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1 Sicherhei t  

1.1 Ogólne 
 
 

 
Ostrzeżenie! 
Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem 
może prowadzić do znacznych obrażeń ciała 
lub strat materialnych. 
Dlatego też: 
- Instalowanie, uruchomienie, prowadzenie prac 
konserwacyjno-serwisowych może być wykony-
wana wyłącznie przez osoby wykwalifikowane i 
posiadające stosowne uprawnienia. 
-   W razie wątpliwości zalecamy konsultacje. 

 
 
Ta "Instrukcje montażu, uruchomienia i eksploatacji": 
 
- Musi być przeczytana i stosowana przez wszystkie osoby 
pracujące z urządzeniem. 
- Zawiera ważne informacje na temat bezpiecznego mon-
tażu i obsługi urządzenia. Warunkiem dla bezpiecznej 
eksploatacji jest przestrzeganie wszystkich wskazówek i 
wytycznych w niej zawartych oraz obowiązujących przepi-
sów. 
 
Informacje zawarte w tym opracowaniu są zgodna ze sta-
nem naszej wiedzy i doświadczenia na dzień publikacji. 
Mają udzielać porad na temat bezpiecznego obchodzenia  
się z produktem oraz długiej, bezproblemowej jego  eks-
ploatacji . Szczegółowych wytycznych nie można przenosić 
automatycznie na inne podobne produkty.  
 
 

 
UWAGA! 
Zawartość niniejszej instrukcji tj. teksty, rysunki, 
zdjęcia i inne elementy są objęte prawami autor-
skimi i podlegają prawom własności intelektual-
nej. Każde nadużycie jest karalne. 

 

 

1.2 Przechowywanie dokumentacji 

 
 

 
WSKAZÓWKA ! 
Niniejsza instrukcja musi być zachowana, żeby 
była dostępna zawsze w późniejszej potrzebie. 
Musi być przekazana kolejnej osobie zajmującej 
się eksploatacją kotła. 

 

1.3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 
 
 
Urządzenie przeznaczone jest do wytwarzania ciepła w 
układach grzewczych centralnego ogrzewania  zamknię-
tych oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Każde 
inne jego zastosowanie i używanie uważane jest za nie-
właściwe. Za wynikłe z tego tytułu szkody producent  MHG 
Heiztechnik nie ponosi odpowiedzialności. Pełne ryzyko i 
odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik systemu. 
 
Gazowy kocioł kondensacyjny ecoGas firmy MHG skon-
struowano zgodnie z obowiązującymi dyrektywami, nor-
mami i wytycznymi oraz obowiązującymi przepisami bez-
pieczeństwa. Niemniej jednak, niewłaściwe użytkowanie 
może spowodować obrażenia ciała i / lub uszkodzenia 
mienia. 
  
Aby uniknąć niebezpieczeństwa przy eksploatacji urządze-
nia muszą być : 
- używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, 
- utrzymywane w dobrym stanie technicznym, 
- zachowane wytyczne i wskazówki z instrukcji produktu, 
- wykonywane cyklicznie okresowe przeglądy konserwa-

cyjno-serwisowe, 
- przestrzegane wartości parametrów technicznych (pro-

gowe minimalne i maksymalne), 
- usuwane usterki natychmiast po stwierdzeniu jeżeli 

mają wpływ na bezpieczeństwo pracy, 
- jeśli  będą przestrzegane i nie będą usuwane wskazów-

ki bezpieczeństwa , 
 
 

 

WAGA! 
Uszkodzenia urządzenia z powodu warunków 
atmosferycznych! 
- Urządzenie nadaje się do montażu wyłącznie w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych i zabez-
pieczonych przed mrozem. 

 
 

 

UWAGA ! 
Uszkodzenie instalacji przez mróz! 
System ogrzewania może zamarznąć. 
W związku z tym: 
- Pozostawiaj system ogrzewania w okresie 
mrozu zawsze w eksploatacji  aby pomieszcze-
nia były wystarczająco ogrzane. Dotyczy to na-
wet przypadku jeżeli chwilowo nie są użytkowa-
ne. 
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1.4 Objaśnienie symboli 
 
Poniższe symbole służą do zwrócenia szczególnej uwagi w 
celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa osób oraz 
długoletniej i bezproblemowej eksploatacji urządzenia. 
 
 W instrukcji wymieniono wskazówki bezpieczeństwa i 

ostrożności w celu zapobieżenia wypadkom na osobach 
i mieniu. 

 

 

ZAGROŻENIE ! 
… istnieje zagrożenie życia na skutek poraże-
nia prądem. 

 

 

OSTRZEŻENIE ! 
… wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytua-
cję, która prowadzić może do śmierci lub po-
ważnych obrażeń ciała,  jeśli nie będą one uni-
kane. 

 

 

OSTROŻNIE! 
… wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytua-
cję, która prowadzić może do nieprzyjemnych 
sytuacji oraz lekkich obrażeń ciała, jeśli nie 
będą one unikane. 

 

 

UWAGA ! 
… wskazuje na potencjalnie niebezpieczną 
sytuację, która może prowadzić do szkód ma-
terialnych, jeśli nie będą one unikane. 

 

 
WSKAZÓWKA ! 
… określa, przydatne i zalecane wskazówki jak 
również informacje mające na celu wydajnego i 
bezproblemowego funkcjonowania urządzenia. 

 
 Symbol wymaganych kroków postępowania 
 Symbol wymaganego działania 
- Symbol wyliczania 

 

1.5 Zagrożenia szczególne 
 
W następnym rozdziale podane są pozostałe zagrożenia 
identyfikowane na podstawie analizy zagrożeń. 
 
 Podane instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia  mają 

na celu zapobiegania zagrożeń na zdrowiu i strat mate-
rialnych. 
 

1.5.1    Zmiany konstrukcyjne w urządzeniu 

 

 

Ostrzeżenie! 
Zagrożenie życia niebezpieczeństwo wybuchu 
gazu, zatruciem spalin,  porażenia prądem lub 
uszkodzenia urządzenia lub pomieszczeń poprzez 
zalanie wodą. 
 
W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian 
konstrukcyjnych, stosowania do naprawy nie ory-
ginalnych części zamiennych wszelkie dopusz-
czenia i prawa gwarancyjne na urządzenie wyga-
sają, a prace są wykonane na własną odpowie-
dzialność i ryzyko! 
Dlatego też : 
Zabrania się samowolnego dokonywania zmian : 
- w urządzeniach grzewczych, 
- na podłączeniach gazu, powietrza lub spalin, 
wody, energii elektrycznej i kondensatu, które 
mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji 
urządzenia, 
- na zaworach bezpieczeństwa i na przyłączach 
wody grzewczej   
- wykonywania jakichkolwiek modyfikacji mających 
wpływ na niezawodność urządzenia, 
- otwierania lub naprawiania oryginalnych podze-
społów np. napędów, regulatorów, ograniczników, 
dmuchaw lub sterowników zapłonu, zaworów ga-
zowych … 

 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą 
pracę urządzenia lub całego układu grzewczego  w 
wyniku błędnego zainstalowania kotła lub jego niepra-
widłowej eksploatacji niezgodnej z instrukcjami monta-
żu, uruchomienia i eksploatacji. Nieprawidłowy montaż, 
pierwsze uruchomienie urządzenia lub niewłaściwa 
eksploatacja unieważnia prawa gwarancyjne i odpowie-
dzialność sadową producenta i dystrybutora. 
Kocioł gazowy musi być zainstalowany zgodnie z in-
strukcjami i obowiązującymi przepisami. Przed przystą-
pieniem do instalowania, pierwszego uruchomienia i 
użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać 
instrukcją i stosować się w przyszłości do zaleceń w niej 
zawartych. 
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1.6 Normy i przepisy 
 
 Przestrzegać następujących norm i przepisów  przy 

montażu kotła  i późniejszej eksploatacji całego układu 
grzewczego. 

 

 
Wskazówka ! 
Następująca lista odzwierciedla aktualny stan 
prawny na dzień  opracowania instrukcji. 
Do stosowania i  przestrzegania aktualnych norm 
i przepisów przy montażu urządzenia zobowią-
zana jest osoba instalująca urządzenie. 
 

 
Normy 
 

Normy Nazwa 

PN - EN 476 
Wymagania ogólne dotyczące elementów 
stosowanych w systemach kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej 

PN - EN 
12056-1 do 5  
 

Systemy kanalizacji grawitacyjnej we-
wnątrz budynków - Część 1 do 5  

PN - EN 
12502-1 do 5 

Ochrona materiałów metalowych przed 
korozją - Wytyczne do oceny ryzyka wy-
stąpienia korozji w systemach rozprowa-
dzania i magazynowania wody - Część 1 
do 5 

PN - EN 
12828 +A1: 
2014-05 

Instalacje ogrzewcze w budynkach - 
Projektowanie wodnych instalacji central-
nego ogrzewania  

PN - EN 
13384-1 do 3 

Kominy - Metody obliczeń cieplnych i 
przepływowych - Część 1 do 3 

PN - EN 
14336 

Instalacje ogrzewcze budynków -- Insta-
lacja i przekazanie do eksploatacji wod-
nego systemu grzewczego  

PN - EN 
15287-
A1:2010 

Kominy - Projektowanie, instalowanie, 
przekazanie do eksploatacji -Część 1 i 2 

PN - EN 
50156-1 

Wyposażenie elektryczne pieców oraz ich 
urządzeń pomocniczych - Część 1 : Wy-
magania dotyczące projektowania i insta-
lacji 

PN - EN 
60335-1 

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i 
podobnego - Bezpieczeństwo użytkowa-
nia - Część 1: Wymagania ogólne 

EnEV Rozporządzenie oszczędności energii 
 
Wymagania  
 
 Przy regulacji i późniejszej eksploatacji układu grzew-

czego zawsze przestrzegać krajowych i lokalnych prze-
pisów, technicznych wymagań  oraz ogólnych zasad 
techniki .  

 
 
 

2 Gerät ebes chr eibun g  

2.1 Informacje ogólne 
 
- Gazowe kotły kondensacyjne ecoGAS z zamkniętą 

komora spalania  przystosowane są do spalania gazu 
ziemnego GZ- 50 lub biogazu albo po przezbrojeniu dy-
szy gazowej na gaz ziemny  GZ-35 lub gaz płynny P 
(propan techniczny). 

- Urządzenia produkowane są w następujących wersjach 
wykonania : 

 
ecoGas Heizer : gazowy kocioł kondensacyjny jednofunk-
cyjny z wbudowanym układem sterowania do podgrzewa-
nia c.w.u. w priorytecie, poprzez zewnętrzny zawór trójdro-
gowy występujący w następujących wielkościach mocy : 

 c.o. 
18 kW  
24 kW  
30 kW  
45 kW  

 
 
ecoGas Kombi : gazowy kocioł kondensacyjny dwufunk-
cyjny z wbudowanym przepływowym wymiennikiem c.w.u. 
( ogrzewanie + c.w.u.) występujący w następujących wiel-
kościach mocy :  
 

c.o. /  c.w.u.  
18 /  24 kW 
24 /  28 kW 
30 /  36 kW 
45 /  36 kW 

 
ecoGas Kompakt : gazowy kocioł kondensacyjny z wbu-
dowanym zasobnikiem warstwowym c.w.u. o mocy : 

c.o. / c.w.u. 
18 / 24 kW 

 

 
Wskazówka ! 
Kotły ecoGAS Kombi i Kompakt nie są dopusz-
czone w Szwajcarii. 
 

 
Rzeczywisty zakres dostawy może się nieznacznie róż-
nić dla wersji opisanej, związane jest to z  wykorzysta-
niem dodatkowej opcji oprzyrządowania lub z powodu 
ostatnich zmian technicznych. 
 
Do czasowego sterowania pracą urządzeń dostępne są 
następujące opcje regulacji: 
 
- jednostka pokojowa RSC-OT  
przewodowe sterowanie ogrzewaniem i kotłem lub jako 
jednostka pokojowa, 
- moduł bramkowy LANfunk-Box 
aplikacja mobillna do sterowania kotła za pomocą table-
tu lub smartfona, 
- heatapp 
aplikacja mobilna do sterowania kotłem za pomocą 
tabletu lub smartfona z opcjonalnym wpływem tempera-
tury z pomieszczenia. 
 
Zastrzegamy prawo do zmian technicznych. 
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2.2 Funkcjonalność 
 
Gazowy kocioł kondensacyjny standardowo wyposażony  
w sterowanie temperatury zasilania według warunków 
pogodowych, z palnikiem modulowanym pracujący na 
potrzeby ogrzewanie lub przełącza się w priorytecie na 
podgrzewanie c.w.u. z utrzymaniem wysokoefektywnej, 
optymalnej dostawy ciepła lub ciepłej wody użytkowej.  
 
 
 
 

2.3 Stany pracy kotła 
 
Na panelu obsługi kotła, na wyświetlaczu serwisowym ( 7 ) 
lub  temperatury ( 4 )  wskazywany jest  za pośrednictwem 
kodu aktualny stan pracy kotła. 
 

 
Rys. 1: Tablica sterownicza kotła. 

 
 -  Kocioł jest wyłączony 
 
Kocioł jest ręcznie wyłączony lub awaryjnie ale podłączony 
elektrycznie. Nie ma żadnej reakcji na żądanie dostarcze-
nia ciepła lub wody użytkowej. Włączone jest jedynie za-
bezpieczenie przed zamarzaniem. Oznacza to, że pompa 
kotłowa pracuje i nagrzewa się wymiennik ciepła, gdy tem-
peratura wody w kotle spadnie poniżej wymaganej tempe-
ratury przed zamarzaniem wymiennika, włącza się zabez-
pieczenie przed zamarzaniem i wskazywany jest kod  7  
(podgrzewanie wymiennika ciepła). 
 

 
    Kocioł włączony do pracy na c.o. i c.w.u. 
 
Świeci się dioda LED „1” nad przyciskiem  włączone / 
wyłączony i może również w razie potrzeby zapalać się 
dioda LED funkcji komfort ciepłej wody. Kocioł jest gotowy 
do pracy i uruchamiany w przypadku żądania dostarczania 
ciepła lub ciepłej wody użytkowej. 

 
 So  Praca letnia  
 
Urządzenie znajduje się w okresie pracy letniej. Funkcja 
ogrzewania jest wyłączona, aktywna jest tylko funkcja pod-
grzewania c.w.u. Zabezpieczenie przed blokadą pompy 
jest aktywne. 
 

 

 0  Wyłączenie ogrzewania po uzyskaniu wy-
maganej temperatury  
 
Po zakończeniu pracy na c.o. przez termostat pokojowy 
pompa jeszcze przez chwilę pracuje (nadbieg pracy pom-
py). Wymagany czas nadbiegu można ustawić w parame-
trze 8 i 9 w nastawach fabrycznych. Oprócz tego w okresie 
letnim pompa włącza się automatycznie jeden raz na 24 
godziny i pracuje przez 10 sekund, aby zapobiec zastaniu 
się pompy. Nadbieg pompy można ustawić w rozdziale 
4.2.3 

 
 1  Osiągnięta żądana temperatura zasilania 
 
Automatyka kotła wyłącza palnik jeżeli temperatura zasila-
nia jest wyższa o 5 K od wymaganej temperatury zasilania.  
Jeśli temperatura zasilania się obniży palnik zostanie po-
nownie załączony.  

 

 2  Autodiagnoza zabezpieczeń 
 
Automatyka kotła raz na 24-godziny samoczynnie kontrolu-
je prawidłowość działania podłączonych czujników tempe-
ratury. Podczas testu inne funkcje są nieaktywne.  
 
 
 3  Przedmuch komory spalania wstępny 
lub końcowy 
 
Start kotła rozpoczyna się do startu wentylatora – prze-
dmuch wstępny na wyświetlaczu pojawia się kod  3 . Jeśli 
zostaną osiągnięte wymagane startowe prędkość obrotowe 
wentylatora następuje proces zapłonu i normalna praca 
urządzenia. Po wyłączeniu palnika  ponownie pojawia się 
na wyświetlaczu kod  3   – przedmuch końcowy. 

 

 4  Zapłon kotła 
 
Podczas procesu rozruchu / zapłonu na wyświetlaczu ser-
wisowym pojawia się kod  4  . Jeżeli nie nastąpił prawidło-
wy zapłon palnika, po upływie ok. 15 sekund następuje 
ponowna próba zapłonu. Po czterech nieudanych próbach 
zapłonu nastąpi automatyczne zablokowanie kotła, a na 
wyświetlaczu temperatury pokazywany jest odpowiedni 
kod zakłócenia w działaniu pracy kotła (patrz: Nieprawi-
dłowości w pracy kotła). 

 

 5  Praca kotła na ogrzewanie  
 
Kocioł znajduje się w normalnym trybie pracy na ogrzewa-
nie na wyświetlaczu serwisowym wskazywany jest kod  5   
a na drugim wyświetlaczu wymagana  temperatura zasila-
nia. Podczas trybu pracy - ogrzewanie, można poprzez 
wciśnięcie przycisku serwisowego odczytać na wyświetla-
czu rzeczywistą chwilową  temperaturę na zasilaniu. 
 
Palnik  moduluje moc urządzenia zmieniając obroty dmu-
chawy na żądaną temperaturę zasilania w zależności od 
zapotrzebowania.  
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Opcjonalnie do sterowania pracą kotła może być podłą-
czony termostat On/Off,  sterownik pokojowy RSC-OT         
(Open-Therm) lub moduł bramkowy LANfunk-Box . 
 
Przy regulacji na stałym parametrze temperatura zasilania 
nastawiana jest na wyświetlaczu serwisowym, a w opcji z 
czujnikiem zewnętrznym przyjmowana automatycznie.  
 
 
 
 6  Praca na podgrzewanie ciepłej wody     
użytkowej 
 
Przygotowywanie c.w.u. ma pierwszeństwo w stosunku do 
ogrzewania. 
 
 
1.Praca na c.w.u. przy kotle dwufunkcyjnym Kombi: 
W momencie zgłoszenia przepływu przez czujnik c.w.u. 
poboru większego niż 2 l/min, następuje przerwanie pracy 
na ogrzewanie i rozpoczęcie podgrzewania  c.w.u.. 
Podczas trybu pracy na podgrzewanie ciepłej wody użyt-
kowej moc kotła regulowana jest w zależności od żądanej 
temperatury c.w.u.. 
Żądana temperatura c.w.u. wskazywana jest na wyświetla-
czu. Natomiast aktualnie uzyskana temperatura c.w.u. 
może być odczytana poprzez wciśnięcie przycisku serwi-
sowego.  
 
 
2. Praca na c.w.u. przy kotle Kompakt z wbudowanym 
zasobnikiem warstwowym: 
W przypadku obniżenia się temperatury c.w.u. w zasobniku 
o 5K w stosunku do wymaganej załącza się praca kotła na 
podgrzewanie c.w.u. Po ponownym osiągnięciu w zasobni-
ku wymaganej temperatury ciepłej wody użytkowej praca 
zostaje zakończona. 
 
 
Przy włączonej funkcji ochrony przed Legionellą (parametr 
L – tylko gdy podłączony jest czujnik sensorowy) woda w 
zasobniku ogrzewana jest do 65 ° C cyklicznie w zależno-
ści od zaprogramowania. Po podłączeniu kotła do zasilania 
rozpoczyna się okres odliczania dni dla funkcji ochrony. 
 
 

 
UWAGA ! 
Jeżeli włączona jest funkcja ochrony przed 
legionellą należy zapewnić odpowiednią 
ochronę przed przypadkowym oparzeniem. 

 
 
 
3. Praca na c.w.u. przy kotle jednofunkcyjnym Heizer  
przy  współpracy z podgrzewaczem pojemnościowym: 
Jeżeli do kotła jednofunkcyjnego podłączony jest czujnik 
sensorowy  c.w.u. i temperatura ciepłej wody w podgrze-
waczu spadnie o 5 K poniżej żądanej , uruchamiane jest 
praca kotła na podgrzewanie c.w.u.. Jeśli nastawiona tem-
peratura c.w.u. zostanie uzyskana funkcja podgrzewania 
c.w.u. zostanie zakończona. 
 
 
 
 

Jeśli podłączony jest termostat c.w.u.  funkcja podgrzewa-
nia c.w.u. uruchomiana jest jeśli termostat jest otwarty. Po 
zwarciu zacisków termostatu podgrzewanie c.w.u. jest 
zakończone. 
 
