak zasilania magistrali
Kolizja adresów na LPB ...
Utrata danych w EEPROM
Błąd sprzętowy elektroniki
2 układy nadrzędne czasowe
śądanie konserwacji (parametr 630)
Zadziałanie STB
Zadziałał czujnik temperatury
Zadziałanie zabezpieczenia kontroli spalin
Ciśnienie wody zbyt wysokie
Ciśnienie wody zbyt niskie
Zadziałał czujnik ciśnienia wody
Przekroczona wartość graniczna temperatury spalin
Wyłączenie bezpieczeństwa (np. przez przełącznik
ciśnieniowy gazu)
Po upływie czasu bezpieczeństwa nie powstaje płomień
Zanik płomienia podczas pracy
Złe zasilanie powietrzem
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MoŜliwa przyczyna

Nieprawidłowy numer segmentu i numer urządzenia
LPB ...
Niekompatybilność interfejsu / urządzenia podstawowego LPB ...
Wewnętrzny błąd LMU ...
Błąd przy parametryzacji LMU ...
Urządzenie zostało zablokowane ręcznie (przycisk
Reset)
Rekord danych LMU w AGU
Wartość progowa obrotów dmuchawy nie osiągnięta
Maksymalne obroty dmuchawy przekroczone
Błąd czujnika ciśnienia powietrza (nie zamyka)
Błąd przełącznika przepływu / czujnika ciśnienia obwodu grzewczego
Funkcja kominiarz jest aktywna
Stop regulatora jest aktywny
Urządzenie jest w trybie parametryzacji

ProCon HT 150 / HT 225
7.1

7. Dokumentacja techniczna

Pozostała wysokość tłoczenia ProCon HT 150 / HT 225

Kotły grzewcze są wyposaŜone w wewnętrzne sprzęgło hydrauliczne. Opór hydrauliczny zwrotnicy wodnej jest pomijalny.

7.2

Charakterystyka oporności czujnika przylgowego, czujnika wody uŜytkowej, czujnika kotła i spalin oraz zewnętrznego

1.900
Oporność [Ohm]

1.800
1.700
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
900

Temperatura [°C]

800
700
-50

-25

0

25

50

75

100

125

150

Rys. 1: Charakterystyka oporności Ni 1000 Ohm przy 0°C czujnika wody uŜytkowej QAZ 21, czujnika przylgowego QAD 21 oraz NTC 1000 Ohm przy

0°C, czujnik temperatury zewnętrznej QAC 31

43

175

ProCon HT 150 / HT 225
7.3

7. Dokumentacja techniczna

Pulpit obsługi AGU 2.361

• Elementy obsługi i wskazań
14

15

17

16

7
13
8

P

9

12

11

7494z08/0801

10

1

Element obsługi
Wycięcie na zintegrowany zegar sterujący

Funkcja
MontaŜ zegara sterującego

2

Wskazanie pracy automatycznej

przy pracy automatycznej → LED świeci (zielona)

Przycisk trybu pracy letniej / zimowej / automatycznej
Wskazanie pracy letniej / zimowej

Przełączenie

3
4

przy pracy zimowej (*) → LED świeci (zielona)

6

Potencjometr wartości zadanej kotła lub wartości
zadanej pomieszczenia
Potencjometr wartości zadanej wody uŜytkowej

Ustawienie

7

Przycisk odblokowania

Odblokowanie LMU...

8

Przycisk trybu wskazania

Zmiana wskazania 12

9

Przycisk kominiarz

Wywołanie funkcji kominiarz / stop regulatora

10

2-biegunowy przełącznik sieciowy

Włączenie / wyłączenie napięcia sieciowego

11

Interfejs podczerwieni (zamówienie)

Komunikacja np. z analizatorami

12

Wskaźnik wielofunkcyjny

Wskaźnik 2 x 7-mio segmentowy (czerwony)

Interfejs serwisowy z QAA73...

Chwilowe podłączenie QAA73... w celach serwisowych (informacje,
zapytanie, parametryzacja, itd.)

14

Wskazanie ciśnienia

P

15

Wskazanie temperatury

16

Wskazanie usterki

(czerwone)

17

Wskazanie płomienia

(zielone)

5

13

Ustawienie

(zielone)
(zielone)

44

ProCon HT 150 / HT 225

7. Dokumentacja techniczna

• Wskazanie faz pracy (poziom wskazań A4)
Przy pomocy przycisku (8) moŜna na AGU2.361 przy pomocy wskaźnika na wyświetlaczu przeglądać (12) fazy pracy zgodnie ze schematem blokowym LMU... Ustalone zostało przy tym następujące przyporządkowanie kodu wskazań i oznaczenia fazu LMU...:
Wskazanie

Wewnętrzne fazy pracy LMU ...