 
Przy włączonej funkcji ochrony przed Legionellą (parametr 
L – tylko gdy podłączony jest czujnik sensorowy) woda w 
zasobniku ogrzewana jest do 65 ° C cyklicznie w zależno-
ści od zaprogramowania. Po podłączeniu kotła do zasilania 
rozpoczyna się okres odliczania dni dla funkcji ochrony. 
 
 

 
UWAGA ! 
Jeżeli włączona jest funkcja ochrony przed 
legionellą należy zapewnić odpowiednią 
ochronę przed przypadkowym oparzeniem. 

 
 
 
 
 7  Podgrzewanie wymiennika kotła – przy 
kotle dwufunkcyjnym 
 
Do utrzymania stałej, natychmiastowej, wysokiej wydajno-
ści przygotowania c.w.u. stosuje się włączoną funkcję kom-
fortu c.w.u. Wtedy wymiennik w kotle jest stale dogrzewany 
na wymaganą temperaturę c.w.u. – opcja nastawa w pa-
rametrze „n.”. 
 
 
 
 

2.4 Interfejs PC 
 
Serownik kotłowy wyposażony w  połączenie interfejs PC. 
Poprzez specjalny kabel podłączeniowy oraz dedykowane 
oprogramowanie, możliwa jest komunikacja pomiędzy 
kotłem, a komputerem. Ta funkcja pozwala na odczyt i  
wprowadzanie parametrów regulacji kotła oraz kontrolę 
parametrów pracy i awarii urządzenia. 

 

2.5 Program testowy 
 
Przycisk test do kontroli urządzenia i regulacji parame-
trów spalania. 
Poprzez aktywowanie funkcji kontroli urządzenia włączany 
jest program testowy pracy kotła ze stałą wydajnością 
mocy (dmuchawy). Wyłączone są funkcje i ograniczenia 
regulacyjne (pokojowe i pogodowe) tylko pozostają aktyw-
ne funkcje zabezpieczające urządzenie. 
 
Naciśnięcie jednocześnie przycisków  i  powoduje za-
kończenie programu kontroli i testowania urządzenia. Po 
10-min. test automatycznie zostaje zakończony. 
Można wybrać następujące punkty pracy urządzenia: 
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Opis stanu pracy Kombinacja 
przycisków Wskazanie  

Palnik pracuje z mocą       
minimalną na ogrzewanie   i   L 

Palnik pracuje z mocą     
maksymalną na ogrzewanie   i     (1x) h 

Palnik pracuje z mocą         
maksymalną na c.w.u.  i    (2x) H 

Zakończenie testu  i  Aktualna 
praca 

 
 
Funkcje dodatkowe: 
Jeśli urządzenie znajduje się w programie testowym, mogą 
być wyświetlane na wyświetlaczu następujące dane: 
 
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ( ) , na wyświe-

tlaczu pojawi się ciśnienie wody grzewczej w układzie. 
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ( , na wyświetla-

czu pokazywana jest wartość prądu jonizacji. 
 
 
 
 

2.6 Odłączenie urządzenie od zasilania 

 
 
 

 

UWAGA! 
Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia i / 
lub instalacji przez zamarznięcie! 
System ogrzewania może zamarznąć. 
W związku z tym: 
- Spuścić wodę z kotła, z podgrzewacza i całego 

systemu grzewczego , gdy istnieje niebezpie-
czeństwo dłuższego braku zasilania elektrycz-
nego. 

 
 
 Wyciągnąć wtyczkę zasilającą z gniazdka. 
 Zamknąć główny zawór na zasilaniu zimnej wody, 
 Spuścić wodę z kotła i ewentualnie z podgrzewacza 

c.w.u.  za pomocą zaworów spustowych otworzyć od-
powietrzniki. 

 Spuścić wodę grzewczą i użytkową w najniższych punk-
tach instalacji. 

 Spuścić c.w.u. z kotła poprzez poluzowanie połączenia 
wody pod urządzeniem, 

 Opróżnij syfon kondensatu.  

 

 

 

 

 

2.7 Ochrona przed zamarzaniem 
 
 
W celu uniknięcia ewentualnego zamrożenia urządzenia i 
instalacji, sterownik kotła wyposażony jest w funkcję za-
bezpieczającą przed zamarzaniem. Jeżeli temperatura w 
kotle spadnie poniżej 5°C włączona zostają pompy obie-
gowe, w przypadku dalszego spadku temperatury poniżej 
< 3°C  startuje palnik do czasu osiągnięcia temperatury w 
kotle 7°C, po jej przekroczeniu palnik jest ponownie wyłą-
czany. W okresie pracy przeciwzamrożeniowej wyświetla-
ny jest komunikat pracy  7    
 
 
 

 
WSKAZÓWKA! 
Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia 
części lub całej instalacji bezwzględnie zainstalo-
wać zewnętrzny ochronny termostat przylgowy na 
rurociągu powrotnym  w  najzimniejszym miejscu i 
podłączyć do kotła zgodnie ze schematem elek-
trycznym strona 61,62. 

 
 
 

 
WSKAZÓWKA! 
Jeżeli urządzenie jest wyłączony z pracy na wy-
świetlaczu symbol  - , funkcja wewnętrzna ochro-
ny przed zamarzaniem w kotle jest aktywna, na-
tomiast ignorowane jest zgłoszenie o zapotrze-
bowaniu na grzanie przez zewnętrzny termostat 
ochronny - brak ochrony przed zamarzaniem 
instalacji grzewczej. 
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2.8 Główne podzespoły kotła 

 

 
Rys. 2: Główne podzespoły kotła ecoGAS. 

Legenda do rys 2: 

Symbol Opis  Symbol Opis 
A Pompa obiegowa (wysokoefektywna)  L Wlot powietrza ( opcja ) 
B Blok gazowy  M Adapter powietrzno-spalinowy 
C Regulator kotła  N Listwy zaciskowe X4 i X2 
D Czujnik zasilania S1  O Separator kondensatu 
E Czujnik powrotu S2  P Sensorowy czujnik c.w.u. S3 
F Dmuchawa  Q Syfon 
G Sensorowy czujnik przepływu c.w.u.   R Wymiennik kotła 
H Czujnik ciśnienia  c.o.  S Tablica sterownicza kotła 
I Kabel zasilający 230 V z wtyczką  T Elektroda zapłonu i jonizacji 
J Ręczny odpowietrznik  U Tabliczka znamionowa 
K Wziernik    
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3 Mont age  

3.1 Wymiary podstawowe   
 
Heizer i Kombi ( jedno- i dwufunkcyjny) 
  

 
 

 
 
Rys. 3: Urządzenie z listwą podłączeń hydraulicznych 
 
Legenda do rys : 3 
 

Symbol Opis 
A Zasilanie c.o.  Ø 22 mm ( gładka ) 
B Powrót z c.o. Ø 22 mm ( gładka ) 
C Gaz ½" 
D Zimna woda Ø 15 mm ( przy ecoGAS Kombi) 
E Ciepła woda Ø 15 mm (przy ecoGAS Kombi) 
F Odprowadzenie kondensatu Ø DN 25 (giętki) 

h 
517 mm przy ecoGAS 11, 18 i 18/24 
577 mm przy ecoGAS 24 i 24/28 
637 mm przy ecoGAS 30, 30/36, 45 i 45/36 

H 
590 mm przy ecoGAS 11, 18 i 18/24 
650 mm przy ecoGAS 24 i 24/28 
710 mm przy ecoGAS 30, 30/36, 45 i 45/36 

Z 
Koncentryczne podłączenie powietrz-spalinowe  
Ø DN 60/100 (przy ecoGAS  11, 18  i 24 ) 
Ø DN 80/125 (przy ecoGAS 30 i 45) 

 

 
 
Rys. 4: Urządzenie z opcjonalnym naczyniem przepo-

nowym, z ramą montażową i listwą podłączeń 
hydraulicznych. 

 
 
Legenda do rys. 4 
 

Symbol Opis 

A Zasilanie c.o.  Ø 22 mm ( gładka ) 
B Powrót z c.o. Ø 22 mm ( gładka ) 
C Gaz ½" 
D Zimna woda Ø 15 mm ( przy ecoGAS Kombi) 
E Ciepła woda Ø 15 mm (przy ecoGAS Kombi) 
F Odprowadzenie kondensatu Ø DN 25 (giętki) 

H 
770 mm przy ecoGAS 11, 18 i 18/24 
830 mm przy ecoGAS 24 i 24/28 

Z Koncentryczne podłączenie powietrz-spalinowe  
Ø DN 60/100 (przy ecoGAS 11, 18 i 24 )  
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Rys. 5: Urządzenie z szyną podłączeń hydraulicznych. 

 

Legenda do rys. 5: 

Symbol Opis 

A  Zasilanie ogrzewania ¾“ 
B  Powrót z ogrzewania ¾“ 
C  Gaz ½" 
D  Woda zimna ¾“ 
E  Ciepła woda użytkowa ¾“ 
F  Odprowadzenie kondensatu 

G  Cyrkulacja c.w.u. ¾“ 

H  Wysokość ok. 1580** mm 

X  

Wysokość montażu  podłączeń hydraulicznych 
(min 950 mm** max 1120mm** w odległości od 
ściany na wymiar Y) 
Wysokość montażu szyny X=1120mm; Y 

Y  Odległość od ściany max 170 mm 

Z  
Koncentryczne podłączenie powietrz-spalinowe  
Ø DN 60/100 

** Wymiar zależny od ustawienia wysokości nóżek pozio-
mujących ! 

3.2 Wymagania dotyczące miejsca montażu 
 
Przed przystąpieniem do montażu kotła należy upewnić 
się, że miejsce montażu spełnia wymagania związane z : 
 
- ściana musi być niepalna i posiadać odpowiednią no-

śność, 
- temperatura w pomieszczeniu mieści się w zakresie    

+5 do +45ºC, 
- unikać wysokiej wilgotności i zapylenia, 
- pomieszczenie winno być suche, zabezpieczone przed 

mrozem, czyste i dobrze wentylowane, 
- pomieszczenie nie może być zanieczyszczone gazami 

zawierającymi siarkę lub chlorowco-alkanami np. roz-
puszczalniki, lakiery, kleje, aerozole, 

- w pomieszczeniu nie mogą występować drgania i wibra-
cje, 

 
W przypadku instalacji o wysokim obciążeniu mocy lub z 
wysokimi temperaturami wymagana jest pisemna konsul-
tacja z producentem kotłów MHG Heiztechnik. 
 

 
OSTRZEŻENIE! 
Niebezpieczeństwo pożaru ! 
Materiały lub ciecze łatwopalne mogą ulec zapa-
leniu. 
Dlatego też: 
- Nie wolno używać lub przechowywać materia-

łów łatwopalnych w pomieszczeniu gdzie za-
montowany jest kocioł ( np. benzyna, farby, 
papier, drewno). 

- Urządzenie nie może działać w atmosferze 
oparów wybuchowych. 

 
Wszystkie zmiany i odstępstwa od obowiązujących przepi-
sów związanych z odprowadzeniem spalin i doprowadze-
niem powietrza, kubatury pomieszczenia winny być uzgad-
niane ze stosownym organem administracyjnym lub mi-
strzem kominiarskim a szczególnie: 
 
- ograniczenie lub zamknięcie wlotów i wylotów powietrza 
- zadaszenia komina 
- montaż w miejscach o mniejszej kubaturze 
 

 
WSKAZÓWKA! 
Aby w pełni skorzystać z zalet kotła kondensa-
cyjnego, urządzenie powinno pracować nieza-
leżnie od powietrza z pomieszczenia. Dzięki 
temu nie ma konieczności doprowadzenia powie-
trza do spalania oraz zmniejszają się wymogi 
dotyczące kubatury miejsca instalacji. 

 

3.3 Narzędzia do instalacji 
 
Do montażu i konserwacji instalacji grzewczej, wymagane 
są standardowe narzędzia w zakresie instalacji grzew-
czych, gazu i wody. 
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3.4 Odległości montażowe 
 
 Zachować minimalną odległość, tak aby wszystkie prace 

związane z instalacją, uruchomieniem czy konserwacją 
mogły być wykonywane bez przeszkód. 

 Minimalne odległości montażowe powinny wynosić od 
góry 50cm, od dołu kotła 80cm od przodu 100cm nato-
miast po bokach kotła co najmniej 10 cm 

 W przypadku montażu kotła w pomieszczeniach  z 
umywalką,  wanną, prysznicem lub basenem muszą być 
spełnione warunki określone przepisami PN-IEC60364-
7-701. 
 

 
WSKAZÓWKA! 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaga-
ne wysokości pomieszczeń i kubatura winna 
wynosić : wysokość pomieszczenia  2,2m ( bu-
dynki przed 2002 – 1,9m). Minimalna kubatura 
pomieszczenia 6,5m³. 

 

3.5 Kontrola zakresu dostawy 
 
Na tylnej stronie opakowania, narysowany jest szablon do 
wywiercenia otworów, które są niezbędne do mocowania 
urządzenia. 
 
 Rozpakuj urządzenie. 
 Sprawdzić dostawę przy odbiorze pod względem kom-

pletności i ewentualnych uszkodzeń w transporcie: 
- jednostka kotłowa (A, kocioł Kompakt brak zdjęcia) 
- listwa montażowa (B, przy kotle Kompakt brak) 
- syfon (C, przy kotle Kompakt zamontowany) 
- dysza na gaz ziemny L – stosowany w Niemczech 
- rura elastyczna odprowadzenia kondensatu (D) 
- instrukcja montażu i eksploatacji 
- instrukcja obsługi 
- karta gwarancyjna 
 
Dodatkowo przy kotle kompakt: 
- nóżki do wypoziomowania (3 szt) 
 

 
Rys. 6: Zakres dostawy 
 

W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń ze-
wnętrznych transportowych, należy wykonać następujące 
czynności: 
 
 Nie przyjąć dostawy lub odebrać warunkowo. 
 Spisać przy kurierze na kwicie przewozowym uwagi 

dotyczące stwierdzonych uszkodzeń. 
 Zgłosić reklamację uszkodzeń transportowych do do-

stawcy. 
 

 
WSKAZÓWKA! 
Reklamacje ilościowe muszą być zgłoszona 
natychmiast po stwierdzeniu, roszczenia od-
szkodowawcze można zgłaszać tylko w określo-
nym czasowo okresie 7- dni od dostawy. 

 

3.6 Wskazówki montażowe 
 

 

OSTRZEŻENIE! 
Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek nieprawi-
dłowego montażu! 
Niewłaściwa instalacja może spowodować po-
ważne obrażenia lub uszkodzenia na osobach 
lub mieniu. 
W związku z tym: 
- Instalacja i uruchomienie musi być wykonane 

przez wykwalifikowanego posiadającego sto-
sowne uprawnienia fachowca. 

 

 

OSTROŻNIE! 
Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek niewła-
ściwego obchodzenia się! 
Przy niewłaściwym obchodzeniu możliwe są 
zagrożenia takie jak stłuczenia, cięcia itp.. 
W związku z tym: 
- Podczas transportu i prac montażowych uży-

wać sprzętu ochrony osobistej (buty ochronne i 
rękawice ochronne, okulary itp).. 

- Przed rozpoczęciem upewnij się, że jest wy-
starczająco dużo miejsca do prac montażo-
wych. 

- Zachowaj ostrożność przy obsłudze i montażu 
ostrych narzędzi i elementów instalacji. 

 
 
 
 
Tylko przy ecoGAS Kompakt 
 
Kocioł ecoGAS Kompakt jest przykręcony na czas trans-
portu  śrubami do palety. 
 
 Zdemontować  3 x śruby zabezpieczające  1   od spodu 

palety. 
 Zamontować nóżki do wypoziomowania (3 szt) 
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Rys. 7: Śruby zabezpieczające 1  
 
 
 

3.6.1    Montaż kotła na szynie montażowej  
oraz z szyną podłączeń hydraulicznych 

 
Kotły jedno-i dwufunkcyjne ( Kombi/Heizer ) montowane 
są na ścianie o odpowiedniej nośności na szynie monta-
żowej. 
 
 Przenieść na ścianę otwory do wiercenia z szablonu na 

opakowaniu. 
 Zamocować poziomo na ścianie szynę montażową od-

powiednimi śrubami montażowymi. 
 

 
Rys. 8: Szyna montażowa kotła 
 
 
 Zamocować poziomo na ścianie szynę podłączeń hy-

draulicznych. 
 

 
Rys. 9: Szyna montażowa podłączeń hydraulicznych 

ecoGas Kombi 
 
 

 
Rys. 10: Szyna montażowa podłączeń hydraulicznych 

ecoGas Heizer 
 

3.6.2    Montaż szyny podłączeń hydraulicz-
nych ( opcjonalnie przy typie Kompakt) 

 
 

 
WSKAZÓWKA! 
MHG zaleca do prawidłowego montażu stoso-
wać szynę podłączeń hydraulicznych ułatwiającą 
wykonanie przyłączy. Szyna montażowa jako 
zestaw akcesoriów jest przystosowana do mon-
tażu bezpośrednio na urządzeniu lub na ścianie.  

 
 W czasie prac montażowych przestrzegać wskazówek 

zawartych w instrukcji montażu szyny podłączeń hy-
draulicznych (MH 250). 
 
 
 
 
 

3.6.3 Demontaż osłony przyłączy i część 
obudowy przedniej 

 
 
 
Przy urządzeniu można wykonać prace dopiero po zdjęciu 
osłony podłączeń hydraulicznych i pokrywy obudowy 
przedniej kotła wg. opisu jak poniżej. 
 
 
 Zdjąć osłony podłączeń hydraulicznych – jeżeli jest 

zamontowana (A). 
 
 
 

 

 
Rys. 11: Demontaż osłony podłączeń hydraulicznych 
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Rys. 12: Demontaż część obudowy przedniej 
 
 
 Odkręcić dwie śruby (1) za przednią osłoną panelu ste-

rowania. 
 Nacisnąć i przesunąć do przodu część obudowy przed-

nie j (2). 
 
 
 

3.6.4   Montaż urządzenia ( Heizer/Kombi) 
 
 
 Sprawdź, czy złączki zaciskowe z pierścieniami wkręco-

ne są w szynę  podłączeniową .  
 Zawiesić urządzenie na szynie montażowej na ścianie. 
 Upewnij się że rurki podłączeniowe są wsunięte do złą-

czek zaciskowych. 
 Mocno dokręcić pierścienie zaciskowe na szynie podłą-

czeniowej. 
 
 

 
UWAGA! 
Uszkodzenie urządzenia przez wyciek we-
wnątrz kotła ! 

   w związku z tym: 
- Przytrzymaj złączkę przy pomocy szczypiec i 

dokręć nakrętkę kluczem. 
- Upewnij się, że nie nastąpiło poluzowania rur i 

połączeń ! 
-  Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń a  
   wersji Kombi w szczególności na czujniku   
   przepływu. 

 
 
 

3.6.5   Montaż urządzenia (Kompakt) 
 
 Sprawdź, czy przyłącza zostały wykonane zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w instrukcji montażu szyny przy-
łączy hydraulicznych (MH). 

 Sprawdź czy zostało wykonane poprawnie wypoziomo-
wanie urządzenia ewentualnie  dokonać korekty za po-
mocą nóżek. 
 

 

3.6.6    Montaż układu odprowadzenia         
kondensatu 

 

 
WSKAZÓWKA! 
Odpowiednie przepisy i zalecenia krajowe muszą 
być zawsze przestrzegane. 

 

 
WSKAZÓWKA! 
Nie używać do układu odprowadzenia kondensa-
tu żadnych metalowych rur i elementów. 

 

 

UWAGA ! 
Uszkodzenie urządzenia przez kondensat. 
Źle wykonane odprowadzenie kondensatu może 
spowodować cofnięcie skroplin i uszkodzenie 
kotła. 
Dlatego należy: 
- wykonać odprowadzenie kondensatu swobod-

ne ze spadkiem. 
- w przypadku odpływu powyżej syfonu zasto-

sować specjalistyczną pompkę do odprowa-
dzenia kondensatu. 

 

 

UWAGA! 
Niebezpieczeństwo uduszenia spalinami! 
Przy zamontowaniu niewłaściwego syfonu istnie-
je niebezpieczeństwo wydostawania się spalin, 
w związku z tym: 
- montować do poszczególnych typów kotłów 
wyłącznie odpowiednie syfony podane w tabeli 
poniżej. 

 
 

Typ Wysokość      
syfonu  Nr katalogowy 

ecoGAS 11-30 175 mm 96.33027-7009 
ecoGAS 45 290 mm 96.33027-7010 

 
 

 
 Zamontować szlauch ( D ) na odejściu z syfonu. 
 Napełnić syfon wodą. 
 Wsunąć możliwie jak najgłębiej na wyjście kondensatu 

( E ) w dolnej części urządzenia. 
 

 
Rys.13: Montaż syfonu 
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3.7 Montaż przyłączy hydraulicznych 
 

 Przepłukać dokładnie instalację grzewczą. 
 
MHG zaleca instalowanie magnetycznego filtra zanie-
czyszczeń na powrocie z instalacji grzewczej. 

Montaż kotła jedno-i dwufunkcyjnego  
( Kombi / Heizer ) 
 

 Podłączyć do kotła rurę zasilania i powrotu c.o.. 
 

 
 

Rys.14: Montaż rur zasilania i powrotu. 
 
 Podłączenia wykonać bez naprężeń i wolne od zaklesz-

czenia. 
 Upewnij się, że wszystkie złączki są  prawidłowo osa-

dzone i dokręcone bez przecieków. 
 Zainstalować zawór bezpieczeństwa max. 3 bar na 

przewodzie zasilania w odległości max 500 mm od 
urządzenia, pomiędzy kotłem, a zaworem bezpieczeń-
stwa nie instalować zaworów odcinających. 

 
 

 
 

Rys. 15: Montaż zaworu bezpieczeństwa. 
 
 

 Upewnić się, że nie ma innego zaworu i / lub zwężenie 
między urządzeniem, a zaworem bezpieczeństwa. 

 Zamontować naczynie przeponowe na instalacji c.o. 
 Zamontować odpowietrzniki na instalacji c.o. gdzie wy-

stępują zasyfonowania. 
 Jeżeli grzejniki wyposażone są w zawory termostatycz-

ne należy zamontować sprzęgło hydrauliczne lub za-
montować baypas ( co najmniej 6m od kotła ) gwarantu-
jący minimalny przepływ dla ochrony przed przegrza-
niem. 
 
 
 

Montaż przyłączy przy wersji Kompakt 
 
 Wykonać podłączenia hydrauliczne według następują-

cego schematu. 
 

 
Rys. 16: Podłączenia hydrauliczne widok od tyłu. 

 

 

Legenda do rys 16: 

Symbol Opis 
A  Zasilanie c.o. ¾“ 
B  Powrót z c.o. ¾“ 
C  Gaz ½" 
D  Zimna woda ¾“ 
E  Ciepła woda użytkowa ¾“ 
F  Odprowadzenie kondensatu 

 
 
 
 
 Upewnij się czy poszczególne podłączenia są prawidło-

wo skręcone , bez naprężeń aby uniknąć niepożąda-
nych przecieków. 

 W przypadku konieczności zamontować zawory zwrotne 
w celu uniknięcia cyrkulacji przez ciepły wymiennik. 
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UWAGA ! 
- Jeśli urządzenie jest wykorzystywane wyłącz-

nie do przygotowania c.w.u. to funkcja ogrze-
wania można być wyłączona za pomocą kodu 
serwisowego. System ogrzewania nie musi być 
podłączony i  napełniony. 

- Jeśli urządzenie jest wyłączane w okresie 
zimowym od zasilania elektrycznego, zawarte 
woda w kotle i przewodach instalacji c.w.u. 
musi być dokładnie spuszczona, aby zapobiec 
zamarznięciu. 

 
 
 

 
UWAGA! 
- W zależności od twardości wody pitnej nie 
wolno przekraczać następujących wartości 
nastawy dla żądanej temperatury c.w.u. w 
zasobniku: 
miękka <8,4 °dH  to      t < 55 °C 
średnia 8,4-14 °dH to    t < 53 °C 
twarda > 14 °dH to        t< 50 ° C 
- Nawet przy powyższym ustawieniu MHG zale-
ca regularne odwapnianie układu c.w. 
-  

 
 
 

 
UWAGA! 
W przypadku instalacji cyrkulacji c.w.u. firma 
MHG zaleca montaż zestawu SET pompa cyrku-
lacyjna do montażu wewnętrznego (nr kat.: 
96.32100-7066). 

 
 
 

 
Wskazówka! 
Aby podłączyć istniejącą pompę cyrkulacyjną, 
należy użyć zestawu zewnętrznego pompy cyr-
kulacyjnej (nr kat.: 96.39200-7067) 

 
 

3.7.1 Podłączenie do instalacji wody        
użytkowej przy wersji Kombi. 

 
 

 
UWAGA! 
Dokładnie przepłucz rurę zasilającą wody zimnej 
przed podłączeniem do kotła, aby zapobiec za-
nieczyszczeniu czujnika przepływu. 

 
 
 Podłącz do kotła rury instalacji wody zimnej i c.w.u.. 
 Upewnij się że wszystkie połączenia są prawidłowo 

podpięte i skręcone, aby zapobiec wyciekom, 
 W szczególności zwróć uwagę na szczelność na  śru-

bunku czujnika przepływu  
 
 
 
 

 

 
Rys.17: Montaż kotła do układu ciepłej i zimnej wody 

użytkowej 
 
 
 
 

 
 
Rys. 18: Wykres straty ciśnienia  w wymienniku c.w.u. 

 

Legenda do rys. 18: 

Symbol Opis 

A ecoGAS 18/24 
B ecoGAS 24/28 
C ecoGAS 30/36 i 45/36 
X Strat ciśnienia w wymienniku c.w.u. ( w bar ) 
Y Przepływ c.w.u. ( w l/min tolerancja ±10%) 

 
 
 
 

 
WSKAZÓWKA! 
Aby zapobiec zabijania przez wapień instalacji 
c.w.u. w zależności od twardości wody stosować 
regularne płukanie, odwapnianie ewentualnie 
zastosować stacje uzdatniania wody. 
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3.7.2 Podłączenie elektryczne 
 
 
 

 
ZAGROŻENIE! 
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym! 
Kontakt z napięciem prowadzi do poważnych 
obrażeń. 
W związku z tym: 
- Przy wykonywaniu prac upewnić się czy 

wszystkie elementy instalacji elektrycznej 
znajdują się w stanie bez napięcia i zabez-
piecz przed przypadkowym załączeniem. 

- Wszelkie prace elektryczne mogą być wyko-
nywane przez osoby wykwalifikowane mające 
stosowne uprawnienia oraz zgodnie z obowią-
zującymi przepisami. 

- Nieprawidłowe wykonanie podłączeń elek-
trycznych może spowodować znaczne szkody 
w urządzeniu i na sieci.. 

 
 
 
 

 
WSKAZÓWKA! 
W odległości do 1 m zamontować gniazdo z 
uziemieniem – łatwo dostępne, w przypadku 
pomieszczeń o większej wilgotności zasilanie 
elektryczne wykonać na stałe z dodatkowym 
wyłącznikiem na zewnątrz pomieszczenia. 

 
 
 
 
 
 

 
Rys. 19: Otwieranie sterowania 
 
 
 
 Podciągnij panel sterowniczy kotła z płytą sterującą do 

przodu i przechyl do dołu. 
 Wykonaj podłączenia elektryczne wg. schematu i opisu 

strona 20 i 21. 
 Po wykonaniu i skontrolowaniu podłączeń zamontuj 

panel sterowniczy poprawnie z powrotem w kotle. 
 

 
 

Termostat pokojowy ON / OFF 
 
 Podłączyć termostat pokojowy do  zacisków nr 6 i 7 

listwy X4 wg schematu podłączeń elektrycznych strona 
20 i 21. 

 
 
 
 
Modulowany zadajnik pokojowy OpenTherm 
 
Urządzenie jest przystosowane do podłączenia modulowa-
nego zadajnika pokojowego OpenTherm. Dzięki komuni-
kacji kotła z regulatorem pokojowym na protokole komuni-
kacyjnym OpenTherm możliwe obliczanie i sterowanie 
mocą kotła w zależności od chwilowego zapotrzebowania 
– optymalne wykorzystanie modulacji palnika. Żądana 
temperatura zasilania kotła wskazywana jest na wyświetla-
czu zadajnika pokojowego. 
 
 Podłączyć zadajnik pokojowy do  zacisków listwy X4 

zaciski 11 i 12 wg schematu podłączeń elektrycznych 
strona 20 i 21. 

 Zdemontować mostek fabryczny na zaciskach 6 i 7 z 
listwy zaciskowej X4 

 Ustawić funkcję komfort ciepłej wody użytkowej na 
"Eco", gdy chcemy używać / wyłączyć i wyłączać funkcję 
sterowania c.w.u. na zadajniku pokojowym OpenTherm. 

 Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją 
zadajnika pokojowego. 

 

 
Czujnik temperatury zewnętrznej  
 
Urządzenie jest wyposażone w zaciski do podłączenia 
czujnika temperatury zewnętrznej. Praca kotła tj. tempera-
tura zasilania regulowana jest według warunków pogodo-
wych  i / lub w kombinacji z regulatorem temperatury poko-
jowej. 
 
 Podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej do  zaci-

sków listwy X4 zaciski 8 / 9  wg schematu podłączeń 
elektrycznych strona 20 i 21. 

 Więcej informacji na temat ustawiania krzywej grzew-
czej rozdział 4.2.6, strona 50. 
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Czujnik temperatury c.w.u. do podgrzewacza 
(wersja jednofunkcyjna) 
 
Urządzenie jest wyposażone w zaciski do podłączenia 
czujnika sensorowego temperatury c.w.u. lub termostatu 
c.w.u.  celu regulacji jej temperatury w podgrzewaczu. 
Jeżeli kocioł współpracuje z zewnętrznym podgrzewaczem 
musi być podłączony czujnik sensorowy lub termostat cie-
płej wody użytkowej. 
 
 
 Podłączyć czujnik temperatury c.w.u./ termostat c.w.u.  

do  zacisków listwy X4 zaciski 9 / 10 wg schematu pod-
łączeń na stronach 20 i 21. 

 Podłączyć zawór 3-drogowy do  zacisków listwy X2 
zaciski 3 / 5 / 6 wg schematu podłączeń na stronach 
71,72 

 
 

 
WSKAZÓWKA! 
Jeśli podłączony jest termostat c.w.u. podgrze-
wanie c.w.u. startuje jeśli termostat jest otwarty i 
kończy się jeśli termostat zostanie ponownie 
zwarty. 

 
 

 
Rys. 20: Przygotowanie c.w.u.  z podgrzewaczem i  z 

zaworem 3-drogowym 

 

Legenda do rys. 20: 

Symbol Opis 
C Kocioł 
D Podgrzewacz c.w.u. 
E Grzejnik 
F Naczynie przeponowe 
G Zawór bezpieczeństwa(3 bar) 
H Zawór 3-drogowy c.o. / c.w.u. 
I Czujnik temperatury c.w.u. lub termostat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A 

   B 
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Schemat elektryczny kotła ecoGAS … Kombi (dwufunkcyjnego) 
 

 
Rys. 21 Schemat elektryczny kotła ecoGAS … Kombi (dwufunkcyjnego). 

Opis podłączeń elektrycznych do  rys. 21 – rys. 22: 

Listwa                   
podłączeniowa 
 X4   24V DC  

5,   Pompa kotłowa  (5= sygnał PWM (czerwony), E= uziemienie) 

6, 7  
Termostat pokojowy On/Off  i/lub termostat przeciwzamrożeniowy  
(24 VDC lub  ±125 mA) 
Przy pracy z  LANfunk-Box   - zostawić mostek. 

8, 9  Czujnik temperatury zewnętrznej (12 kΩ / 25°C) 

9, 10  
Czujnik temperatury c.w.u.  w zasobniku lub termostat c.w.u.   
(zdjąć mostek jeżeli podłączany jest czujnik zasobnika)  

11, 12  
Zadajnik OpenTherm  11=A ,12=B  
Przy podłączeniu zadajnika  OpenTherm zdjąć mostek 6-7. 

Listwa                   
podłączeniowa 
 X2   230V~ 

2, 4 
 

Zasilanie sieciowe  230~ 50Hz ; 2=L (brązowy), 4=N (niebieski), E= uziemienie. 

7, 8  Pompa kotłowa ; 8=L (brązowy), 7=N (niebieski), E= uziemienie. 

3, 6   Zasilanie elektryczne dmuchawy 230V ; 3= L stała faza, 6=N  
( tylko przy ecoGAS 45 i 45/36 ) 

3, 5, 6  
Zawór 3-drogowy (VC4013 Honeywell 230V~) - ładowanie podgrzewacza c.w.u.     
(3=L-brązowy/ stała faza; 5=L’-czarny/ faza załączana ; 6=N-niebieski/ masa). 

5, 6  
Zawór 3-drogowy (VC4044 Honeywell 230V~) - ładowanie podgrzewacza c.w.u.     
5=L’-czarny/ faza załączana; 6=N-niebieski/ masa). 

5, 6  
Pompa ładująca zasobnik c.w.u.  ( np. przy wersji Kompakt ); parametr A ewen-
tualnie skorygować (5=L’ czarny/ faza załączana; 6=N-niebieski/ masa). 

Wtyczka X5   Wejście podłączenia interfejsu ( komputera ) 
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Schemat elektryczny kotła ecoGAS … Heizer (jednofunkcyjnego) 
 

 
Rys.22: Schemat elektryczny kotła ecoGAS … Heizer (jednofunkcyjnego) 

Legenda do  rys. 21-22: 

Symbol Opis  Symbol Opis 
A Uziemienie wymiennika ciepła  S1 Czujnik zasilania 

B Fajka zapłonu S2 Czujnik powrotu 
C Sterownik kotła S3 Czujnik sensorowy układu c.w.u. 
E Wtyki uziemienia na sterowniku kotła S4 Czujnik zasobnika c.w.u. ( tylko dla wersji Kompakt) 
F Zabezpieczenie (3,15 AT) S5 Czujnik przepływu 
G Zawór gazowy  + moduł zapłonu S7 Czujnik ciśnienia wody grzewczej 
I Elektroda zapłonu i jonizacji V Dmuchawa 
L Faza 230V X1-X7 Podłączenie regulatora 

M Zasilanie sieciowe   
N Zero bl Niebieski 
P1 Pompa kotłowa  br Brązowy 
P2 Pompa ładująca c.w.u. (tylko wersja Kompakt)  gr/ge Zielono-żółty 
P3 Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u.  sw Czarny 
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3.7.3    Podłączenie gazu 
 

 

OSTRZEŻENIE! 
Śmiertelne niebezpieczeństwo przez wybuch 
gazu! 
Jeśli wyczuwalny jest zapach gazu istnieje nie-
bezpieczeństwo wybuchu. 
W związku z tym: 
- Wszelkie prace przy instalacji gazowej i kotle 

mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby 
mające stosowne uprawnienia. 

- Zamknij główny zawór odcinający gaz i zabez-
pieczyć przed przypadkowym otwarciem. 

- Instalacja wewnętrzna gazu musi posiadać 
wszystkie wymagane przepisami element i 
kończyć się zaworem odcinającym przed ko-
tłem. 

 
 

 
WSKAZÓWKA! 
Należy przestrzegać odpowiednich przepisów i 
wytycznych obowiązujących w kraju! 

 
 
Gazowy kocioł kondensacyjny ecoGas  przystosowany jest 
do spalania gazów z kategorii II2EL3P. 
 

Rodzaj 
gazu 

Ws min. Ws max. 
[MJ/m³] kWh/m³ [MJ/m³] kWh/m³ 

GZ-50 (H) 40,9 11,36 54,7 15,19 
Propan 72,9 20,25 87,3 24,25 
 
Gazy z grupy E obejmują gazy z grupy H. 
 
Po dostarczeniu  kocioł gazowy przystosowany jest do 
pracy na gazie ziemnym GZ-50 ( test gazu G 20). 
 
W przypadku pracy na gaz płynny - propan techniczny       
P (propan techniczny) konieczna jest wymiana dyszy patrz 
rozdział 4.3 str. 46). 
 
 Zainstaluj przed urządzeniem zawór gazowy odcinający. 
 

 

UWAGA ! 
Śmiertelne niebezpieczeństwo przez wybuch 
łatwopalnych gazów! Jeśli wyczuwalny jest za-
pach gazu - niebezpieczeństwo wybuchu. 
Dlatego też: 
Instalacja wewnętrzna gazu musi posiadać 
wszystkie wymagane przepisami element i  koń-
czyć  się zaworem odcinającym przed kotłem. 

 

 
WSKAZÓWKA ! 
Można zamontować termiczny zawór odcinający  
(TAS) na instalacji wewnętrznej gazu przed za-
worem odcinającym. 

 

 
WSKAZÓWKA ! 
Zaleca się zamontowanie przed kotłem filtra  
gazowego. Zanieczyszczenie bloku gazowego 
może przyczynić się do jego uszkodzenia lub 
nieprawidłowego działania. 

 

 

UWAGA! 
Ryzyko wybuchu w wyniku niekontrolowanego 
wycieku gazu płynnego P (propan techniczny)! 
Gaz płynny P (propan techniczny) jest cięższy 
od powietrza i gromadzi się w najniższym punk-
cie. 
W związku z tym: 
- Instalacja kotła na gaz płynny P (propan 

techniczny)  wymaga spełnienia szczegóło-
wych warunków usytuowania kotła i typu bu-
dynku. 

 
3.7.4   Montaż pokrywy obudowy i osłony 

 
 
 Zamontować  przednią pokrywę obudowy. 
 Dokręć dwie śruby po lewej i prawej stronie panelu ste-

rowania. 
 Zamknąć przednią pokrywę panelu sterowania. 
 Załóż i przesuń do tyłu maskownicę przyłączy hydrau-

licznych. 
 
 
 

 
Rys. 23: Montaż maskownicy przyłączy 
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3.8 System powietrzno-spalinowy 
 
 
Wymagania 
 
Spaliny z kotła kondensacyjnego muszą być odprowadza-
ne na zewnątrz do atmosfery za pośrednictwem szczelne-
go ciśnieniowo i odpornego na oddziaływanie wilgoci sys-
temu odprowadzenia spalin, który jest dopuszczony do 
takiego zastosowania. Oferujemy szeroką gamę odpo-
wiednich systemów powietrzno-spalinowych.  
 
Przewody odprowadzenia spalin muszą być odpowiednio 
zaprojektowane (zwymiarowane) lub dobrane przez insta-
latora lub wykwalifikowaną osobę zgodnie z obowiązują-
cymi normami, dopuszczeniami  i technicznymi zasadami 
dla palenisk z zamkniętą komorą spalania oraz spełniać 
wymogi warunków określonych przez przepisy budowlane. 
Odnośnie projektowania (wymiarowania) obowiązuje nor-
ma EN 13384 „Zgodne z techniką cieplną obliczanie wy-
miarów kominów; pojęcia, szczegółowe metody oblicza-
nia”. Odnośnie przepisów nadzoru budowlanego należy 
zwrócić szczególną uwagę na  obowiązujące w danym 
krajowe przepisy budowlane i krajowe zarządzenia 
dotyczące palenisk z zastosowaniem kotłów gazo-
wych. 
 
Układy powietrzno-spalinowe należy sprawdzić na zgod-
ność z wymaganiami czyszczenia i pomiaru parametrów 
spalania czy zawierają otwory do wykonywania kontroli, 
badań lub czyszczenia układu. Dlatego zalecamy, już na 
etapie doboru i projektowania uzgodnienia zgodności do-
branych elementów i rozwiązania systemowego z lokalnym 
mistrzem kominiarskim lub projektantem układów odpro-
wadzenia spalin. W tym przypadku również należy bez-
względnie przestrzegać obowiązujących w danym kraju 
przepisów budowlanych. 
 
Powietrze do spalania może być pobierane do spalania 
jako powietrze z kotłowni ( praca  zależna do powietrza z 
pomieszczenia ) dostarczane poprzez układ nawiewu po-
wietrza do kotłowni lub  poprzez system  zrównoważonego 
powietrza do spalania spalin – praca niezależna od powie-
trza z pomieszczenia (pobór powietrza do spalania z ze-
wnątrz) poprzez układ koncentrycznych rur układu po-
wietrzno-spalinowego.   
                         