Znaczenie

00

Standby (brak zapotrzebowania ciepła

PH_STANDBY

01

Blokada startu

PH_STARTVER

02

Rozruch dmuchawy

PH_THL1_1
PH_THL1_2

03

Przedmuch wstepna

PH_TV

04

Czas oczekiwania

PH_TBRE
PH_TW1
PH_TW2

05

Czas zapłonu

PH_TVZ

06

Czas bezpieczeństwa stały

PH_TSA1_1
PH_TSA2_1

07

Czas bezpieczeństwa zmienny

PH_TSA1_2
PH_TSA2_2

10

Praca w fazie grzewczej

PH_TI
PH_MODULATION
Praca grzewcza

11

Praca na potrzeby c.w.u.

PH_TI
PH_MODULATION
Praca na potrzeby c.w.u.

12

Praca równoległa na potrzeby ogrzewania i c.w.u.

PH_TI
PH_MODULATION
Praca równoległa na ogrzewanie i c.w.u.

20

Przedmuch końcowa z ostatnim wysterowaniem roboczym

PH_THL2_1
PH_TN_1

21

Przedmuch końcowa z wysterowaniem wentylacji wstępnej

PH_THL2_2
PH_TN_2

22

Powrót

PH_TNB
PH_TLO
PH_TNN

99

Wyświetlanie usterki (pokazywany jest aktualny kod usterki)

PH_STOER

W razie bardzo krótkiego przechodzenia faz lub przeskakiwania, odpada pokazywanie odnośnych kodów wskazania.
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Tryb wskazania i parametryzacja AGU 2.361

Zasada postępowania:

• Dostęp do trybu wskazania
Przejście do trybu wskazania następuje przez długie naciśnięcie
(> 3 sek.) przycisku trybu wskazania (8) (wskazania (12): A...).
Ponowne przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje przejście do róŜnych poziomów wskazania b, C, d, P i ponownie A. Na
Ŝądanym poziomie wskazań (A, B, C, d, P) przycisk jest puszczany.

P

• Wybór i wskazanie poszczególnych wartości wzgl. parametrów
Następnie przez krótkie naciśnięcie przycisku trybu wskazania (8)
następuje przełączenie między róŜnymi wartościami / parametrami (0 ... maks. 7) róŜnych poziomów wskazań (A, b, C, d, P).
Około 2 sek. po wybraniu danego parametru wyświetlana jest
aktualna wartość.

❍← (-)

Aby przejść do poszczególnych wartości parametrów, naleŜy postępować następująco:
15

16

17

7
13
8

P

9

12

11

7494z08/0801

10

Rys. 2:

Zwiększenie
wartości (+):

Przycisk trybu wskazania (8) kilka razy
krótko przycisnąć (< 1
sek.)

Zmniejszenie
wartości
(-):

Przycisk kominiarz
(9) kilka razy krótko
nacisnąć (< 3 sek.)

Zapis wartości
(Enter):

Przycisk trybu wskazania (8) przycisnąć długo
>3s

Odrzucenie
wartości (Esc)

Czekanie (czas patrz
konfiguracja parametru MMI)

Jako potwierdzenie na wskazaniu (12) pojawia się kolejno P0 ...
P6 i nowo ustawiona wartość. Dopiero po zapisaniu nowo ustawiona wartość jest przejmowana.

• Zmiana parametrów (tylko P0...P6)

14

❍← (+)
wzgl. (Enter)

AGU2.361...

1. Przy pomocy przycisku trybu wskazania (8) wybrać poziom
wskazań P (przytrzymać wciśnięty przycisk trybu wskazania
(8).
2. Przy pomocy przycisku trybu wskazania (8) wybrać Ŝądany parametr (krótko wcisnąć przycisk trybu wskazania (8).
3. Ustawić wartość.
Zmiany są moŜliwe tylko w przypadku parametrów (P0 ... P6), w
tym celu naleŜy zaczekać, aŜ na wskazaniu (12) będzie migała
wartość parametru.
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Poziomy wskazań

Parametry grup A, b, C i d moŜna tylko sprawdzać, grupa P moŜe być takŜe zmieniana.
Poziom
wskazania