Zalecamy do stosowania układy powietrzno-spalinowe 
praca niezależna od powietrza z pomieszczenia, ponieważ 
posiadają one istotne zalety: 
 
- Dodatkowe oszczędności energii poprzez wstępne pod-
grzanie powietrza do spalania. 
- Nie występuje problem schładzania budynku, brak po-
trzeby stosowania nawiewów powietrza do spalania. 
- Poprawa składnika proporcji pracy kotła w kondensacji, 
szczególnie, gdy kocioł kondensacyjny jest montowany w 
starych systemach grzewczych z wysoką temperaturą 
zasilania (okres pracy w kondensacji jest większy, ponie-
waż system powietrzno-spalinowy działa jako dodatkowy 
wymiennik ciepła). 
 
 
 
 

Sposoby instalacji i montażu układów powietrzno-
spalinowych dzieli się na: 

 
1. System odprowadzenia spalin montowany w szachcie  

  murowanym. 
2. System odprowadzenia spalin bez szachtu murowane 

 go. 
3. Odprowadzenie spalin do szachtu kominowego jeżeli  

 szacht jest szczelny, odporny na wilgoć i spełnia 
 przepisy budowlane i bezpieczeństwa pożarowego. 

4. Rury spalinowe nie muszą być odprowadzane przez  
  szacht kominowy jeżeli sufit pomieszczenia gdzie jest      
  zainstalowanny  kotła tworzy dach lub układ prowadzo- 
  ny jest na zewnątrz budynku. 

 
Pozioma część przewodu spalinowego musi zapewnić 
swobodny odpływ kondensatu również z odcinka pionowe-
go w kierunku kotła. W tym celu należy go poprowadzić w 
części poziomej z nachyleniem min. 3 ° w kierunku kotła, 
aby obecne skroplin mogły spłynąć przez rurę spalinową 
do kolektora spalin w kotle. 
 

 
UWAGA ! 
Podane informacje opracowane zostały na pod-
stawie przepisów niemieckich i europejskich 
mimo to  przepisy każdego kraju mogą się nie-
znacznie różnić które również muszą być prze-
strzegane! 

 
Wyciąg z przepisów budowlanych model budynku. 
 
Poniższy fragment przepisów dotyczących modelu budyn-
ku jest reprezentatywny  dla wymagań niemieckich. 
 

Kominki, układy odprowadzenia spalin, takie jak kominy, 
przewody spalinowe i elementy podłączeniowe do urzą-
dzeń stacjonarnych z układem odprowadzenia spalin oraz 
zbiorniki i rurociągi gazów i cieczy palnych  muszą działać 
bezpiecznie i ognioodpornie oraz  nie mogą  prowadzić do 
zagrożeń bezpieczeństwa i  niedogodności. Przekazywa-
nie dźwięku pomiędzy pomieszczeniami musi być unie-
możliwione poprzez odpowiednią izolację. 

Układy odprowadzenia spalin muszą być łatwe do bez-
piecznego czyszczenia. 

Spaliny z kotła muszą być odprowadzane poprzez układ 
spalinowy ponad dachu. 

Układy odprowadzenia spalin są w takiej liczbie i tak wy-
konane, że kotły w budynku mogą być bezpiecznie i  pra-
widłowo podłączone. Wyjątki zdaniu 1 są dopuszczalne w 
przypadkach zagrożenia lub powstawania niedopuszczalne 
uciążliwości. 
 
Odprowadzenie spalin bezpośrednio przez ścianę układem 
szczelnym powietrzno- spalinowym ( praca niezależna od 
powietrza z pomieszczenia ) z kotłów z zamkniętą komorą 
spalania możliwe jest jedynie gdy : 
 
1. Odprowadzenie spalin ponad dach nie jest możliwe lub  
jest uwarunkowane wysokimi, nieproporcjonalnymi nakła-
dami ze względu na wysokość, lub 
2. Nominalna  moc cieplna urządzenia nie przekracza 11 
kW na potrzeby ogrzewania i 28 kW dla c.w.u. oraz nie 
powstają niedopuszczalne uciążliwości lub zagrożenia. 
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Fragment z przepisów p-pożarowych. 
 
Poniższy fragment przepisów p-pożarowych jest  reprezen-
tatywny zarządzeń krajowych niemieckich. 
Układy odprowadzenia spalin mają wymagany przekrój w 
świetle, wysokość oraz są w zakresie niezbędnym dla 
mocy cieplnej i wielkości oporów powierzchni wewnętrznej.  
 
Spaliny są odprowadzane przy wszystkich przewidywa-
nych warunkach atmosferycznych na zewnątrz budynku 
oraz w przeciwstawnych przestrzeniach nie może  wystą-
pić niebezpieczne nadciśnienie. (Dlatego też rury odpro-
wadzenia spalin w nadciśnieniu prowadzone w szachtach 
między kondygnacjami bez omijania podłogi  muszą być 
ułożone z wentylowanymi szachtami.) 

 
W budynkach, każdy przewód spalinowy pracujący w nad-
ciśnieniu, musi być umieszczony w oddzielnym szachcie. 
Powyższe nie ma zastosowania do rur spalinowych w po-
mieszczeniu instalacji kotłów i rur spalinowych, które są 
eksploatowane w podciśnieniu i z odpornością ogniową 
przegród min. 90 min.  Układ z kilku rur spalinowych we 
wspólnym szachcie jest dozwolone, jeśli : 

 
1. rury spalinowe są wykonane z materiałów niepalnych, 
2. kotły są zainstalowane w tej samym pomieszczeniu lub 
3. rozprzestrzenianie się ognia pomiędzy kondygnacjami 
jest uniemożliwione przez automatyczne urządzenia odci-
nające. 
 

Szachty muszą mieć odporność ogniową min. 90 min., W 
budynkach mieszkalnych o małej wysokości min. 30 min. 
 
Objaśnienie: 
Termin "budynki o małej wysokości"  określone są szcze-
gółowo w przepisach budowlanych poszczególnych krajów. 
W tym przypadku według przepisów niemieckich są to 
budynki bez podpiwniczenia gdzie podłoga w dowolnym 
miejscu nie jest wyżej niż 7 m nad poziomem gruntu. 

D

C

B

A

 
Rys. 24: Wymagania dla szachtu odprowadzenia spalin 

 
Legenda do  Rys. 24: 
Symbol Opis 

A  
Odporność ogniowa : 90 min.  
- w pomieszczeniach o niskiej wysokości: 30 min. 

B  
Minimum 1m, przy układach powietrzno-
spalinowych z mocą kotła mniejszą niż 50 kW 
minimum 0,4 m. 

C  
Ochrona przed rozprzestrzenianiem się ognia w 
budynku. 

D  
Ściany szachtu kominowego posadowione na 
stropach. 

 
 
Otwory rewizyjne i wyczystkowe. 
 
Układy spalinowe muszą być bezpieczne i łatwe do czysz-
czenia w rozumieniu odpowiednich przepisów międzynaro-
dowych i krajowych. Muszą również być badane pod kątem 
ich przekroju i szczelności. 
 
Liczba, lokalizacja i wymagane rozmiary przekroju muszą 
zostać omówione z wykwalifikowanymi osobami . Systemy 
odprowadzenia spalin muszą zawierać otwory rewizyjne i 
w razie istnienia  potrzeby otwory wyczystkowe. Dlatego 
jeszcze  na etapie projektowania i doboru systemu odpro-
wadzenia spalin zalecamy zasięgnięcie opinii w kompe-
tentnym rejonowym zakładzie kominiarskim lub u projek-
tanta. 
 
Wyciąg z wymogów : 
 
1) W najniższym punkcie przewodu odprowadzenia spalin 
otwór wyczystkowy jest : 
- w części pionowej rury spalinowej bezpośrednio zmianą 

kierunku lub z boku, 
- na poziomym odcinku rury spalinowej w odległości nie 

większej niż 0,3 m od części pionowej lub 
-  na poziomym odcinku rury spalinowej w  max odległości 

1 m od rury na odcinku pionowym , pod warunkiem, że 
nie na tym odcinku nie ma zmiany kierunku przepływu 
spalin. 

 
2) Układ spalinowy który nie może być czyszczony z góry, 
musi posiadać dodatkowy otwór rewizyjny górny umożli-
wiający czyszczenie zgodnie z : 
do 5m poniżej wylotu rury spalinowej lub 
do 15 m poniżej wylotu rury spalinowej, jeśli tylko są pod-
łączone kotły  i pionowy odcinek układu odprowadzenia 
spalin nie odchyla się więcej niż  30 °, 
-  dla układów odprowadzenia spalin, które są krótsze niż 5 
lub 15 m, wystarczy tylko dolny element rewizyjny, jeśli 
istnieje co najmniej 1m x 1 m pod otworem rewizyjnym 
wolnej przestrzeni podłogi. 
 
3) Dla układów odprowadzenia spalin , gdzie są podłączo-
ne kotły, wystarczy tylko jeden otwór rewizyjny, jeśli : 
- pionowy odcinek rury spalinowej nie jest dłuższy niż 15 m 
oraz max. Jeden raz odchyla się max. 30 ° od pionu, 
- otwór rewizyjny na odcinku poziomym jest w odległości 
max. 0,3 m od części pionowej, 
- odcinek poziomy nie jest dłuższy niż 1 m  i zawiera nie 
więcej niż dwa kolana, 



ecoGAS …  

25/112 

 
- wszystkie zmiany kierunku odprowadzenia spalin              
(również z odcinak poziomego na pionowy) mają łuki o 
promieniu gięcia przynajmniej odpowiadającemu  średnicy 
rury spalinowej, 
-  średnica układu odprowadzenia spalin nie jest większa 
niż 150 mm. 
 
4) Wymagany przekrój poprzeczny dla bezpiecznej pracy 
kotła między rurą spalinową a szachtem ( przestrzeń dla 
doprowadzenia powietrza musi mieć możliwość kontroli i 
czyszczenia. 
 
 
 

 

UWAGA! 
Dla odprowadzenia spalin i doprowadzenia po-
wietrza muszą być używane wyłącznie elementy 
dostarczone przez EWFE/MHG które posiadają 
stosowne dopuszczenia. 

 
 

 

UWAGA! 
Niebezpieczeństwo wydostawania się spalin ! 
Przy montażu układu powietrzno-spalinowego w 
celu zmniejszenia tarcia na uszczelkach i rozry-
wania rur spalinowych stosować wyłącznie sma-
ry do tego przeznaczone i dopuszczone. 

 
 

 
WSKAZÓWKA! 
Na odcinkach poziomych układu powietrzno-
spalinowego musi być wykonany 3% spadek w 
kierunku kotła ( ok 3cm/1mb) w celu odprowa-
dzenia wytrącającego się kondensatu. 

 
 

 
WSKAZÓWKA! 
W przypadku gdy układ powietrzno-spalinowy 
wymaga zapewnienia odpowiedniej wartości 
odporności ogniowej , musi być wykonana osło-
na o odpowiedniej wymaganej wartości od sufitu 
do dachu. 

3.8.1   Sposoby odprowadzenia spalin praca 
kotła zależna B… i niezależna C… od 
powietrza z pomieszczenia 

   
 

 
UWAGA! 
Dla odprowadzenia spalin i doprowadzenia po-
wietrza muszą być używane wyłącznie elementy 
dostarczone przez EWFE/MHG które posiadają 
stosowne dopuszczenia.  
 
W przypadku korzystania z obcych elementów 
kominowych, wykonawca musi zapewnić że: 
- zastosowane komponenty posiadają wymaga-

ne atesty CE 
- są odpowiednie dla tego typu jednostki i za-

mierzonego zastosowania. 
- poszczególne elementy stanowią kompletny 

system i są odpowiedniej wielkości, 
- nie będzie zagrożenie ze strony spalin. 
- zostaną zachowane wszystkie przepisy prze-

ciwpożarowe i  obowiązujące normy. 
 

 
UWAGA! 
Jeżeli układ odprowadzenia spalin (osprzęt) 

posiada certyfikat CE wraz z kotłem konden-
sacyjnymi, przepisy wymienione w rozdz. 1.6 
ogólne wymogi zostały spełnione. W związku z 
tym układy powietrzno/spalinowe są określone 
i odpowiednio opisane w instrukcjach DTR. 
Wspólne zatwierdzenie układu oferuje nastę-
pujące korzyści: 

- W indywidualnych przypadkach nie są wyma-
gane dodatkowe obliczenia spełniające wymo-
gi odprowadzenia spalin zgodnie z normą PN 
EN 13384. 

- Uproszczona kontrola wzrokowa mistrza komi-
niarskiego co dwa lata ( jeżeli przepisy krajowe 
lub firm ubezpieczeniowych nie stanowią ina-
czej) 

- Nie jest wymagana żadna dodatkowa certyfika-
cja producenta rur do odprowadzenia spalin. 

 
WSKAZÓWKA! 
Jeśli wymagany jest odporność ogniowa dla sys-
temu doprowadzenia powietrza do spalania i 
odprowadzenia spalin prowadzonego przez strop, 
to rura osłonowa musi posiadać na całej swojej 
długości aż do dachu odporność ogniową jak 
strop. 

 
WSKAZÓWKA! 
Wymagania dla kotłów ecoGAS 18/24 odpowia-
dają wymaganiom dla kotła ecoGAS Kompakt. 

 
 
UWAGA ! 
W rozdziale „Typy instalacji” zawarte w nich 
długości graniczne są zgodne i przebadane ra-
zem z typami kotłów ecoGAS ... wg Certyfikatu 
badania typu KIWA WE zatwierdzone i dopusz-
czone jako system (z wyjątkiem C63X). 
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Układ  pracy kotła zależny od powietrza z po-
mieszczenia typ :  B23, B33 
 
Kotły kondensacyjne MHG mogą być również pracować 
w sposób zależny od powietrza z pomieszczenia. W tym 
przypadku, zamiast koncentrycznego układu powietrz-
no-spalinowego, stosowana jest tylko jednościenna rura 
do odprowadzenia gazów spalinowych z tworzywa 
sztucznego. Typy zależne od powietrza z pomieszcze-
nia  oznaczone są : B23, B33. 
 
Układ odprowadzenia spalin posiada certyfikat CE i jest 
zatwierdzony zgodnie z normą DIN EN 14471/ PN EN 
14471. 
 
Powietrze potrzebne do spalania doprowadzane jest 
przez pierścieniową szczelinę między rurą odprowa-
dzenia spalin, a przyłączem przewodu doprowadzenia 
powietrza w kotle kondensacyjnym. 
Przy tworzeniu systemów odprowadzenia spalin przy 
pracy kotła zależnej od powietrza z pomieszczenia, 
zgodnie z regułą  TRGI, TRÖ i DIN 18160, rozmiar wy-
maganej szczeliny pierścieniowej powodu doprowadze-
nia powietrza do spalania  i przekrój tylna wentylacji 
pomieszczenia nie może być pomniejszony! 
 
Tylna wentylacja rury spalinowej 
W przypadku pracy kotła zależnej od powietrza z po-
mieszczenia przestrzeń między rurą spalinową,  a ścia-
ną kanału musi być stale wentylowana. Dla okrągłego 
szybu kominowego tylnej wentylacji wymiar wolnej 
przestrzeni wynosić powinien 3 cm, a dla przekroju 
kwadratowego szybu 2 cm. Wymiar wentylacja tylnej 
jest określany na mufie rury spalinowej ( największa 
średnica)  i wewnętrzną ścianą szachtu. Wentylacja 
tylna jest wymagana w TRGI, TRÖI i DIN 18160. 
 
 
 
 
Układ  pracy kotła niezależny od powietrza z 
pomieszczenia typ :  C13X, C33X, C43X, C53X, C63X, 
C83X, C93 ,C(10)3X, C(11)3X, C(12)3X. 
 
 W układach powietrzno-spalinowych praca kotła nieza-
leżna od powietrza z pomieszczenia, ilość powietrza do 
spalania i odprowadzenia spalin odbywa się przez układ 
rur koncentrycznych lub przez samodzielne układy do-
prowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin. 
 
Do kontroli poprawności działania układu powietrzno-
spalinowego wspólnie z kotłem kondensacyjnymi, służy 
test szczelności (test nadciśnienia) wykonywany przez 
mistrza kominiarskiego przy uruchomieniu oraz dodat-
kowo  zatwierdzenie  DIBt. 
 
 W takim przypadku firma MHG zaleca, aby przy pierw-
szym uruchomieniu kotła podczas jego  pracy przepro-
wadzić uproszczoną próbę szczelności układu po stro-
nie spalin. W tym celu wystarczy przy zamkniętej obu-
dowie kotła zmierzyć stężenie CO2 w powietrzu pobie-
ranym do spalania  - na pierścieniowy układzie dopro-
wadzenia powietrza do spalania. Układ odprowadzenia 

spalin uważany jest za szczelny, jeśli nie ma wyższego 
stężenia CO2 w powietrzu do spalania niż wartość 0,2%  
oraz  stężenie tlenu (O2) wynosi co najmniej 20,6% . 
Jeśli zmierzono wyższy poziom CO2 lub niższe wartości 
O2, system powietrzno-spalinowy musi zostać spraw-
dzony pod kątem szczelności przez badanie ciśnienio-
we. 
 
W koncentryczny układzie powietrzno-spalinowym po-
wierzchnia zewnętrzna rury spalinowej w żadnym miej-
scu na kotle nie może przekroczyć temperatury 85 °C. 
W związku z powyższym zgodnie z TRGI układ po-
wietrzno-spalinowy nie wymaga żadnych odległości od 
elementów palnych. W przypadku układów typu C63 lub 
C63X można zastosować dowolny zatwierdzony układ 
odprowadzenia spalin. 
 
Przy montażu układów powietrzno-spalinowych nieza-
leżnych od powietrza z pomieszczenia, zgodnie z prze-
pisami TRGI, TRÖI i DIN 18160 wielkość szczeliny pier-
ścieniowej do doprowadzenia powietrza może zostać 
zmniejszona  pod warunkiem że dmuchawa kotła kon-
densacyjnego jest w stanie przezwyciężyć odpowiednio 
podwyższone opory przepływu. W takim przypadku 
zmniejszenie wielkości szczeliny pierścieniowej musi 
zostać poparte indywidualnymi obliczeniami. MHG na 
prośbę przeprowadza takie obliczenia. Ponadto, 
zmniejszenie wielkości pierścienia szczeliny dodatkowo 
ogranicza maksymalną długość układu spalinowego. 
 
 
Zanieczyszczone kominy 
Jeżeli komin wykorzystywany był wcześniej przez pale-
niska na olej opałowy lub na paliwa stałe  i ma być słu-
żyć jako szacht do układów powietrzno-spalinowych to 
przewód kominowy musi zostać wcześniej dokładnie 
wyczyszczony przez specjalistę. 
 
Spalanie paliw stałych lub ciekłych prowadzi do po-
wstawania osadów i zanieczyszczeń na ściankach 
układu odprowadzenia spalin. Na ścianach szybów 
kominowych po wewnętrznej stronie odkłada się sadza, 
która jest zanieczyszczona siarką i halogenowanymi 
węglowodorami. Takie drogi odprowadzania spalin nie 
są odpowiednie po wstępnego oczyszczania dla dopły-
wu powietrza do spalania urządzeń gazowych. Zanie-
czyszczone powietrze do spalania jest uważane za 
jedną z głównych przyczyn uszkodzeń korozyjnych i 
uszkodzeń jednostek grzewczych. Jeżeli powietrze do 
spalania ma być zasysane przez istniejący komin, nale-
ży sprawdzić stary przewód spalinowy i w razie potrze-
by dobrze go oczyścić. Jeżeli wady konstrukcyjne (takie 
jak stare, kruche spoiny w kominie) uniemożliwiają za-
stosowanie dopływu powietrza do spalania, należy za-
stosować odpowiednie środki, takie jak rura w rurze. 
Zanieczyszczenie powietrza do spalania ciałami obcymi 
musi być bezpiecznie wykluczone. 
Jeżeli nie jest możliwa do wykonania prawidłowa reno-
wacja istniejącego szachtu odprowadzenia spalin, urzą-
dzenie grzewcze może być eksploatowane w układzie 
koncentrycznym powietrzno-spalinowym wprowadzo-
nym do tego szachtu. Wykonany układ rur koncentrycz-
nych musi być prowadzona prosto w szachcie. 
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Ochrona odgromowa 
 

 
  UWAGA! 
- Jeśli to konieczne, zakończenie komina musi 
być zintegrowana z istniejącą instalacją odgro-
mową i wyrównania potencjałów po stronie bu-
dynku. 
- Prace te muszą być wykonywane przez wykwa-
lifikowanego specjalistę od ochrony odgromowej 
lub elektryka. 

 
 
Podłączenie powietrzno-spalinowe do kotła 
 
Kotły wyposażone są w następujące adaptery podłączenia 
układu powietrzno-spalinowego ( typy zaznaczone symbo-
lem X)  : 
 

Typ DN 60/100 DN 80/125 

ecoGAS 11 X opcja 
ecoGAS 18 X opcja 
ecoGAS 24 X opcja 
ecoGAS 30 opcja X 
ecoGAS 45 opcja X 
ecoGAS 18/24, 
Kompakt X opcja 

ecoGAS 24/28 X opcja 
ecoGAS 30/36 opcja X 
ecoGAS 45/36 opcja X 
 
Przewody odprowadzenia spalin można łączyć na sucho 
lub smarować dopuszczonymi do układów spalinowych 
pastami lub wodą. Przy montażu uszczelki elementów 
doprowadzania powietrza powinny być smarowane. 

 
Rura podwójna/ system prowadzony po ścianie 
zewnętrznej 
 
Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie kotła 
kondensacyjnego usytuowanego na piętrze lub na podda-
szu z wykorzystaniem systemu podwójnej rury. System ten 
jest dopuszczony do stosowania dla kotłów kondensacyj-
nych. Rura podwójna musi przechodzić przez strop i po-
krycie dachowe. Nad stropem musi znajdować się tylko 
konstrukcja dachowa. W innym przypadku rura podwójna 
musi być oddzielona od pomieszczenia mieszkalnego przy 
pomocy rury osłonnej lub  obmurowania. 
 
 
 
Układ powietrzno-spalinowy w szachcie        
murowanym 
 
Gazowy kocioł kondensacyjny podłączany jest do instalacji 
powietrzno-spalinowej z tworzywa sztucznego. System 
odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do spa-
lania w szachcie murowanym jest dopuszczany do stoso-
wania na podstawie badań certyfikacyjnych. 

 
 

3.8.2   Rodzaje instalacji   odprowadzenia 
spalin i powietrzno-spalinowe 

 
 
 

 
  UWAGA ! 
Zilustrowane typy instalacji przedstawiają propo-
zycje instalacji (bez roszczenia o kompletność). 
Instalacja musi być wykonana przez specjalistę 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

 
 
 
 

 
UWAGA! 
W poziomych układach spalinowych można 
stosować wyłącznie elementy sztywne. 
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Układ odprowadzenia spalin typ B23  
praca zależny od powietrza z pomieszczenia  
 
 
 
B23 = - urządzenie grzewcze ( dmuchawa przed palnikiem) 

z systemem odprowadzenia spalin, która pobiera 
powietrze do spalania z pomieszczenia ( palenisko z 
pracą zależną od powietrza z pomieszczenia). 

 - Odprowadzenie spalin możliwe do wykonania jako 
pracujące w podciśnieniu jak i nadciśnieniu. 

 
 
 
 
B23 Rura spalinowa prowadzona po ścianie  
      zewnętrznej 
 
 
 
 
 
 

B1
B

B2

C

K

L

J

 
Rys. 25: B23 Rura spalinowa prowadzona po ścianie 

zewnętrznej 

Legenda do rys : 25 

 

Symbol Opis 

B  Strop F30* 

B1  Szacht F90* 

B2  Strop F90* 

C  Jeśli L1 jest dłuższa niż 1 m musi być zabudo-
wany dodatkowy element kontrolny 

J  Wolne otwory nawiewne : 
 1x150 cm² lub 2x75 cm² 

K  Powietrze do spalania z pomieszczenia  

L  Uchwyt 

3 
Rura spalinowa sztywna, 255 mm 
Rura spalinowa sztywna, 500 mm 
Rura spalinowa sztywna, 955 mm 
Rura spalinowa sztywna, 1955 mm 

4 Opierzenie na dach skośny uniwersalne cegla-
ne lub czarne 

5 
Podwójna rura z głowicą , długość ponad dach 
650 mm, ceglana lub czarna 
Podwójna rura z głowicą , długość ponad dach 
1100 mm, ceglana lub czarna 

9 

Uchwyt mocujący do ściany zewnętrznej  
do 50 mm, stalowy biały 
Uchwyt mocujący do ściany zewnętrznej  
krótki do 50-150 mm, stalowy biały 
Uchwyt mocujący do ściany zewnętrznej  
długi do 50-360 mm, stalowy biały 

10 

Podwójna rura ze stali nierdzewnej do układu 
zewnętrznego, przesuwna 
190 mm, biała lub stalowa 
440 mm, biała  lub stalowa 
940 mm, biała  lub stalowa 

12 Kolano 87°z rewizją 
13 Rewizją spalinowa prosta 

25 Zestaw podłączeniowy LAS-adapter z króćcem 
pomiarowym 

30 Rewizja zewnętrzna DN 80/125   

31 Rozeta na ścianę zewnętrzną ze stali nie-
rdzewnej biała lub stalowa 

32 
Kolano podwójne 87°, do układu zewnętrznego 
ze stali nierdzewnej, białe lub stalowe 

47 Maskownica ścienna szczelna 
*Dotyczy małych budynków  wg przepisów budowlanych. 
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Układ odprowadzenia spalin typ B23  
praca zależny od powietrza z pomieszczenia  

 

 
B23 Rura spalinowa w szachcie kominowym 
 
 

B1

B

B2

C

K

J

 
Rys. 26: B23 Rura spalinowa w szachcie kominowym. 

Legenda do rys. : 26 

 
Symbol Opis 

B  Strop F30* 
B1  Szacht F90* 
B2  Strop F90* 
C  Jeśli L1 jest dłuższa niż 1 m musi być zabu-

dowany dodatkowy element kontrolny 
J  Wolne otwory nawiewne : 

 1x150 cm² lub 2x75 cm² 
K  Powietrze do spalania z pomieszczenia  

3 
Rura spalinowa sztywna, 255 mm 
Rura spalinowa sztywna, 500 mm 
Rura spalinowa sztywna, 955 mm 
Rura spalinowa sztywna, 1955 mm 

12 Kolano 87°z rewizją 
13 Rewizją spalinowa prosta 
14 Kolano spalinowe 87° z podporą 

15 
Rozpórki kominowe ( wymagana 1x  rozpór-
ka co 955 lub1955 mm w zależności od dł. 
rur) 

16 Czapa kominowa (SET powietrzno-
spalinowy) 

25 Zestaw podłączeniowy LAS-adapter z króć-
cami pomiarowymi 

48 Maskownica z otworami wentylacyjnymi    
DN 80 

 
*Dotyczy małych budynków  wg przepisów budowlanych. 
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Układ odprowadzenia spalin typ B23  
praca zależna od powietrza z pomieszczenia  
 
 
 
 
B33 = - palenisko ( dmuchawa przed palnikiem) z systemem 

odprowadzenia spalin, która pobiera powietrze do 
spalania z pomieszczenia ( palenisko z pracą zależ-
ną od powietrza z pomieszczenia). 

 - Wszystkie elementy podłączeniowe do odcinka 
pionowego poddane są pracy w nadciśnieniu. 

 
B33  odprowadzenie spalin do szachtu  
kominowego odpornego na kondensat 
 

B1
B

B2

C

K

JD

G

 
Rys.27: Odprowadzenie spalin do szachtu kominowego 

nadciśnieniowego i odpornego na kondensat 
typ B23 . 

 

 

Legenda do rys.27 : 

 

Symbol Opis 
B  Strop F30* 
B1  Szacht F90* 
B2  Strop F90* 

C  
Jeśli L1 jest dłuższa niż 1 m musi być zabu-
dowany dodatkowy element kontrolny 

D  

Wymagany dodatkowy element kontrolno-
rewizyjny  jeżeli otwór rewizyjny na odprowa-
dzeniu spalin jest w dalszej odległości jak 
30cm od szachtu. 

G  
Komin do odprowadzenia spalin musi być 
przystosowany do pracy w nadciśnieniu i 
odporny na kondensat !  

J  
Wolne otwory nawiewne : 
 1x150 cm² lub 2x75 cm² 

K  Powietrze do spalania z pomieszczenia  

2 Rewizja prosta powietrzno-spalinowa 
6 Kolano powietrzno-spalinowe 87° 

7 
Podwójna rura , 255 mm 
Podwójna rura, 500 mm 
Podwójna rura, 955 mm 
Podwójna rura, 1955 mm 

25 Zestaw podłączeniowy LAS-adapter z króć-
cami pomiarowymi 

46 Podłączenie do szachtu (do wykonania) 
47 Maskownica, (zamknięta) 

 
*Dotyczy małych budynków  wg przepisów budowlanych. 
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Układ odprowadzenia spalin i doprowadzenia 
powietrza typ :   C13X    praca niezależna   od      
powietrza z pomieszczenia  
 
C13X = - palenisko ( dmuchawa przed palnikiem) z układem 

odprowadzenia spalin, która pobiera powietrze do 
spalania w układzie zamknięty z zewnątrz budyn-
ku ( palenisko z pracą niezależna od powietrza z 
pomieszczenia). 

 - palenisko z horyzontalnym odprowadzeniem spa-
lin i doprowadzeniem powietrza do spalania przez 
ścianę zewnętrzną, wyrzut spalin i pobór powietrza 
usytuowany blisko siebie w tym samym zakresie 
ciśnienia. 

 

 
WSKAZÓWKA! 
- Przed instalacją zalecamy kontakt z mi-

strzem kominiarskim w sprawie omówienia 
szczegółów instalacji. 

- Przy instalacji przestrzegać lokalnych norm 
i  przepisów  budowlanych, 

- Ustawić moc nominalną kotła na < 21 kW  
do zastosowania w budynkach jednoro-
dzinnych wolnostojących zgodnie z pol-
skimi przepisami. 

- Oznaczyć system powietrzno-spalinowy 
odpowiednią nalepką atestacyjną. 

 
System powietrzno-spalinowy wyjście          
horyzontalne przez ścianę zewnętrzną. 

 
 

M

B

B2

H1

 
 

Rys. 28: C13X  System powietrzno-spalinowy wyjście 
horyzontalne przez ścianę zewnętrzną. 

Legenda do rys 28: 
 
 
Symbol Opis 

B  Strop F30* 

B 2  Strop F90* 

H 1  Czerpnia powietrze do spalania 

M  
Wykonanie dotyczy kotłów z max dopuszczal-
ną mocą 21 kW dla budynków jednorodzin-
nych wolnostojących. 

6 Podwójne kolano z rewizją 87°, 

7 
Podwójna rura , 255 mm 
Podwójna rura, 500 mm 
Podwójna rura, 955 mm 
Podwójna rura, 1955 mm 

20 Czerpnia pozioma z osłoną wyrzutu spalin 
przed wiatrem 

25 Zestaw podłączeniowy LAS-adapter z króć-
cami pomiarowymi 

 
*Dotyczy budynków małych wg przepisów budowlanych. 
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Układ odprowadzenia spalin i doprowadzenia 
powietrza typ :   C33X    praca niezależna   od      
powietrza z pomieszczenia  
 
 
C33X = - palenisko ( dmuchawa przed palnikiem) z układem 

odprowadzenia spalin, która pobiera powietrze do 
spalania w układzie zamknięty z zewnątrz budyn-
ku ( palenisko z pracą niezależna od powietrza z 
pomieszczenia). 

 - palenisko z odprowadzeniem spalin i doprowa-
dzeniem powietrza do spalania przez dach, wyrzut 
spalin i pobór powietrza usytuowany blisko siebie 
w tym samym zakresie ciśnienia. 

 
C33X Centrala dachowa z przejściem przez  
        strop i dach  
 
 
 

 
UWAGA! 
Przestrzegać obowiązujących przepisów lokal-
nych dotyczących przewodów spalinowych, które 
nie są prowadzone w szachcie. 

 
 
 

A

B

 
 
Rys. 29: C33X - Centrala dachowa z przejściem przez 

strop i dach 

 

Legenda do rys 29: 

 

Symbol Opis 

A  Separacja systemu powietrzno-spalinowego 
poprzez oddzielenie ścianą działową od po-
mieszczeń mieszkalnych. Wymagane nawet 
jeżeli jest to strych niezamieszkały. 

B  Strop F30* 
2 Rewizja prosta powietrzno-spalinowa 

4 Opierzenie na dach skośny uniwersalne ce-
glane lub czarne 

5 
Podwójna rura z głowicą , długość ponad dach 
650 mm, ceglana lub czarna 
Podwójna rura z głowicą , długość ponad dach 
1100 mm, ceglana lub czarna 

6 Kolano powietrzno-spalinowe z rewizją  87°,  

7 
Podwójna rura , 255 mm 
Podwójna rura, 500 mm 
Podwójna rura, 955 mm 
Podwójna rura, 1955 mm 

23 Kolano powietrzno-spalinowe 87° 

25 Zestaw podłączeniowy LAS-adapter z króć-
cami pomiarowymi 

* Dotyczy małych budynków  wg przepisów budowlanych. 
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Układ odprowadzenia spalin i doprowadzenia 
powietrza typ :   C33X    praca niezależna   od      
powietrza z pomieszczenia  
 

 
C33X Centrala dachowa z przejściem              
bezpośrednim przez dach 
 
 
 
 
 
 

A

B

 
 
Rys. 30: C33X Centrala dachowa z przejściem bezpo-

średnim przez dach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda do rys 30 

 

Symbol Opis 

A  Separacja systemu powietrzno-spalinowego 
poprzez oddzielenie ścianą działową od po-
mieszczeń mieszkalnych. Wymagane nawet 
jeżeli jest to strych niezamieszkały. 

B  Strop F30* 
2 Rewizja prosta powietrzno-spalinowa 

4 Opierzenie na dach skośny uniwersalne ce-
glane lub czarne 

5 
Podwójna rura z głowicą , długość ponad dach 
650 mm, ceglana lub czarna 
Podwójna rura z głowicą , długość ponad dach 
1100 mm, ceglana lub czarna 

6 Kolano powietrzno-spalinowe z rewizją  87°,  

7 
Podwójna rura , 255 mm 
Podwójna rura, 500 mm 
Podwójna rura, 955 mm 
Podwójna rura, 1955 mm 

25 Zestaw podłączeniowy LAS-adapter z króć-
cami pomiarowymi 

* Dotyczy małych budynków  wg przepisów budowlanych. 
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Układ odprowadzenia spalin i doprowadzenia 
powietrza typ :   C43X    praca niezależna   od      
powietrza z pomieszczenia  
 
 
 
C43X = - palenisko ( dmuchawa przed palnikiem) z układem 

odprowadzenia spalin, która pobiera powietrze do 
spalania w układzie zamknięty z zewnątrz budyn-
ku ( palenisko z pracą niezależna od powietrza z 
pomieszczenia). 
- palenisko z  odprowadzeniem spalin i doprowa-
dzeniem powietrza do spalania przez szczelny 
komin, wyrzut spalin i pobór powietrza usytuowany 
blisko siebie w tym samym zakresie ciśnienia 

 
 
 
 
System powietrzno-spalinowy C43X  (LAS)             
praca niezależna od powietrza z pomieszczenia 
 

B1

B

B2

C

E

F H

G

 
Rys.31: System powietrzno-spalinowy C43X(LAS) 

 

Legenda do rys 31 

 

Symbol Opis 

B  Strop F30 
B 1  Szacht  F90 
B 2  Strop F90 
C  Jeśli L1 jest dłuższa niż 1 m musi być zabu-

dowany dodatkowy element kontrolny 
E  Otwór nawiewu powietrza do spalania 

12,5x12,5 cm (wymagane  2-szt na przestrzał) 
F  Nakładka osłonowa komina 
G  Komin do odprowadzenia spalin musi być 

przystosowany do pracy w nadciśnieniu i 
odporny na kondensat ! ** 

H  Wylot spalin 

2 Rewizja prosta powietrzno-spalinowa 
6 Kolano powietrzno-spalinowe 87° 

7 
Podwójna rura , 255 mm 
Podwójna rura, 500 mm 
Podwójna rura, 955 mm 
Podwójna rura, 1955 mm 

11 Maskownica pełna / zamknięta 

25 Zestaw podłączeniowy LAS-adapter z króć-
cami pomiarowymi 

46 Podłączenie do szachtu (do wykonania) 
* Dotyczy małych budynków  wg przepisów budowlanych. 
** patrz DIN V 18160-1 (01.2006) 
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Układ odprowadzenia spalin i doprowadzenia 
powietrza typ :   C53X    praca niezależna   od      
powietrza z pomieszczenia  
 
 
 
 
C53X = - palenisko ( dmuchawa przed palnikiem) z układem 

odprowadzenia spalin, która pobiera powietrze do 
spalania w układzie zamknięty z zewnątrz budyn-
ku ( palenisko z pracą niezależna od powietrza z 
pomieszczenia). 
- palenisko z odprowadzeniem spalin i doprowa-
dzeniem powietrza do spalania przez szczelny 
komin, wyrzut spalin i pobór powietrza usytuowany 
blisko siebie w tym samym zakresie ciśnienia 

 
C53X System powietrzno-spalinowy prowadzony 
po ścianie zewnętrznej (LAS) 
 
 
 
 

B

B2

C

H1

 
Rys.32: C53X  System powietrzno-spalinowy prowadzo-

ny po ścianie zewnętrznej (LAS)  

Legenda do rys : 32 

 

Symbol Opis 

B  Strop F30* 
B 2  Strop F90* 
C  Jeśli L1 jest dłuższa niż 1 m musi być zabu-

dowany dodatkowy element kontrolny 
H 1  Czerpnia powietrza do spalania 

2 Rewizja prosta powietrzno-spalinowa 

4 Opierzenie na dach skośny uniwersalne ce-
glane lub czarne 

6 Kolano powietrzno-spalinowe 87° 

7 
Podwójna rura , 255 mm 
Podwójna rura, 500 mm 
Podwójna rura, 955 mm 
Podwójna rura, 1955 mm 

9 

Uchwyt mocujący do ściany zewnętrznej  
do 50 mm, stalowy biały 
Uchwyt mocujący do ściany zewnętrznej  
krótki do 50-150 mm, stalowy biały 
Uchwyt mocujący do ściany zewnętrznej  
długi do 50-360 mm, stalowy biały 

10 

Podwójna rura ze stali nierdzewnej do układu 
zewnętrznego, skracalna 
190 mm, biała lub stalowa 
440 mm, biała  lub stalowa 
940 mm, biała  lub stalowa 

11 Maskownica pełna / zamknięta 

24 
Podwójna rura z głowicą , długość ponad dach 
650 mm, ceglana- biała lub czarna-biała 
Podwójna rura z głowicą , długość ponad dach 
1100 mm, ceglana lub czarna 

25 Zestaw podłączeniowy LAS-adapter z króćcem 
pomiarowym 

30 Rewizja zewnętrzna z czerpnią powietrza ze 
stali nierdzewnej biała lub stalowa 

31 Rozeta na ścianę zewnętrzną ze stali nie-
rdzewnej biała lub stalowa 

32 
Kolano podwójne 87°, do układu zewnętrznego 
ze stali nierdzewnej, białe lub stalowe 

* Dotyczy małych budynków  wg przepisów budowlanych. 
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Układ odprowadzenia spalin i doprowadzenia 
powietrza typ :   C63X    praca niezależna   od      
powietrza z pomieszczenia.  
 
C63X = - palenisko ( dmuchawa przed palnikiem) z układem 

odprowadzenia spalin, które pobiera powietrze do 
spalania w układzie zamkniętym z zewnątrz bu-
dynku ( palenisko z pracą niezależna od powietrza 
z pomieszczenia). 
- palenisko, z odprowadzeniem spalin i dopro-
wadzeniem powietrza do spalania nie atesto-
wanym razem z kotłem. 

 
 

 
UWAGA ! 
 
Do odprowadzenia spalin i doprowadzenia po-
wietrza do spalania należy używać tylko dostar-
czonych i zatwierdzonych komponentów 
MHG/EWFE. 
Podczas korzystania z obcych systemów po-
wietrzno-spalinowych nieatestowanych  łącznie z 
kotłami MHG dostawca musi zapewnić, że: 
- komponenty posiadają wymaganą aprobatę 
techniczną CE. 
- komponenty są odpowiednie do konkretnego 
zastosowania. 
- komponenty są wystarczająco zwymiarowane. 
- nie ma niebezpieczeństwa ze strony spalin. 
- przestrzegane i zachowane są wszystkie prze-
pisy bezpieczeństwa, przeciwpożarowe, budow-
lane oraz wszystkie obowiązujące w tym zakre-
sie normy. 