LMU... nazwa zmiennej

Opis

Wskazanie ¹)
15

P

14

informacje ogólne (poziom uŜytkownika ²)
A0
Kod komunikatu
Kod diagnostyczny (system)
A1
TkIst
Temperatura kotła (zasilanie)
A2
TbwIst1
Czujnik temperatury wody uŜytkowej 1
A3
Ciśnienie
Ciśnienie wody lub powietrza
A4
Betr.Phase
Faza robocza palnika







 3)





Temperatury (poziom serwisowy)
b0
DiagnoseCode
b1
TkRuec
b2
TbwIst2
b3
Tabgas
b4
TiAussen
b5
TaGem
b6
TaGed
b7
TvIst

LMU... wewnętrzny kod diagnostyczny SW
Temperatura powrotu kotła
Temperatura wody uŜytkowej czujnik 2
Temperatura spalin
Temperatura zewnętrzna
Mieszana temperatura zewnętrzna
Stłumiona temperatura zewnętrzna
Temperatura zasilania AGU2.500...










 3)








Wartości procesowe (poziom serwisowy)
C1
IonStrom
Prąd jonizacji
C2
Gebl_Drehz
Obroty dmuchawy
C3
Gebl_PWM_AusAkt
Aktulane wysterowanie dmuchawy (PWM)
C4
RelModLevel
Moc względna
C5
Pumpe_PWM
Wartość zadana pompy (PWM)
C6
ek0
RóŜnica regulacji















Wartości zadane (poziom serwisowy)
d1
Tsoll
d2
TkSoll
d3
TsRaum
d4
TbwSoll
d5
PhzMax
d6
NhzMax





































Wartość zadana dla regulatora dwupunktowego lub modulacyjnego (PID)
Aktualna wartość zadana kotła
Wartość zadana temperatury pomieszczenia
Wartość zadana wody uŜytkowej
Maksymalny stopień modulacji w trybie pracy grzewczej
Maksymalne obroty przy maksymalnej wydajności w trybie pracy grzewczej

Parametry (poziom serwisowy) (Prog-Mode) [ustawienie tylko dla funkcji specjalnych wzgl. 4]
Wydajność startowa stop regulatora (tylko przy trybie pracy bez odpowiedniego
P0
PhzRelMmi
potencjometru wartości zadanej, w przeciwnym razie zablokowane)
Wartość zadana pomieszczenia / zasilania (tylko przy trybie pracy bez odpoP1
Tr/TvSollMmi
wiedniego potencjometru wartości zadanej, w przeciwnym razie zablokowane)
Wartość zadana BW (tylko przy trybie pracy bez odpowiedniego potencjometru
P2
TbwSollMmi
wartości zadanej, w przeciwnym razie zablokowane)
P3
Reserviert
rezerwa
P4
NqmodMin
Minimalne obroty pompy
P5
Sth1
Nachylenie Hk1
P6
DTR1
Przesunięcie równoległe Hk1
Tabela 1: Wskazanie danych roboczych
1)
2)
3)
4)

Wskazanie:  = miga,  = świeci,  = nie świeci
Parametry grupy A moŜna wybierać takŜe przez krótkie naciśnięcie przycisku trybu wskazania.
Wskazanie miga stronami na zmianę.
Ustawienie charakterystyki grzania przy pracy w module obwodu grzewczego AGU...

Po 8 min. wskazanie automatycznie przechodzi na temperaturę kotła A1
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7.4.1 Ustawianie wydajności ogrzewania przy pomocy
QAA 73

Poziom uŜytkownika końcowego
Po przejściu na poziomy parametryzowania LMU znajdziecie się
bezpośrednio na poziomie uŜytkownika końcowego.

Wydajność ogrzewania moŜna ustawiać na QAA 73... równolegle
do ww. ustawień.

Poziom specjalisty
Przyciski na QAA 73 « / » nacisnąć jednocześnie (ok. > 3
sek.)

QAA73...

AGU2.361

Wartość
zadana kotła

Ustawienie wydajności

podłączony

podłączony

TvSollMmi

QAA 73...- Pokrętło wartości
zadanej pomieszczenia

Poziom OEM
Przyciski na QAA 73 « / » nacisnąć jednocześnie (ok. > 9
sek.) i wprowadzić kod.
Zmiana parametrów
Zgodnie z filozofią QAA 73 wraz z następującą zmianą wiersza
(przy tym sposobie parametryzowania wartość jest przejmowana.
Po pierwszej zmianie parametrów na wyświetlaczu (12) pojawia
się kod wskazania «183».

Funkcja stop regulatora kończona jest przez naciśnięcie przycisku
kominiarza (9) (> 1 sek.).
Zmiana maks. wydajności ogrzewania
Długie naciśnięcie przycisku klawisza kominiarza (9) (> 9 sek.)
powoduje przejęcie ostatnio ustawionej wydajności jako maksymalnej wydajności ogrzewania; parametry LMU... NHzMax lub
PHzmax są odpowiednio dostosowywane, w zaleŜności od tego,
czy jest aktywne ograniczenie obrotów przez parametryzację czy
teŜ nie jest aktywne.

Zakończenie parametryzowania
Nacisnąć przycisk informacji lub przycisk trybu pracy. JeŜeli przez
czas 8 minut nie są dokonywane zmiany lub ustawienia, programowanie jest kończone automatycznie.

7.4.2

Po zakończeniu parametryzowania gaśnie kod wskazania «183»
na wyświetlaczu (12).

Przy opisanym zakończeniu programowania, ewentualnie zmienione parametry nie są przejmowane!

Parametryzacja LMU przez QAA 73

PoniŜej opisana jest obsługa przycisków na QAA 73.

Opisane tutaj parametryzowanie dotyczy wyłącznie wartości
LMU dołączonych do QAA 73... Nie ma to wpływu na parametry QAA 73.

Wejście na poziom parametryzowania LMU...
Przycisk na QAA 73... «+ » lub «+» na poziomie informacji
nacisnąć jednocześnie (ok. > 3 sek.). Następuje przejście na poziom parametryzowania LMU.

7.5

Przy uŜywaniu QAA do parametryzowania, dołączanie / odłączanie moŜna wykonywać wyłącznie po odłączeniu zasilania.

Parametry LMU

Wiersz

Poziom

Funkcja

90 specjalista
912)
93
942)

Zredukowana wartość Ŝądana temperatury wody uŜytkowej "TBWSollRed"
Sposób ładowania c.w.u. 0 = program czsowy
specjalista
1 = bez programu czasowego
Funkcja ECO załączania podgrzewania c.w.u.
0 = wyłączona
specjalista
1 = włączona
Sposób sterowania pompy cyrkulacyjnej
specjalista 0 = według TRW- załączanie (zaleŜne od Par.91)
1 = według TRW- niezaleŜny programu czasowego

Zakres

Wartość

TBWSmin-TBWSoll

TBWSmin
0
0
0

503

specjalista Minimalna temperatura kotła (20oC ≤ TrSmin ≤ TrSmax)

504

specjalista Maksymalna temperatura kotła (TkSmin<=TkSmax<=90°C)

20 ... 90°C

90°C

505

specjalista Wymagana temperatura kotła przy aktywacji funkcji wyjścia bramkowego

20 ... 90°C

85°C

506

specjalista Minimalna wartość Ŝądana temperatury na zasilaniu instalacji c.o. (20°C<=TvSmin<=TvSmax)

20 ... 90°C

25°C

507

Maksymalna wartość Ŝądana temperatury na zasilaniu instalacji c.o. (TvSspecjalista
min<=TvSmax<=90°C)

20 ... 90°C

90°C

516

specjalista Temperatura przełączania lato / zima (30oC: przełączanie lato / zima wyłączone) THG

8 ... 30 °C

18 °C

532

specjalista Nachylenie charakterystyki grzania, obieg grzewczy 1

1 ... 40

15

533

specjalista Nachylenie charakterystyki grzania, obieg grzewczy 2

1 ... 40

15

536

specjalista Maksymalna moc grzewcza (obroty dmuchawy)

0 ... 9950 rpm

7000 rpm

541

specjalista Maksymalna procentowa modulacja na ogrzewanie (LmodTL <= PhzMax <= LmodVL)

0 ... 100 %

100%
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543

3)

544
545

Poziom
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Funkcja

Zakres

Wartość

specjalista Minimalna moc kotła w kW

0 ... 32766 kW

15 kW

specjalista Maksymalna moc kotła w kW
Nadbieg pomp, maks. 210 min
specjalista
(Nastawienie 255: ciągła praca pomp w obiegu grzewczym)
Minimalny czas przerwy pracy palnika
specjalista
(histereza przełączania uzaleŜniona od zapotrzebowania ciepła)

0 ... 32766 kW

75 kW

0 ... 255 min

10 min

0 ... 3600 s

300 s

551

specjalista Stała dla szybkiego obniŜania temperatury bez oddziaływania temperatury pomieszczenia

0 ... 20

2

552

specjalista Ustawienie rodzaju systemu wodnego
Znaczniki ustawienia: kod komunikatu przerwania czujnika tłumiony / nie tłumiony
specjalista
0 = komunikat błędu tłumiony, 1 – komunikat błędu

0 ... 255

80

0 ... 255

00101101

554

B0

Czujnik temperatury powrotu

0/1

1

B1

Czujnik c.w.u.