 
Odprowadzenie spalin musi spełniać następujące wymogi : 
- Dopuszcza się spływ kondensatu do urządzenia 
- Najwyższy dopuszczalna recyrkulacja spalin 10% w wa-
runkach wietrznych 
-Wyrzutnia spalin i czerpnia doprowadzenia powietrz nie 
mogą być montowane na przeciwległych ścianach, 
- Układ odprowadzenia spalin musi być odpowiedni do 
wymiarów króćca podłączeniowego kotła ( adaptera) i musi 
mieścić się w granicach tolerancji, patrz tabela  poniżej. 
 

System  DN 60/100 System DN 80/125 
spaliny 
60 mm 

powietrze 
100 mm 

spaliny  
80 mm 

powietrze 
125 mm 

60 +0,3 100 +2 80 +0,3 125 +2 
-0,7 -0 -0,7 -0 

 
W przypadku zastosowania układów spalinowych innych 
firm muszą one zawierać co najmniej następujące atesty i 
oznaczenia:  

- CE-znak 
- EN 14471: T120 H1 W 2 O20 LI E U 

 
Norma materia-
łowa; dla stali 
nierdzewnej 
EN1856-2, dla 
tworzywa 
sztucznego 
EN14471 

Klasa 
tempera-
turowa 
T120 dla 
tworzywa 
sztucz-
nego 

Klasa nadci-
śnienia (P1) 
wysokiego 
ciśnienia 
(H1). 

Klasa odpor-
ności na kon-
densat - W 
(skroplony) 

 
 

C63X System powietrzno-spalinowy elementy i 
podłączenia nie atestowane razem z kotłem 
 

B

B2

C
I

 
Rys. 33: System powietrzno-spalinowy C63X elementy i 

podłączenia nie atestowane razem z kotłem 
gazowym. 

Legenda do rys:33 

Symbol Opis 

B  Strop F30* 
B 2  Strop F90* 
C  Jeśli L1 jest dłuższa niż 1 m musi być zabu-

dowany dodatkowy element kontrolny 
I  System powietrzno-spalinowy który nie jest 

atestowany razem z kotłem 

25 Zestaw podłączeniowy LAS-adapter z króćcem 
pomiarowym 

* Dotyczy małych budynków  wg przepisów budowlanych. 
 

 
UWAGA! 
Odpowiedzialność za projekt, obliczenia, obsługę 
gwarancję i bezpieczeństwo układów powietrz-
no-spalinowych innych producentów spoczywa 
wyłącznie na producencie wyrobu. MHG/EWFE 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszko-
dzenia lub usterki wynikające z użycia systemów 
spalinowych stron trzecich. 
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Układ odprowadzenia spalin i doprowadzenia 
powietrza typ :   C83X    praca niezależna   od      
powietrza z pomieszczenia  
 
 
 
C83X = - palenisko ( dmuchawa przed palnikiem) z układem 

odprowadzenia spalin, która pobiera powietrze do 
spalania w układzie zamknięty z zewnątrz budyn-
ku ( palenisko z pracą niezależna od powietrza z 
pomieszczenia). 
- palenisko połączone do jednego wspólnego po-
wiązanego ze sobą układu odprowadzenia spalin. 
Ten układ spalinowy  składa się z pojedynczego 
podciśnienia odprowadzenia spalin przez komin    
(bez wspomagania wentylatora), przez który od-
prowadzane są spaliny. palenisko jest też połą-
czone z powiązanym w  drugiej linii z układem po-
wietrzno-spalinowym  z ochroną przed wiatrem. 
  

C83X System powietrzno-spalinowy prowadzony 
po ścianie zewnętrznej (LAS) 
 
 

 
UWAGA! 
Jeżeli urządzenie pracuje na układzie powietrz-
no-spalinowym C83X. Jeżeli kocioł jest montowa-
ny na stelażu SET 12-l naczynia przeponowego 
(nr kat. 96.38200-7204 lub 96.38200-7206), aby 
umożliwić montaż układu spalinowego konieczne 
jest zwiększenie odległości pomiędzy ścianą a 
stelażem. 

 

C83X Odprowadzenie spalin przez szacht komi-
nowy  odporny na kondensat i układ powietrz-
no- spalinowy horyzontalny. 
 

B1

B

B2
C

G

H1

 
Rys. 34: C83X Odprowadzenie spalin przez szacht komino-
wy  odporny na kondensat i układ powietrzno- spalinowy 
horyzontalny. 

Legenda do rys 34: 

 

Symbol Opis 
B  Strop F30* 

B 1  Szacht F90 lub F30* 
B 2  Strop F90** 

C  
Jeśli L1 jest dłuższa niż 1 m musi być zabu-
dowany dodatkowy element kontrolny 

G  
Komin do odprowadzenia spalin musi być 
przystosowany do pracy w nadciśnieniu i 
odporny na kondensat ! ** 

H 1  Czerpnia powietrza do spalania 
2 Rewizja prosta powietrzno-spalinowa 

3 
Rura spalinowa sztywna, 255 mm 
Rura spalinowa sztywna, 500 mm 
Rura spalinowa sztywna, 955 mm 
Rura spalinowa sztywna, 1955 mm 

6 Kolano powietrzno-spalinowe 87° 

7 
Podwójna rura , 255 mm 
Podwójna rura, 500 mm 
Podwójna rura, 955 mm 
Podwójna rura, 1955 mm 

11 Maskownica pełna / zamknięta 
12 Kolano spalinowe 87°; sztywne 
13 Rewizja prosta  

20 Czerpnia pozioma z osłoną wyrzutu spalin 
przed wiatrem 

25 Zestaw podłączeniowy LAS-adapter z króćcem 
pomiarowym 

36 Sztucer powietrzny DN 80/125 D 80 
46 Podłączenie do szachtu (do wykonania) 
69 Przejście połączeniowe  dla rury giętkiej 

 
* Dotyczy małych budynków  wg przepisów budowlanych. 
** Według normy niemieckiej DIN V 18160-1 (01-2006) 
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Układ odprowadzenia spalin i doprowadzenia 
powietrza typ :   C93X    praca niezależna   od      
powietrza z pomieszczenia  
 
C53X = - palenisko ( dmuchawa przed palnikiem) z układem 

odprowadzenia spalin, która pobiera powietrze do 
spalania w układzie zamknięty z zewnątrz budyn-
ku ( palenisko z pracą niezależną od powietrza z 
pomieszczenia). 
- palenisko z odprowadzeniem spalin i doprowa-
dzeniem powietrza do spalania pionowo przez 
dach usytuowane blisko siebie w tym samym za-
kresie ciśnień,  pobór powietrza do spalania czę-
ściowo lub całkowicie z wykorzystaniem szachtu 
kominowego. 

 
C93X Układ powietrzno-spalinowy wprowadzony 
w szachcie kominowym z układem koncen-
trycznym wychodzącym ponad dach. 
 

B1
B

B2

C

D

 
Rys.35: C93X System powietrzno-spalinowy w szachcie 

murowanym z układem koncentrycznym wychodzącym 
ponad dach.   

Legenda do rys 35 
 
 

Symbol Opis 

B  Strop F30* 
B1  Szacht F90 lub F30* 
B2  Strop F90* 

C  
Jeśli L1 jest dłuższa niż 1 m musi być zabu-
dowany dodatkowy element kontrolny 

D  

Wymagany dodatkowy element kontrolno-
rewizyjny  jeżeli otwór rewizyjny na odprowa-
dzeniu spalin jest w dalszej odległości jak 
30cm od szachtu. 

2 Rewizja prosta powietrzno-spalinowa 

3 
Rura spalinowa sztywna, 255 mm 
Rura spalinowa sztywna, 500 mm 
Rura spalinowa sztywna, 955 mm 
Rura spalinowa sztywna, 1955 mm 

4 Opierzenie na dach skośny uniwersalne ce-
glane lub czarne 

5 
Podwójna rura z głowicą , długość ponad dach 
650 mm, ceglana lub czarna 
Podwójna rura z głowicą , długość ponad dach 
1100 mm, ceglana lub czarna 

6 Kolano powietrzno-spalinowe 87° 

7 
Podwójna rura , 255 mm 
Podwójna rura, 500 mm 
Podwójna rura, 955 mm 
Podwójna rura, 1955 mm 

11 Maskownica pełna / zamknięta 
14 Kolano spalinowe 87° z podporą 

15 
Rozpórki kominowe ( wymagana 1x  rozpór-
ka co 955 lub1955 mm w zależności od dł. 
rur) 

25 Zestaw podłączeniowy LAS-adapter z króćcem 
pomiarowym 

 
* Dotyczy małych budynków  wg przepisów budowlanych. 
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Układ odprowadzenia spalin i doprowadzenia 
powietrza typ :   C93X    praca niezależna   od      
powietrza z pomieszczenia 
 
 
 
 
 
 
C93X Układ powietrzno-spalinowy rura spalino-
wa prowadzona w szachcie kominowym. 
 
 
 

B1
B

B2

C

D

 
Rys. 36: C93X System powietrzno-spalinowy w szachcie 

murowanym z układem cym ponad dach.   

 
Legenda rys. 36: 
 
 

Symbol Symbol 

B  Strop F30* 

B1  Szacht F90 lub F30* 

B2  Strop F90* 

C  Jeśli L1 jest dłuższa niż 1 m musi być zabu-
dowany dodatkowy element kontrolny 

D  Wymagany dodatkowy element kontrolno-
rewizyjny  jeżeli otwór rewizyjny na odprowa-
dzeniu spalin jest w dalszej odległości jak 
30cm od szachtu. 

2 Rewizja prosta powietrzno-spalinowa 

3 
Rura spalinowa sztywna, 255 mm 
Rura spalinowa sztywna, 500 mm 
Rura spalinowa sztywna, 955 mm 
Rura spalinowa sztywna, 1955 mm 

6 Kolano powietrzno-spalinowe 87° 

7 
Podwójna rura , 255 mm 
Podwójna rura, 500 mm 
Podwójna rura, 955 mm 
Podwójna rura, 1955 mm 

11 Maskownica pełna / zamknięta 
14 Kolano spalinowe 87° z podporą 

15 
Rozpórki kominowe ( wymagana 1x  rozpór-
ka co 955 lub1955 mm w zależności od dł. 
rur) 

16 Czapa  kominowa  SET 

25 Zestaw podłączeniowy LAS-adapter z króćcem 
pomiarowym 

 
* Dotyczy małych budynków  wg przepisów budowlanych. 
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3.8.3  Maksymalna długość rur spalinowych 
 

 
Rys. 37: Długość w rozwinięciu 
 
Praca kotła zależna od powietrza z pomieszczenia (RLA) 
 

 Maksymalna długość systemu spalinowego   
Przyłącze / 
czopuch Odcinek pionowy ecoGAS  

11 
ecoGAS  
18, 18/24, 
Kompakt 

ecoGAS  
24, 24/28 

ecoGAS  
30, 30/36 

ecoGAS  
45, 45/36 

DN 60 DN 60 sztywna 28,4 m 17,6 m 9,4 m 6,4 m - 
DN 60 DN 60 giętka 28,4 m 13,4 m 7,4 m 4,4 m - 
DN 60/100 DN 60 sztywna 26,4 m 9,4 m 5,4 m 4,4 m - 
DN 60/100 DN 60 giętka 26,4 m 9,4 m 5,4 m 4,4 m - 
DN 60 DN 60/100 zewnętrzny 30 m 17,4 m 7,4 m 6,4 m - 
DN 80 DN 80 sztywna 30 m 30 m 30 m 28,4 m 18,4 m 
DN 80 DN 80 giętka 30 m 30 m 30 m 28,4 m 14,4 m 
DN 80/125 DN 80 sztywna 30 m 30 m 28,4 m 20,4 m 7,4 m 
DN 80/125 DN 80 giętka 30 m 28,4 m 26,4 m 18,4 m 5,4 m 
DN 80 DN 80/125 zewnętrzny 30 m 30 m 30 m 28,4 m 18,4 m 

 
 

Praca kotła niezależna od powietrza z pomieszczenia (RLU) – pobór powietrza do spalania z zewnątrz 
 

 Maksymalna długość systemu powietrzno- spalinowego 
Przyłącze / 
czopuch Odcinek pionowy ecoGAS  

11 
ecoGAS  
18, 18/24, 
Kompakt 

ecoGAS  
24, 24/28 

ecoGAS  
30, 30/36 

ecoGAS  
45, 45/36 

DN 60/100 DN 60 sztywna 30 m 15 m 6,4 m 4,4 m - 
DN 60/100 DN 60 giętka 30 m 10 m 6,4 m 3,4 m - 
DN 60/100 DN 60/100 26,4 m 9,4 m 5,4 m 4,4 m - 
DN 60/100 DN 60/100 zewnętrzny 26,4 m 9,4 m 5,4 m 4,4 m - 
DN 80/125 DN 80 sztywna 30 m 30 m 28,4 m 20,4 m 14 m 
DN 80/125 DN 80 giętka 30 m 30 m 28,4 m 18,4 m 12 m 
DN 80/125 DN 80/125 30 m 30 m 28,4 m 20,4 m 9 m 
DN 80/125 DN 80/125 zewnętrzny 30 m 30 m 28,4 m 20,4 m 9 m 

 

Założenia do wyliczeń : 
Wymiar szachtu: 
rura spalinowa DN 60   Ø 125 mm   lub  105x105 mm 
rura spalinowa DN 80   Ø 145 mm   lub  125x125 mm 
rura spalinowa DN 100   Ø 165 mm   lub  145x145 mm 
 
-  rozwinięta długość podłączenia kotła / czopucha L= 1,5 m 
-  dwie zmiany kierunku : 2 x 87 ° 
-  pobór powietrza do spalania  max długość rozwinięcia 5m ( układ prowadzony po ścianie zewnętrznej) 
 
Przy dodatkowych zmianach kierunku, max długość po rozwinięciu zmniejsza się o: 
- 0,3 m  x każde kolano 30 ° 
- 0,5 m x każde kolano 45 ° 
- 0,8 m x każde kolano 87 ° 

Maksymalna długość 
układu spalinowego 
obejmuje rozwiniętą 
długość od króćca 
przyłączeniowego 
kotła do wylotu spalin. 
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3.8.4 Lista oprzyrządowania systemów spalinowych i  powietrzno-spalinowych 

 
Lista oprzyrządowania DN 60: 
 

Poz. Opis Nr katalogowy ATEC B23 B33 C13X C33X C43X C53X C63X C83X C93X 

2 Rewizja prosta, koncentryczna,  
DN 60/100 94.61309-4301 0503  X X X X X   X 

3 

Rura spalinowa:  255 mm; DN 60 
                            500 mm; DN 60 
                            955 mm; DN 60 
                          1955 mm; DN 60 

94.61207-4202 
94.61207-4205 
94.61207-4210 
94.61207-4220 

0317 
0318 
0319 
0320 

X X       X 

4 Opierzenie uniwersalne :-  ceglane 
                                        - czarne  

94.61370-4303 
94.61370-4304 

1467 
1468 X X  X     X 

5 

Podwójna rura z głowicą DN 60/100,  
długość ponad dach L = 650 mm : 
                           ceglana  
                           czarna 

 
 

94.61309-4304 
96.33300-7025 

 
 

0457 
0458 

X   X     X 

6 Kolano z rewizją  87° DN 60/100, 
koncentryczne 94.61309-4302 0501  X X X X X   X 

7 

Podwójna rura: DN 60/100, 255 mm 
                         DN 60/100, 500 mm 
                         DN 60/100, 955 mm 
                         DN 60/100, 1955 mm 

96.33300-7018 
96.33300-7022 
96.33300-7023 
96.33300-7024 

0517 
0518 
0519 
0520 

 X X X X X   X 

9 

Uchwyt mocujący DN 100  :   
 - do 50 mm, stal nierdzewna/biały 
 - do 50 mm, stal nierdzewna/stal  
Uchwyt mocujący DN 100 krótki  :   
 - 50-150 mm, stal nierdzewna/biały 
 - 50-150 mm, stal nierdzewna/stal 
 - 50-360 mm, stal nierdzewna/biały 
 - 50-360 mm, stal nierdzewna/stal 

 

 
 710742 
700742 

 
710744 
700744 
710745 
700745 

X     X    

10 

Podwójna rura DN 60/100 do syste-
mu zewnętrznego, skracalna 
  -190 mm, stal nierdzewna/biała 
  -190 mm, stal nierdzewna/stalowa 
  -440 mm, stal nierdzewna/biała 
  -440 mm, stal nierdzewna/stal 
  -940 mm, stal nierdzewna/biała 
  -940 mm, stal nierdzewna/stal 

 

 
 

710717 
700717 
710718 
700718 
710719 
700719 

X     X    

11 Maskownica  DN 100, zamknięta 94.61260-4212 0428     X X   X 
12 Kolano z rewizją 87°;  DN 60 94.61209-4202 0301 X         
13 Rewizja prosta , DN 60 94.61209-4201 0303 X X       X 
14 Kolano z podporą DN 60 94.68212-4205 0334 X X       X 

15 

Rozpórki kominowe dla rur spalino-
wych DN 60 (opak. 4 szt) 
Rozpórki kominowe dla rur spalino-
wych DN 60 (opak. 3 szt)  
wymagana 1xszt co 955 lub 1955mm 

 
94.61209-4203 
 
94.68220-4201 

 
0354 

 
2352 

X X       X 

16 Czapa kominowa SET DN 60  94.68230-4100 0338 X X       X 

20 
Czerpnia i wyrzutnia pozioma z 
osłoną przed wiatrem DN 60 

94.61470-4410 440698   X       

23 Kolano podwójne 87° DN 60/100 96.33300-7021 0516  X X X X X   X 

24 

Podwójna rura z głowicą, WhP  
DN 60/100, system zewnętrzny : 
                  - czarno - biała 
                  - ceglano - biała 

 

 
 

710758 
710757 

X     X    

25 Zestaw podłączeniowy LAS-
adapter z króćcem pomiarowym 

94.61300-4316 - X X X X X X X  X 
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Poz. Opis Nr katalogowy ATEC B23 B33 C13X C33X C43X C53X C63X C83X C93X 

30 

Rewizja zewnętrzna z czerpnią po-
wietrza ze stali nierdzewnej biała lub 
stalowa DN 60/100: 
      - stal nierdzewna/biała 
      - stal nierdzewna/stalowa 

 

 
 
 

710755 
700755 

X     X    

31 
Maskownica zewnętrzna DN 100  
      - stal nierdzewna/biała 
      - stal nierdzewna/stalowa 

 
 

710728 
700728 

X     X    

32 
Kolano podwójne 87°, DN 60/100  
zewnętrzne :  - stal nierdzewna/biała 
                  - stal nierdzewna/stalowa 

 
 

710716 
700716 

X     X    

35 
Osłona przed wiatrem DN 60: 
        - czarna 
        - ceglana 

 
94.61510-4202 
94.61510-4201 

 
170462 
170461 

X X X X     X 

36 Trójnik z doprowadzeniem powietrza 
DN60/100 D 60 Brak w ofercie           

46 Podłączenie do szachtu    X X   X     
47 Maskownica DN 60 Brak w ofercie           

48 Maskownica z otworami wentylacyj-
nymi DN 60 94.68210-4102 0330 X X        

49 Rozeta nawiewna DN 60/100  0590 X X        
50 Kolano podwójne 30° DN 60/100 96.33300-7019 0514  X X X X X   X 
51 Kolano podwójne 45° DN 60/100 96.33300-7020 0515  X X X X X   X 

52 

Opierzenie na dach skośny 25°-45°, 
z fartuchem ołowianym 450x450mm                            
       - ceglane 
       - czarne 

 
 

94.61370-4312 
94.61370-4313 

 
 

1561 
1562 

X X  X     X 

53 
Adapter do dachówki Klöber 
      - ceglany 
      - czarny 

 
94.61370-4306 
94.61370-4307 

 
1247 
1248 

X X  X     X 

54 
Adapter do dachówki Braas 
      - ceglany 
      - czarny 

 
94.61370-4310 
94.61370-4311 

 
1257 
1258 

X X  X     X 

55 Opierzenie na dach płaski 94.61370-4305 1466 X X  X     X 
60 Kolano 30°- DN 60 94.61208-4202 0314 X X       X 
61 Kolano 45°- DN 60 94.61208-4203 0315 X X       X 
62 Kolano 87°- DN 60 94.61208-4204 0316 X X       X 