0/1

0

B2

Czujnik temperatury spalin

0/1

1

B3

Czujnik temperatury zewnętrznej

0/1

1

B4

Czujnik ciśnienia wody w kotle

0/1

0

B5

Czujnik temperatury zasilania

0/1

1

B6

bez funkcji

---

0

B7

bez funkcji

specjalista Znaczniki ustawienia:

555

B0

bez funkcji

B1

Priorytet wody uŜytkowej, 0 = bezwzględny, 1 = brak priorytetu

B2

Funkcja nie jest wykorzystywana

B3

Funkcja nie jest wykorzystywana

B4

Zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem,

B5

0
00010000

0

0

0/1

0

0

0

0

0

0/1

1

Funkcja nie jest wykorzystywana

0

0

B6

bez funkcji

---

0

B7

bez funkcji

---

0

0 ... 255

01000001

0 = wyłączone, 1 = włączone

specjalista Znaczniki ustawienia:

558

--0 ... 255

B0

Musi być nastawione na 1

0/1

1

B1

Typ budowli: 0 = lekki, 1 = cięŜki

0/1

1

B2

Termostat temperatury wody uŜytkowej - przy podłączonym nastawić na 1

0/1

0

B3

bez funkcji

---

0

B4

bez funkcji

---

0

b 5...7

Zawór 3-drogowy dla wody uŜytkowej 010 = włączony

XXX

010

30 ... 873 s

150 s

specjalista Magistrala lokalna LPB, numer (adres) palnika

0 ... 255

2, 3, 4

606

specjalista Magistrala lokalna LPB, numer (adres) segmentu palnika

0 ... 14

0

614

Wejście programowalne podstawowej jednostki monitorującej (0:ustawienie domyślne, 1: Modemfkt,
specjalista 2:Modemfkt-negLogik, 3:Kurtyna powietrzna przy wejściu)

0 ... 255

3

615

Programowalne wyjście K2 (0: ustawienie domyślne, 1: wyjście sygnalizacyjne, 2: wyjście alarmowe, 3:
Sygnalizacja pracy, 4: Transformator zewnętrzny, 5: Q2Y2, 6: Obieg wody uŜytkowej, 7: Kurtyna pospecjalista wietrzna przy wejściu, 8: Sprzęgło hydrauliczne, 9: RegCl, 10: Grdfk-K2, 11:Bw-Durchldg, 12: AnalogSchelle

0 ... 255

0

618

specjalista Modemfkt-negLogik, 3: Kurtyna powietrzna przy wejściu, 4: Zadawanie wartości Ŝądanej, 5: Zadawanie

0 ... 255

0

0 ... 255

0

0 ... 255

0

596

specjalista Czas pracy napędu mieszacza (czas wł. / czas wył.)

605

Wejście programowalne na przekaźniku "Clip-In" przekaźnika (0: ustawienie domyślne, 1Modemfkt., 2:
mocy, 6: Czujnik sprzęgła hydraulicznego)

619

Funkcje wyjścia 1 na łprzekaźniku "Clip-In" przekaźnika (0: Wyłączone, 1: Wyjście sygnalizacyjne, 2:
wyjście alarmowe, 3: Sygnalizacja pracy, 4: Transformator zewnętrzny, 5: Q2Y2, 6: Obieg wody uŜytspecjalista kowej, 7: Kurtyna powietrzna przy wejściu, 8: Sprzęgło hydrauliczne, 9: RegCl, 10: Grdfk-K2, 11:BwDurchldg, 12: AnalogSchelle)

620

specjalista kowej, 7: Kurtyna powietrzna przy wejściu, 8: Sprzęgło hydrauliczne, 9: RegCl, 10: Grdfk-K2, 11:Bw-

Funkcje wyjścia 2 na przekaźniku "Clip-In" przekaźnika (0: Wyłączone, 1: Wyjście sygnalizacyjne, 2:
wyjście alarmowe, 3: Sygnalizacja pracy, 4: Transformator zewnętrzny, 5: Q2Y2, 6: Obieg wody uŜytDurchldg, 12: AnalogSchelle)
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Poziom