65 

Rura giętka DN 60 z zestawem mon-
tażowym :    - SET 10m  
                    - SET 12,5m  
                    - SET 15m  

            
94.61107-4110 
94.61107-4112 
94.61107-4115 

100322 
200322 
300322 

X X       X 

66 Rewizja giętka z uchwytami DN 60 94.61109-4101 0304 X X       X 

67 Zakończenia komina dla rury giętkiej 
DN 60 Brak w ofercie           

69 Złączka połączeniowa dla rury gięt-
kiej DN 60 94.61109-4102 0351 X X       X 

70 Czapa kominowa ze stali nierdzewnej  
DN 60 94.61209-4204 0342 X X       X 

71 

Rewizja prosta DN 60/100, system 
zewnętrzny ze stali nierdzewnej:  

- biała 
- stalowa 

 

 
 

710703 
700703 

X     X    

72 

Kolano podwójne  30°, DN 60/100, 
zewnętrzny, ze stali nierdzewnej:  

- białe 
     - stalowe 

 

 
 

710714 
700714 

X     X    

73 

Kolano podwójne  45°, DN 60/100, 
zewnętrzny, ze stali nierdzewnej:  

- białe 
     - stalowe 

 

 
 

710715 
700715 

X     X    
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Poz. Opis Nr katalogowy ATEC B23 B33 C13X C33X C43X C53X C63X C83X C93X 

74 

Czerpnia powietrza, DN 60/100, 
zewnętrzna, ze stali nierdzewnej:  

 - biała 
     - stalowa 

 

 
 

710756 
700756 

X     X    

75 

Opaska do połączenia rur DN 100, A 
zewnętrzna, ze stali nierdzewnej : 

 - biała 
     - stalowa 

 

 
 

710740 
700740 

X     X    

76 

Zakończenie systemu podwójnej rury 
DN 60/100, system zewnętrzny ze 
stali nierdzewnej wyprowadzony 
ponad dach: - biała 
                     - stalowa 

 

 
 
 

710754 
700754 

X     X    

90 
SET-bazowy do systemu zewnętrz-
nego DN 60/100 WhP, stal nierdzew-
na biała, rura wewnętrzna PP 

 710770 X     X    

91 
SET-bazowy do systemu zewnętrz-
nego DN 60/100 IronPoly, stal nie-
rdzewna/ stal, rura wewnętrzna PP 

 700770 X     X    

100 SET– bazowy wyjście horyzontalne 
DN 60/100 94.61000-7020 -   X       

101 
SET-bazowy podłączenie do szachtu 
rura sztywna lub giętka 
DN 60/100 – DN 60 

94.61000-7001 0570         X 

102 SET-bazowy przejście przez dach  
(koncentryczne) 94.62100-5605 -          

 
 
 Lista oprzyrządowania DN 80: 
 
 

Poz. Opis Nr katalogowy ATEC B23 B33 C13X C33X C43X C53X C63X C83X C93X 

2 Rewizja prosta, koncentryczna,  
DN 80/1125 94.61330-4301 1503  X X X X X   X 

3 

Rura spalinowa:  255 mm; DN 80 
                            500 mm; DN 80 
                            955 mm; DN 80 
                          1955 mm; DN 80 

94.61210-4202 
94.61210-4205 
94.61210-4210 
94.61210-4220 

1317 
1318 
1319 
1320 

X X    X   X 

4 Opierzenie uniwersalne : ceglane 
                                         czarne 

94.61370-4303 
94.61370-4304 

1467 
1468 X X  X  X   X 

5 

Podwójna rura z głowicą DN 
80/125, długość ponad dach  
L = 650 mm :                  ceglana  
                                       czarna 
 

L = 1100 mm :                ceglana  
                                       czarna 

 
 
 

94.61370-4301 
94.61370-4302 

 

94.61370-4308 
94.61370-4309 

 
 

1457 
1458 

 

1459 
1460 

X   X     X 

6 Kolano z rewizją  87° DN 80/125, 
koncentryczne 94.61330-4302 1501  X X X X X  X X 

7 

Podwójna rura: DN 80/125, 255mm 
                         DN 60/125, 500mm 
                         DN 60/125, 955mm 
                        DN 60/125,1955mm 

94.61310-4301 
94.61310-4302 
94.61310-4303 
94.61310-4304 

1517 
1518 
1519 
1520 

 X X X X X  X X 

9 

Uchwyt mocujący DN 125  :   
 - do 50 mm, stal nierdzewna/biały 
 - do 50 mm, stal nierdzewna/stal  
Uchwyt mocujący DN 125 krótki  :   
- 50-150 mm, stal nierdzewna/biały 
- 50-150 mm, stal nierdzewna/stal 
- 50-360 mm, stal nierdzewna/biały 
- 50-360 mm, stal nierdzewna/stal 

 
94.68220-4251 
94.61400-4515 

 
94.68220-4252 
94.61400-4516 
94.68220-4253 
94.61400-4517 

 
711742 
701742 

 
711744 
701744 
711745 
701745 

X     X    
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Poz. Opis Nr katalogowy ATEC B23 B33 C13X C33X C43X C53X C63X C83X C93X 

10 

Podwójna rura DN 80/125 do sys-
temu zewnętrznego, skracalna 
190 mm, stal nierdzewna/biała 
190 mm, stal nierdzewna/stalowa 
440 mm, stal nierdzewna/biała 
440 mm, stal nierdzewna/stal 
940 mm, stal nierdzewna/biała 
940 mm, stal nierdzewna/stal 

 
 

94.61410-4451 
94.61400-4505 
94.61410-4452 
94.61400-4506 
94.61410-4453 
94.61400-4507 

 
 

711717 
701717 
711718 
701718 
711719 
701719 

X     X    

11 Maskownica  DN 125, zamknięta 94.61300-4305 1428     X X  X X 
12 Kolano z rewizją 87°;  DN 80 94.61230-4202 1301 X       X  
13 Rewizja prosta , DN 80 94.61230-4201 1303 X X    X  X X 
14 Kolano z podporą DN 80 94.68212-4201 1334 X X    X   X 

15 

Rozpórki kominowe dla rur spali-
nowych DN 80-100 (opak. 3 szt) 
(wymagana 1x rozpórka co 955 lub 
1955 mm) 

94.68220-4201 2352 X X    X   X 

16 Czapa kominowa SET DN 80  94.68230-4101 1338 X X    X   X 

20 Czerpnia i wyrzutnia pozioma z 
osłoną przed wiatremDN80 

94.61470-4412 440699   X     X  

23 Kolano podwójne 87° DN 60/100 94.61320-4303 1516  X X X X X  X X 

24 

Podwójna rura z głowicą, WhP  
DN 80/125, system zewnętrzny : 
                  - czarno - biała 
                  - ceglano - biała 

 
 

94.61470-4451 
94.61470-4452 

 
 

711758 
711757 

X     X    

25 Zestaw podłączeniowy LAS-
adapter z króćcem pomiarowym 

94.61300-4317 - X X X X X X X X X 

30 

Rewizja zewnętrzna z czerpnią 
powietrza ze stali nierdzewnej biała 
lub stalowa DN 80/125: 
      - stal nierdzewna/biała 
      - stal nierdzewna/stalowa 

 
 

94.61460-4452 
94.61400-4509 

 
 

711755 
701755 

X     X    

31 
Maskownica zewnętrzna DN 125  
      - stal nierdzewna/biała 
      - stal nierdzewna/stalowa 

 
94.61300-4351 
94.61400-4502 

 
711728 
701728 

X     X    

32 

Kolano podwójne 87°, DN 80/125  
zewnętrzne : 
      - stal nierdzewna/biała 
      - stal nierdzewna/stalowa 

 
 

94.61420-4453 
94.61400-4513 

 
 

711716 
701716 

X     X    

35 
Osłona przed wiatrem DN 80 
        - czarna 
        - ceglana 

 
94.61510-4205 
94.61510-4206 

 
1462 
1461 

X X X X  X   X 

36 Trójnik z doprowadzeniem powie-
trza DN 80/125 D80 94.61330-4306 1584      X  X  

46 Podłączenie do szachtu  - - X X   X   X  
47 Maskownica DN 80 94.61260-4210 1331 X X   X     

48 Maskownica z otworami wentyla-
cyjnymi DN 80 94.68210-4101 1330 X X        

49 Rozeta nawiewna DN 80/125 94.68100-7016 1590 X X        
50 Kolano podwójne 30° DN 80/125 94.61320-4301 1514  X X X X X  X X 
51 Kolano podwójne 45° DN 80/125 94.61320-4302 1515  X X X X X  X X 

52 

Opierzenie na dach skośny        
25°-45°, z fartuchem ołowianym 
450x450mm      - ceglane 
                          - czarne 

 
 

94.61370-4312 
94.61370-4313 

 
 

1561 
1562 

X X  X  X   X 

53 
Adapter do dachówki Klöber 
                       - ceglany 
                        - czarny 

 
94.61370-4306 
94.61370-4307 

 
1247 
1248 

X X  X  X   X 

54 
Adapter do dachówki Braas 
                      - ceglany 
                      - czarny 

 
94.61370-4310 
94.61370-4311 

 
1257 
1258 

X X  X  X   X 
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Poz. Opis Nr katalogowy ATEC B23 B33 C13X C33X C43X C53X C63X C83X C93X 
55 Opierzenie na dach płaski 94.61370-4305 1466 X X  X  X   X 
60 Kolano 30°- DN 80 94.61220-4202 1314 X X    X  X X 
61 Kolano 45°- DN 80 94.61220-4203 1315 X X    X  X X 
62 Kolano 87°- DN 80 94.61220-4204 1316 X X    X  X X 

65 

Rura giętka DN 80 z zestawem 
montażowym :    - SET 10 m  
                           - SET 12,5 m  
                           - SET 15 m  
                           - SET 50 m 

 
94.61110-4110 
94.61110-4112 
94.61110-4115 
94.61110-4150 

 
11322 
21322 
31322 
91322 

X X    X   X 

66 Rewizja giętka z uchwytami DN 80 94.61130-4104 1304 X X    X   X 

67 Zakończenia komina dla rury gięt-
kiej DN 80 94.61130-4105 1339 X X    X   X 

69 Złączka połączeniowa dla rury 
giętkiej DN 80 94.61130-4102 1351 X X    X  X X 

70 Czapa kominowa ze stali nie-
rdzewnej DN 80 94.68230-4102 1342 X X    X   X 

71 

Rewizja prosta DN 80/125, system 
zewnętrzny ze stali nierdzewnej:  

- biała 
- stalowa 

 
 

94.61460-4451 
94.61400-4508 

 
 

711703 
701703 

X     X    

72 

Kolano podwójne  30°, DN 80/125, 
zewnętrzny, ze stali nierdzewnej:  

- białe 
     - stalowe 

 
 

94.61420-4451 
94.61400-4511 

 
 

711714 
701714 

X     X    

73 

Kolano podwójne  45°, DN 80/125, 
zewnętrzny, ze stali nierdzewnej:  

- białe 
     - stalowe 

 
 

94.61420-4452 
94.61400-4512 

 
 

711715 
701715 

X     X    

74 

Czerpnia powietrza, DN 80/125, 
zewnętrzna, ze stali nierdzewnej  

 - biała 
     - stalowa 

 
 

94.61410-4455 
94.61400-4510 

 
 

711756 
701756 

X     X    

75 

Opaska do połączenia rur DN 125 
zewnętrzna, ze stali nierdzewnej  

 - biała 
     - stalowa 

 
 

94.68220-4254 
94.61400-4519 

 
 

711740 
701740 

X     X    

76 

Zakończenie systemu podwójnej 
rury DN 80/125, system zewnętrz-
ny ze stali nierdzewnej wyprowa-
dzony ponad dach :- biała 
                               - stalowa 

 
 
 

94.61470-4453 
94.61400-4504 

 
 
 

711754 
701754 

X     X    

90 

SET-bazowy do systemu ze-
wnętrznego DN 80/125 WhP, stal 
nierdzewna biała, rura wewnętrzna 
PP 

94.61400-4451 711770 X     X    

91 

SET-bazowy do systemu ze-
wnętrznego DN 80/125 IronPoly, 
stal nierdzewna/ stal, rura we-
wnętrzna PP 

94.61400-4503 701770 X     X    

100 SET– bazowy wyjście horyzontalne 
DN 80/125 94.61000-7022 -   X     X  

101 
SET-bazowy podłączenie do 
szachtu rura sztywna lub giętka 
DN 80/125 – DN 80 

94.61000-7003 1570      X   X 
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3.8.5   Wielokondygnacyjne systemy             
kaskadowe odprowadzenia spalin 

 
Komponenty MFB (wielokondygnacyjnego systemy odpro-
wadzenia spalin ) umożliwiają wykonanie układu powietrz-
no-spalinowego w szachcie kominowym w systemie pracy 
niezależnej od powietrza z pomieszczenia. W takim przy-
padku można do jednego wspólnego układu odprowadze-
nia spalin podłączyć maksymalnie 10 kotłów kondensacyj-
nych ecoGAS o maksymalnej mocy 30 kW na jednostkę. 
Maksymalna temperatura spalinowych wynosi 120°C. 
Przyłącze kotła DN 80/125 z jednościennym przewodem 
spalinowym prowadzonym w szachcie DN 100, DN 110, 
DN 125 lub DN 160 (w zależności od potrzeb, patrz tabela 
w rozdziale "Wielokondygnacyjne systemy spalinowe w 
szachcie"). 
 

Gazowe kotły kondensacyjne ecoGAS wyposażone seryj-
nie w zawór zwrotny na wentylatorze. Ten element zabez-
piecza przed przedostawaniem się gazów spalinowych 
przez jednostkę kotłową w danej chwili nie pracującą, która 
podłączona jest do wspólnego systemu odprowadzenia 
spalin z wieloma kotłami pracującymi w nadciśnieniu. 
 

 
UWAGA! 
- W przypadku instalacji zgodnie z tabelą w tym 

rozdziale nie są wymagane dodatkowe obli-
czenia. 

- W przypadku różnych mocy urządzeń można 
użyć dane z tabeli dla zastosowanego naj-
większego urządzenia lub ponownie indywidu-
alnie wykonać obliczenia. urządzenia. 

- Jeśli przekroczony zostanie graniczna długości 
odprowadzenia konieczne jest skorygowanie 
długości i wymiarów odpowiadających z tabeli 
lub dokonać indywidualnego obliczenia. 

- Montaż jednej jednostki na piętrze 
- Odległość między dwoma podłączeniami spalin 

z kotłów musi wynosić w szachcie co najmniej 
2,5 m. 

- Maksymalnie 10 urządzeń, każde o maksymal-
nej mocy do 30 kW, może być podłączone do 
wspólnego układu odprowadzenia spalin. 

 

Opis do rys 38: 

Symbol Opis 
A  Giętki przewód pomiędzy urządzeniami 
B  Zakończenie układu z rury giętkiej lub sztywnej 

C  
Czopuch w wykonaniu PP wewnątrz i stal na 
zewnątrz 

3 Rura spalinowa, sztywna : 255mm / 500mm           
                                         955 mm / 1955 mm 

13 Rewizja, sztywna 

15 Rozpórki kominowe odprowadzenia spalin 
wymagana co 955mm lub 1955 mm  

65 

Rura giętka 10m + SET montażowy  
Rura giętka 12,5 + SET montażowy  
Rura giętka 15m + SET montażowy DN 80 
Rura giętka 50m + SET montażowy DN 80 

180 SET Bazowy do układów MFB kaskadowych 
181 Odprowadzenie kondensatu do systemu MFB 

182 SET podłączeniowy do systemu MFB 
183 Kolano z rewizją 87°, koncentryczne, MFB 

184 
Podwójna rura, 255 mm, MFB 
Podwójna rura 500 mm, MFB 
Podwójna rura, 955 mm, MFB 

 

 
Rys 38 Wielokondygnacyjne systemy kaskadowe 
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Tabela doboru układu odprowadzenia spalin ( wielokondygnacyjnego) w szachcie. 
 
Prowadzenie  "rury spalinowej DN..."  w szachcie powoduje, że  wymagana jest minimalna średnica rury wydechowej. 
Określenie " wymiar szachtu   " jest minimalnym wewnętrznym wymiarem szachtu dla układu pionowego odprowadzenia 
spalin bez zmian przekroju poprzecznego, pęknięć lub innych zmian kierunku. 
 

Li
cz

ba
 

ur
zą

dz
eń

 Granicz-
na dłu-
gość w  

szachcie 
m 

ecoGAS 11  ecoGAS 18, 18/24 ecoGAS 24, 24/28 ecoGAS 30 

Przewód 
spalinowy 

DN 
Szacht   
  mm 

Przewód 
spalinowy 

DN 
Szacht   
  mm 

Przewód 
spalinowy 

DN 
Szacht   
  mm 

Przewód 
spalinowy 

DN 
Szacht   
  mm 

2 12 100 155 100 155 100 155 100 155 
3 15 100 155 100 155 110 170 110 170 
4 18 110 170 110 170 160 225 160 225 
5 21 160 225 160 225 160 225 160 225 
6 24 160 225 160 225 160 225 --- --- 
7 27 160 225 160 225 160 225 --- --- 
8 30 160 225 160 225 --- --- --- --- 
9 33 160 225 160 225 --- --- --- --- 
10 36 160 225 160 225 --- --- --- --- 

 

Założenia : 
- odcinek czopucha od kotła do szachtu wykonane z wymienionych elementów połączeniowy z elementem         
  wewnętrznym spalinowym z PP i zewnętrzną  rurą stalową w wykonaniu DN 60/100 lub DN 80/125 (tylko dla          
  ecoGAS 30) z 2 x kolano 87° i max. długość pozioma 3 m, 
- wysokość kondygnacji 3 m 
- długość układu odprowadzenia spalin od wylotu najwyżej położonego kotła do wylotu z komina maks. 6 m. 

 

 
UWAGA ! 
W przypadku układu odprowadzenia spalin różniącego się od podanych założeń, należy dokonać ponownych 
obliczeń i zatwierdzić w MHG. 