Funkcja

Funkcje wyjścia 3 na przekaźniku "Clip-In" przekaźnika (0: Wyłączone, 1: Wyjście sygnalizacyjne, 2: wyjście alarmowe, 3: Sygnalizacja pracy, 4: Transformator zewnętrzny, 5:
specjalista
Q2Y2, 6: Obieg wody uŜytkowej, 7: Kurtyna powietrzna przy wejściu, 8: Sprzęgło hydrauliczne, 9: RegCl, 10: Grdfk-K2, 11:Bw-Durchldg, 12: AnalogSchelle)

Maksymalna wartość Ŝądania ciepła przy zewnętrznym zadawaniu wartości Ŝądanej dla
temperatury ( 5 oC ≤TAnfoExtMax ≤ 130 oC)
(bit 6 na 1 do kwitowania, przestawia się
630 specjalista
samoczynnie po wyjściu z parametrów na 0)

622

specjalista

636 specjalista Liczba miesięcy od ostatniego przeglądu

Zakres

Wartość

0 ... 255

0

5 ... 130°C

85°C

0 ... 255

00000001

0 ... 255

12 miesięcy

Buforowanie danych pracy kotła i kody awarii (Parameter 700...717 i 728 ...733)
700 specjalista 1. Wartość przejściowa awarii

0

701 specjalista 1. Wartość przejściowa awarii zasilania

0

702 specjalista 1. Wartość przejściowa awarii kodu diagnostycznego

0

703 specjalista 2. Wartość przejściowa awarii

0

704 specjalista 2. Wartość przejściowa awarii zasilania

0

705 specjalista 2. Wartość przejściowa awarii kodu diagnostycznego

0

706 specjalista 3. Wartość przejściowa awarii

0

707 specjalista 3. Wartość przejściowa awarii zasilania

0

708 specjalista 3. Wartość przejściowa awarii kodu diagnostycznego

0

709 specjalista 4. Wartość przejściowa awarii

0

710 specjalista 4. Wartość przejściowa awarii zasilania

0

711 specjalista 4. Wartość przejściowa awarii kodu diagnostycznego

0

712 specjalista 5. Wartość przejściowa awarii

0

713 specjalista 5. Wartość przejściowa awarii zasilania

0

714 specjalista 5. Wartość przejściowa awarii kodu diagnostycznego

0

715 specjalista Aktualna wartość awarii

0

716 specjalista Aktualna wartość awarii zasilania

0

717 specjalista Aktualna wartość awarii kodu diagnostycznego
718 specjalista Godziny pracy palnika

0

(łączny czas pracy palnika)

0 ... 131070 Std.

719 specjalista Godziny pracy w trybie – ogrzewanie

0 ... 131070 Std.

720 specjalista Godziny pracy w trybie - przygotowywanie wody uŜytkowej

0 ... 131070 Std.

721 specjalista Godziny pracy – strefa

0 ... 131070 Std.

722 specjalista Licznik uruchomień palnika
727

0 ... 327675

Wskazanie aktualnego kodu awarii (0 - brak awarii)

0 ... 583

728 specjalista 1. Wartość przejściowa awarii

0

729 specjalista 2. Wartość przejściowa awarii

0

730 specjalista 3. Wartość przejściowa awarii

0

731 specjalista 4. Wartość przejściowa awarii

0

732 specjalista 5. Wartość przejściowa awarii

0

733 specjalista Aktualna wartość kodu awarii

0

755 specjalista Wartość prądu jonizacji

In µA
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• Parametr 536
Ustawianie maks. wydajności ogrzewania

• Parametr 606
Adres segmentu

Zadaje obroty dla maks. wydajności ogrzewania moduły źródła
ciepła i umoŜliwia redukcję maks. wydajności bloku.

ProCon HT jest systemem składającym się z kilku regulatorów
(LMU, RVA 47). System ten jest to segment źródła ciepła i moŜe
być zbudowany z jednego ProCon HT lub kilku ProCon HT połączonych w kaskadę. Segment źródła ciepła ma adres segmenty 0.
Oznacza to, Ŝe wszystkie regulatory w segmencie źródła ciepła w
parametrze 606 w przypadku LMU i w parametrze 141 w przypadku RVA 47 mają wartość 0.

• Parametr 541
Nastawienie maksymalnej mocy grzewczej
Parametr ten podaje obroty dmuchawy dla maksymalnej mocy
grzewczej palnika i umoŜliwia redukcję maksymalnej mocy
grzewczej palnika dla dopasowania do instalacji grzewczej.
Po redukcji wydajności modułu palnika naleŜy w parametrze 536
podać maks. obroty, które są następnie osiągane. Obroty moŜna
odczytać na poziomie wskazań pulpitu obsługi C2 (patrz rozdział
7.5)
• Parametr 552
Układ wodny

Regulatory obwodu grzewczego (np. RVA 63, RVA 46) w kompleksowych instalacjach grzewczych tworzą segment odbiorników
ciepła. Tym segmentom moŜna nadać adresy segmentów 1 – 14.
Zaleca się zebranie kilku obwodów grzewczych budynku w jednym segmencie. RóŜne segmenty potrzebne są dopiero w przypadku kilku budynków. Wszystkie regulatory w jednym segmencie
muszą posiadać ten sam adres segmentu. MoŜna zdefiniować
maksymalnie 14 segmentów (ustawienie standardowe 0).

Parametr ten słuŜy do dopasowywania regulatora do róŜnych odmian wykonania instalacji grzewczych. Ta wartość parametru
musi być równa 80.

• Parametr 630
Kasowanie Ŝądania konserwacji przy pomocy QAA 73
Istniejące Ŝądanie konserwacji na pulpicie obsługi moŜna takŜe
skasować przy pomocy QAA 73 przez ustawienie bitu 6 (parametr
630) b6 z 0 na 1. Licznik konserwacji zaczyna prace od nowa i po
upływie roku ponownie pokaŜe Ŝądanie konserwacji. (Uwaga! Nie
zmieniać innych bitów).

• Parametr 605
Ustawienie adresu kotła (w przypadku kaskady kotłów)
Adres kotła i adres segmentu są swego rodzaju adresami w systemie magistralowym. KaŜdy kocioł musi być zaopatrzony w odpowiedni adres aby była zapewniona nienaganna komunikacja z
podłączonymi kotłami wzgl. regulatorami.
Adresy kotłów naleŜy przydzielać kolejno odpowiednio do kolejności przyłączania. Niedopuszczalne jest kilkakrotne przydzielanie jednego adresu w segmencie magistrali, poniewaŜ w takim
przypadku mogą powstawać zakłócenia w komunikacji. W kaŜdym segmencie jeden z kotłów musi być wyznaczony jako kocioł
główny (adres 1).
Adres

Działanie

Przykład

0

Praca pojedyńcza

Nieaktywne

1

Regulator kaskadowy i
obwodu grzewczego
(Master)

RVA 47

2...16

Regulator LMU-palnika
lub obwodu grzewczego LMU,RVA 63, RVA 46
(Slave)

Tabela 2:
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Przyłącza elektryczne ProCon HT 150 / HT 225

Rys. 2: Elektryczny schemat podłączeń
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Dane techniczne RVA 47

Zasilanie elektryczne

Napięcie znamionowe
Częstotliwości znamionowe
Pobór mocy

AC 230 V (±10 %)
50 Hz (±6 %)
Max. 7 VA

Wymagania

Klasa ochrony (przy prawidłowej instalacji)
Rodzaj ochrony (przy prawidłowej instalacji)
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Emisja elektromagnetyczna

II, według EN60730
IP 40, według EN60529
Spełnia wymagania według EN50082-2
Spełnia wymagania według EN50081-1

Warunki klimatyczne

Podczas pracy według IEC 721-3-3
temperatura
Przy magazynowaniu według IEC 721-3-1
temperatura
Przy transporcie według IEC 721-3-2
temperatura

Klasa 3K5 (bez roszenia)
0...50°C
Klasa 1K3
-25...70°C
Klasa 2K3
-25...70°C

Zabrudzenie

Według EN60730

Normalne otoczenie

Mechan. warunki

Podczas pracy według IEC 721-3-3
Przy magazynowaniu według IEC 721-3-1
Przy transporcie według IEC 721-3-2

Klasa 3M2
Klasa 1M2
Klasa 2M2

Sposób działania

Zgodnie z EN60730 Abs. 11.4

1b

Przekaźnik wyjściowy

Zakres napięć
Prąd znamionowy
Szczyt przy włączeniu
Zabezpieczenie podłączenia

AC 24...230 V
AC 0,02...2 (2) A
max. 10 A w czasie max. 1 s
max. 10 A

Dopuszczalna długość przewodu dla PPS:
(przewód telefoniczny φ 0.8mm, 2-przewodowy zamienny)
Maks. długość przewodu urządzenie central75 m
ne/urządzenie peryferyjne
maks. całkowita długość przewodu (suma wszystkich
250 m
odcinków)
Rozmiary magistrali

Dopuszczalna długości
przewodów czujnika

Dopuszczalna długość przewodu dla LPB:
(kabel Cu 1,5 mm2, 2-drutowy nie zamienny)
z zasilanie magistrali z regulatora (na regulator)
z centralnym zasilaniem magistrali (zasilanie magistrali/regulator)

250 m

Współczynnik obciąŜalności magistrali

E=3

Ø 0.6 mm

max. 20 m

460 m

2

max. 80 m

2

max. 120 m

1,0 mm
1,5 mm
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7.8 Wymiary i rozmiary podłączeniowe

Rys. 3: Wymiary kotła
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Dane techniczne ProCon HT 150 / HT 225

Typ

ProCon HT 150 H

ProCon HT 225 H

CE-0045

CE-0045

Numer atestu CE

II2ELL3 ziemny/ płynny

II2ELL3 ziemny/ płynny

Pojemność wody w kotle

l

30

35

CięŜar kotła (bez wody)

kg

250

270

Kategoria gazu

Wymiary (wys.× szer.× głęb.)

mm

1650 x 680 x 1030

Przyłącza wodne c.o.

Kołnierz DIN 2631 DN 40 / 48,3 PN 6

Przyłącze gazu

R 1¼

Podłączenie odprowadzenia spalin

DN 160

Podłączenie doprowadzenia powietrza

DB 125

Króciec powietrza wlotowego-spalin

DN 160
Końcówka węŜa D = 20 mm

Kondenswasseranlauf
Przyłącze odprowadzenia kondensatu

DN 20, ¾“ GZ, uszczelnienie płaskie

Nominalne obciąŜenie cieplne

kW

15,0 – 149,2

15,0 – 216,0

Nominalna moc cieplna przy 80/60°C

kW

14,5 – 143,2

14,5 – 206,0

Nominalna moc cieplna przy 50/30°C

kW

16,0 – 155,0

16,0 – 225,0

Sprawność przy 40/30°C

%

Rodzaj gazu
Dysza gazowa -∅
Zawartość CO2 z zamkniętą obudową kotła
Temperatura spalin przy 80/60
Strumień spalin
Nadciśnienie spalin na wyjściu z kotła

109,5
Gaz ziemny E /
LL

Płynny

Gaz ziemny E /
LL

Płynny

mm

15,0

10,0

15,0

10,0

Vol.%

9,0

11,0

9,0

11,0

kg/s

0,0697

0,0643

0,1010

0,0931

Pa

200

200

200

200

°C

74

Dopuszczalne odprowadzenie spalin

B23, C33, C43, C53, C63, C83

Odczyn kondensatu - pH

4...5,5

Ciśnienie gazu na wejściu do kotła²

Gaz ziemny E /
LL

Płynny

Gaz ziemny E /
LL

Płynny

18,0

30,0

30,0

50,0

min.

mbar

18,0

30,0

max.

mbar

30,0

50,0

max. ciśnienie gazu, Pimax

mbar

70

Napięcie zasilania

V/Hz

230 / 50

max. pobór mocy elektrycznej

W

max. ciśnienie robocze

bar

3,0

min. ciśnienie robocze

bar

0,5

Nastawa minimalnego ciśnienia wody

bar

Przepływ przy ∆T = 20°C

l/h

max. temperatura zasilania

°C

690

800

0,8
6500

9600
90°
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8. Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności dla wzoru konstrukcyjnego

Hamburg, 24.05.2006

Firma MHG Heiztechnik GmbH zaświadcza niniejszym, Ŝe podane poniŜej urządzenia kondensacyjne (gazowy kocioł kondensacyjny) jest
zgodne z
typoszereg ProCon HT 150 / HT 225 nr wzoru konstrukcyjnego wnioskowane CE-0045 BR KD 1001
wzorem konstrukcyjnym zgodnie z opisem zaświadczenia UE badań wzoru konstrukcyjnego.
Urządzenia spełniają wymagania dyrektywy dla urządzen gazowych 90/396 EWG (1990) i norm kontroli DIN EN 677 (1998),
DIN EN 483 (2000) oraz DIN EN 656 (2000).
MHG Heiztechnik GmbH

Niedermayer

i. V. Gieseler

0045
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