 

Lista oprzyrządowania do układów powietrzno-spalinowych wielokondygnacyjnych DN 60 dla  
kotłów kondensacyjnych ecoGAS: 

Poz. Opis Nr katalogowy ATEC DN 60 
25 Zestaw podłączeniowy LAS-adapter z króćcem pomiarowym 94.61300-4316 - X 

183 Kolano z rewizją DN 60/100 87°, koncentryczne, PP/stal  białe 94.65000-0101 0401 X 

184 
Podwójna rura DN 60/100, 255 mm, PP/stal biała 
Podwójna rura DN 60/100, 500 mm, PP/stal biała 
Podwójna rura DN 60/100, 955 mm, PP/stal biała 

94.65000-0108 
94.65000-0109 
94.65000-0110 

0417 
0418 
0419 

X 

185 Rewizja prosta  DN 60/100 PP/stal biała  94.65000-0103 0403 X 
186 Kolano podwójne 30°, DN 60/100 PP/stal białe 94.65000-0105 0414 X 
187 Kolano podwójne 45°, DN 60/100 PP/stal białe 94.65000-0106 0415 X 
188 Kolano podwójne 87°, DN 60/100 PP/stal białe 94.65000-0107 0416 X 

 

Lista oprzyrządowania do układów powietrzno-spalinowych wielokondygnacyjnych DN 60 dla  
kotłów kondensacyjnych ecoGAS: 

Poz. Opis Nr katalogowy ATEC DN 80 
25 Zestaw podłączeniowy LAS-adapter z króćcem pomiarowym 94.61300-4317 - X 
183 Kolano z rewizją DN 80/125 87°, koncentryczne, PP/stal  białe 94.65000-0201 1401 X 

184 
Podwójna rura DN 80/125, 255 mm, PP/stal biała 
Podwójna rura DN 80/125, 500 mm, PP/stal biała 
Podwójna rura DN 80/125, 955 mm, PP/stal biała 

94.65000-0208 
94.65000-0209 
94.65000-0210 

1417 
1418 
1419 

X 

185 Rewizja prosta  DN 80/125  PP/stal biała  94.65000-0203 1403 X 
186 Kolano podwójne 30°, DN 60/100 PP/stal białe 94.65000-0205 1414 X 
187 Kolano podwójne 45°, DN 80/125  PP/stal białe 94.65000-0206 1415 X 
188 Kolano podwójne 87°, DN 80/125  PP/stal białe 94.65000-0207 1416 X 
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Lista oprzyrządowania układów wielokondygnacyjnych dla  kotłów kondensacyjnych ecoGAS: 
 

Poz. Opis Nr katalogowy ATEC DN 80 DN 100 DN 110 DN 125 DN 160 

3 Rura spalinowa, sztywna, 955 mm; DN 80 
Rura spalinowa, sztywna, 1955 mm, DN 80 

94.61210-4210 
94.61210-4220 

1319 
1320 X     

3 Rura spalinowa, sztywna, 955 mm, DN 100 
Rura spalinowa, sztywna, 1955 mm, DN 100 

94.61240-4210 
94.61240-4220 

2319 
2320  X    

3 Rura spalinowa, sztywna, 955 mm, DN 110 
Rura spalinowa, sztywna, 1955 mm, DN 110  3319 

3320   X   

3 Rura sztywna, skracalna 1000 mm, DN 125 
Rura sztywna, skracalna 2000 mm, DN 125  

94.61270-4210 
94.61270-4220 

4319 
4320    X  

3 Rura sztywna, skracalna 1000 mm, DN 160  
Rura sztywna, skracalna 2000 mm, DN 160 

94.61280-4210 
94.61280-4220 

6319 
6320     X 

13 Rewizja prosta, sztywna, DN 80 94.61230-4201 1303 X     
13 Rewizja prosta, sztywna, DN 100 94.61260-4201 2303  X    
13 Rewizja prosta, sztywna DN 110  3303   X   
13 Rewizja prosta, sztywna DN 125 94.61270-4201 4303    X  
13 Rewizja prosta, sztywna DN 160 94.61280-4201 6303     X 
15 Rozpórki kominowe DN 80  1354 X     
15 Rozpórki kominowe DN 100  2354  X    
15 Rozpórki kominowe DN 110  3354   X   
15 Rozpórki kominowe DN 125-160  94.68275-4201 6352    X X 
16 Czapa kominowa  (SET)   jest częścią poz 180 
60 Kolano 30° DN 80 94.61220-4202 1314 X     
60 Kolano 30° DN 100 94.61250-4202 2314  X    
60 Kolano 30° DN 110  3314   X   
60 Kolano 30° DN 125 94.61275-4202 4314    X  
60 Kolano 30° DN 160 94.61285-4202 6314     X 
61 Kolano 45° DN 80 94.61220-4203 1315 X     
61 Kolano 45° DN 100 94.61250-4203 2315  X    
61 Kolano 45° DN 110  3315   X   
61 Kolano 45° DN 125 94.61275-4203 4315    X  
61 Kolano 45° DN 160 94.61285-4203 6315     X 
62 Kolano 87° DN 80 94.61220-4204 1316 X     
62 Kolano 87° DN 100 94.61250-4204 2316  X    
62 Kolano 87° DN 110  3316   X   
62 Kolano 87° DN 125 94.61275-4204 4316    X  
62 Kolano 87° DN 160 94.61285-4204 6316     X 

65 

Rura spalinowa giętka 10,0 m, DN 80 
Rura spalinowa giętka 12,5 m, DN 80 
Rura spalinowa giętka 15,0 m, DN 80 
Rura spalinowa giętka 50,0 m, DN 80 

94.61110-4110 
94.61110-4112 
94.61110-4115 
94.61110-4150 

11322 
21322 
31322 
91322 

X     

65 
Rura spalinowa giętka 10,0 m, DN 100 
Rura spalinowa giętka 12,5 m, DN 100 
Rura spalinowa giętka 15,0 m, DN 100 

94.61140-4110 
94.61140-4112 
94.61140-4115 

12322 
22322 
32322 

 X    

65 Rura spalinowa giętka 15,0 m, DN 110 
Rura spalinowa giętka 20,0 m, DN 110  33322 

53322   X   

65 Rura spalinowa giętka 15,0m, DN125 
Rura spalinowa giętka 20,0m, DN125 

94.61270-4115 
94.61270-4120 

34322 
54322    X  

65 Rura spalinowa giętka 15,0 m, DN 160 
Rura spalinowa giętka 20,0 m, DN 160  36322 

56322     X 

180 SET-bazowy wielokondygnacyjny DN 80 94.65000-0001 631394 X     
180 SET-bazowy wielokondygnacyjny DN 100 94.65000-0002 632394  X    
180 SET-bazowy wielokondygnacyjny DN 110 94.65000-0003 633394   X   
180 SET-bazowy wielokondygnacyjny DN 125 94.65000-0004 634394    X  
180 SET-bazowy wielokondygnacyjny DN 160 94.65000-0005 636394     X 
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Poz. Opis Nr katalogowy ATEC DN 80 DN 100 DN 110 DN 125 DN 160 

181 SET-  odprowadzenie  kondensatu  z szach-
tu DN 80 94.65000-0031 631393 X     

181 SET-  odprowadzenie  kondensatu  z szach-
tu DN 100 94.65000-0032 632393  X    

181 SET-  odprowadzenie  kondensatu  z szach-
tu DN 110 94.65000-0033 633393   X   

181 SET-  odprowadzenie  kondensatu  z szach-
tu DN 125 94.65000-0034 634393    X  

181 SET-  odprowadzenie  kondensatu  z szach-
tu DN 160 94.65000-0035 636393     X 

182 SET- podłączeniowy DN 60/100 - DN 80 
SET- podłączeniowy DN 80/125 - DN 80 

94.65000-0011 
94.65000-0021 

631380 
631381 X     

182 SET- podłączeniowy DN 60/100 - DN 100 
SET- podłączeniowy DN 80/125 - DN 100 

94.65000-0012 
94.65000-0022 

632380 
632381  X    

182 SET- podłączeniowy DN 60/100 - DN 110 
SET- podłączeniowy DN 80/125- DN 110 

94.65000-0013 
94.65000-0023 

633380 
633381   X   

182 SET- podłączeniowy DN 60/100 - DN 125 
SET- podłączeniowy DN 80/125 - DN 125 

94.65000-0014 
94.65000-0024 

634380 
634381    X  

182 SET- podłączeniowy DN 60/100 - DN 160 
SET- podłączeniowy DN 80/125 - DN 160 

94.65000-0015 
94.65000-0025 

636380 
636381     X 
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3.8.4 Wskazówki montażowe do systemów 
spalinowych  (ATEC) 

 

 
UWAGA! 
Zagrożenie życia na skutek wydostawania się 
spalin! 
Wydostające się spaliny mogą prowadzić do 
zatrucia lub zagrożenia życia. 
w związku z tym: 
- Instalacja grzewcza musi być zgodna ze specy-
fikacjami producenta, przepisami technicznymi i 
obowiązującymi przepisami lokalnymi. 

 

 
WAGA! 
Zagrożenie życia ze względu na niewystarczają-
ce środki bezpieczeństwa! 
Zagrożenie upadku z dużej wysokości, 
w związku z tym: 
- Prace na dachu mogą być wykonywane wy-
łącznie przez przeszkolonych specjalistów. 
- Użyj pasów bezpieczeństwa i / lub siatki bez-
pieczeństwa oraz rusztowania. 

 

 
OSTRZEŻENIE! 
Zagrożenie życia na skutek przebicia spalin! 
W przypadku braku tarcie na uszczelkach rur 
spalinowych, przy stygnięciu układu rury kurczą 
się i może nastąpić rozszczelnienie układu spali-
nowego. 
W związku z tym: 
- Używaj do smarowania uszczelek wyłącznie 

past dopuszczonych do połączenia  rur spali-
nowych. 

 

 
UWAGA! 
Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek niewła-
ściwego postępowania! 
Niebezpieczeństwo, takie jak stłuczenia i skale-
czenia są możliwe z powodu niewłaściwego 
postepowania lub obsługi. 
W związku z tym: 
- Podczas wykonywania prac, przenoszenia i 
transportu należy nosić środki ochrony osobistej 
(obuwie, okulary i rękawice ochronne). 

 

 
UWAGA! 
Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązują-
cych przepisów BHP ! 

 

 
UWAGA! 
Na poziomych odcinkach rur spalinowych można 
stosować wyłącznie elementy sztywne. 

 

 
UWAGA! 
- Możliwe jest skracanie wszystkich rury poje-
dynczych i koncentrycznych. 
- Rury należy skracać pod kątem prostym. 
- Po opiłowaniu końcówki rur należy ostrożnie 
oczyścić i z fazować. 
- Długość skróconych elementów musi być              

L≥ 50 mm. 
 
 

 
 W razie wątpliwości skonsultuj układ powietrzno-

spalinowy z uprawnionym mistrzem kominiarskim. 
 Zasada podstawowa - droga odprowadzenia spalin 

najkrótsza z możliwych. 
 Używać wyłącznie certyfikowanych elementów do ukła-

du powietrzno-spalinowego. 
 Przestrzegać odpowiednich instrukcji i wytycznych mon-

tażowych do podłączenia kotła. 
 Używać wyłącznie oryginalnych części z atestami. 
 Do smarowania uszczelek rur odprowadzenia spalin 

wyłącznie past dopuszczonych do połączenia  rur spali-
nowych. 

 Używać tylko elementów ze specjalnymi uszczelkami. 
 Przy montażu zwracaj uwagę na ułożenie uszczelki w 

każdym elemencie. 
 

 
WSKAZÓWKA! 
Mufy rur spalinowych muszą być montowane w 
kierunku przepływu. 

 
 Przy odbiorze należy przedłożyć wymagane dokumenty 

atestacyjne dla mistrza kominiarskiego. 
 
 
Narzędzia montażowe 
 
Do zainstalowania układu powietrzno-spalinowego po-
trzebne są standardowe narzędzie z zakresu hydrauliki: 
 
- narzędzia do wykucia otworu, 
- wiertarka do wykonania otworów pod kołki mocujące, 
- narzędzie do cięcia i fazowania rur po skróceniu, 
- szlifierka kątowa z tarczą tnącą do blachy stalowej, 
- pilnik / papier ścierny do gratowania rur powietrznych i do  
spalania, 
- przybory budowlane do obrobienia otworu rury powietrz-
no-spalinowej klejem ognioodpornym, 
- przewód spustowy i  jeśli to konieczne, elementy do od-
prowadzenia kondensatu przy długich kominach. 
 
 
Montaż kolana z podporą  
 
 Wywiercić naprzeciwko otworu kominowego otwór          

wielkości (ok 10-12 mm) do mocowania szyny nośnej. 
 Skrócić szynę nośną możliwe jak na rysunku. 
 Zamocuj  szynę nośną w otworze. 
 Przymocuj  wkrętami lub zaprawą szynę nośną. 
 Włóż kolano z elementem podporowym na szynę nośną. 
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Rys. 39: Mocowanie kolana 87° z podporą na szynie. 
 
 
 
 
Montaż otworu rewizyjnego  
 
Niektóre elementy podłączeniowe do  kotła są fabrycznie 
wyposażone w otwory kontrolno-rewizyjne. 
 
 Jeżeli jest wymagany zamontuj dodatkowy element z 

otworem rewizyjnym. 
 Zainstaluj otwór rewizyjny z łatwym dostępem do drzwi-

czek i na odpowiedniej wysokości. 
 Określ wymiar L między otworem rewizyjnym a kolanem 

z podporą - rys. 40. 
 Sprawdzić czy rura spalinowa przechodząca w otworze 

rewizyjnym nie jest blokowana i możliwe jest jej swo-
bodne wydłużanie w czasie pracy. 

 
 
 
 
 
 
Montaż systemu w kominie murowanym 
 
Pionowe rury spalinowe o długości 2 m o średnicy DN 80 i 
DN 100 są wyposażone w specjalny pierścień "Stop-
technik" - rys 45. Dzięki temu końcówki rur są dodatkowo 
zabezpieczone technologiczne połączenia przed roz-
szczelnieniem. 
 
 
 Nie mocować rozpórek kominowych na mufie. 
 
 

 
UWAGA! 
Rozpórka kominowa powinna być montowana na 
każdym elemencie jeżeli jest on dłuższy L ≥ 1 m.  

 
 

 
 

Rys.40 Rura spalinowa z pierścieniem stop-Technik 1 . 
 
 
 

 Zamocuj do pierwszej rury spalinowej (około 10 cm od 
dołu) opaskę montażową. 

 Dołącz linę. 
 Zamocuj rozpórkę kominową na każdym elemencie 

dłuższym niż L≥ 1 m poniżej mufy za pomocą taśmy za-
ciskowe. 
 

 Rozłóż pierścienie rozpórki kominowej równomiernie. 
 Zainstaluj rozpórkę na każdym elemencie oraz sprzed i 

za elementem rewizyjnym. 
 Złóż kolejno rur spalinowe. 
 Włóż rury spalinowe za pomocą liny do szachtu. 
 Skrócić ostatnią rurę wkładaną do szachtu tak aby po 

włożeniu całego systemu ostatnia mufa była ok. 5-10cm 
poniżej zakończenia komina murowanego. 

 Zwracaj uwagę na czystość łączonych rur na uszczel-
kach. 

 Nasmarować dolny koniec rury pastą lub wodą. 
 Włóż system rur do kolana z podstawą. 
 Usuń linę. 
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L

 
Rys. 41: System w kominie murowanym z zamontowa-

nymi rozpórkami i wymiarem L. 
 
Montaż czapy kominowej  
 
 Sprawdź czy rura spalinowa 1  znajduje się ok 5-10 cm 

poniżej górnej krawędzi komina murowanego. 
 Zamocuj na kominie murowanym dolną część pokrywy 

czapy kominowej 2  w razie potrzeby uszczelnij. 
 Skrócić rurę spalinową 3  z kompletu czapy kominowej 

( bez mufy)  na odpowiednią długość 
 załóż kaptur osłonowy 4  zachowując długość rury 

spalinowej min. 4 cm powyżej zakończenia kaptura jako 
wymiar bezpieczeństwa na ewentualną kompensację 
długości rury spalinowej wynikających ze zmian tempe-
ratur . 

 

 
 

 
WSKAZÓWKA! 
Aby dostać się do szczeliny pierścieniowej dolnej 
pokrywy można zdjąć kaptur 4    

 
 
 
 
 

> 
4 

cm

1

2

3
4

 
Rys. 42: Czapa kominowa. 

 

 

Legenda do rys. 42: 

Symbol Nazwa elementu 

1  Rura spalinowa 

2  Czapa kominowa część dolna 

3  Rura spalinowa bez mufy 

4  Zadaszenie czapy kominowej 
 
 
 
 
 
Montaż elementów podłączeniowych czopucha 
 
 

 
OSTRZEŻENIE! 
Zagrożenie życia na skutek wydostawania się 
spalin. 
- Uszczelki silikonowe w rurach spalinowych są 
niszczone przez stojący kondensat 
W związku z tym: 
- Zachowaj spadek na odcinku poziomym w 

kierunku kotła min 3 ° ( ok. 3 cm do 1 m długo-
ści) tak, aby kondensat nie mógł się zbierać w 
rurze spalinowej. 
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 Zamontować podłączenie ( adapter ) do kotła w zależ-
ności od zalecanego wariantu. 

 Zainstaluj odcinek poziomy 13  pomiędzy kotłem a ko-
lanem spalinowym z podporą. 

 Zamontuj na kominie maskownice ścienną 14  
 W przypadku konieczności zamocuj rurę dodatkowym 

uchwytem. 
 Naklej tabliczkę rejestracyjną z opisanymi atestami na 

kominie. 
 
 

10

13

14

H2

 
Rys. 43: Wejście do komina murowanego 

 

Legenda do rys. 43: 

Symbol Opis elementu 

H2  Żaluzja dla wentylacja  

10  Kolano z podporą 

13  Rura spalinowa 

14  Maskownica 
 

Instalacja układu rury spalinowej elastycznej  
 
 
Wymagania ogólne dla systemu: 
 
- Przy montażu systemu giętkiego temperatura materiału i 

otoczenia winna wynosić minimum 5°C 
- Elastyczna rura spalinowa może być zastosowana wy-

łącznie na odcinku pionowym – wisząca. 
- Układ elastyczny zintegrowany zostanie z czapą komi-

nową. 
- Montaż systemu odbywa się zazwyczaj od góry. 
- Minimalny wymiar szachtu dla układu DN 100, gdy wy-

stępują elementy podłączeniowe i/lub element rewizyj-
ny:  

a) szach okrągły:  Ø160 mm 
b) szacht kwadratowy: 140 x 140 mm. 

- Minimalny wymiar szachtu dla układu DN 80, gdy nie 
występują elementy podłączeniowe i/lub element rewi-
zyjny:  

a) szach okrągły: Ø 145 mm  
b) szacht kwadratowy: 125 x 125 mm. 

-   Wewnętrzny wymiar szachtu nie może przekraczać 
dwukrotności średnicy rury wydechowej. 

 
 
 
 

 
WSKAZÓWKA! 
Układ elastyczny odprowadzenia spalin nie może 
leżeć na ścianie szachtu kominowego. 

 
 
 
 Zamontować co najmniej co 3 m oraz przed i po każdej 

zmianie kierunku rozpórki kominowe 2 , 
 Zamontować elastyczną rurę spalinową centralnie w 

szachcie. 
 Założyć element prowadzący z liną na koniec rury ela-

stycznej. 
 Wprowadzając załóż na rurę elastyczną co 2 metry 

rozpórki spalinowe. 
 Starannie i ostrożnie wprowadzić rurę elastyczną 6  do 

szachtu ciągnąc od góry do dołu. 
 Zamontuj na kolano z podporą element przejściowy rury 

elastycznej 5 , 
 Włożyć dolny koniec rury spalinowej elastycznej w kola-

no z podporą 3 , które jest zamontowane na podporze 
4 . 

 
Na układzie rury spalinowej elastycznej mogą być monto-
wane elementy jak np. element rewizyjny. Montowane są 
one za pomocą kształtek z pierścieniami ustalającymi dla 
rur spalinowych giętkich. 
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Rys. 44 System kominowy z rury elastycznej. 
 

 

Legenda do rys. 44: 

Symbol Nazwa elementu 

1  Rura spalinowa sztywna zakończenie 

2  Rozpórki kominowe 

3  Kolano z elementem podporowym 

4  Szyna 

5  Element przejściowy rury elastycznej 

6  Elastyczna rura spalinowa 

 
 

Oprzyrządowanie do układów elastycznych 
odprowadzenia spalin. 
 
 
10   Element rewizyjny 

Element rewizyjny w zależności od potrzeb  lub na 
podstawie uzgodnień z mistrzem kominiarskim. Służy 
do sprawdzania i ewentualnie czyszczenia elastycznej 
rury spalinowej. Kierunek instalacji oznaczony na ele-
mencie rewizyjnym musi być przestrzegany, ponieważ 
w przeciwnym razie może występować wyciek kon-
densatu. 
 
 

11   Łącznik rur 
Łącznik stosowany jest do ewentualnego wykorzysta-
nia krótszych elementów rury elastycznej. Również 
trzeba przestrzegać kierunku montażu ze względu na 
spływający kondensat. 

 
 
12   Osprzęt do wciągania kominów z liną 20 m 

Jako wyposażenie dodatkowe, jest dostępny osprzęt do 
wciągania w z liną 20 m. Osprzęt służy do łatwej i po-
prawnej instalacji elastycznych rur spalinowych, zarów-
no do wkładania rur elastycznych jak i sztywnych oraz 
może pomóc przy odpowiednim zwymiarowani długości 
odcina pionowego rury spalinowej. 

 
 

 
Rys.45: Oprzyrządowanie - elementy 

 

 

Legenda do  rys: 45 

Symbol Opis 

10  Element rewizyjny 

11  Element połączeniowy 

12  Głowica z liną 20 m 
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Montaż kolana z podporą. 
 
 Oczyścić i  wygładzić wsuwany koniec rur  spalinowych 

6   (  rys.  43). 
 Koniec rury spalinowej 6  posmaruj pastą bezkwaso-

wą, 
 wprowadź gładki koniec rury spalinowej 6  do kolana 

spalinowego z podporą  3 . 
 zdemontuj osprzęt do wciągania spalinowej rury ela-

stycznej. 
 
 
Mocowanie rury elastycznej spalinowej            
w czapie kominowej. 
 
Czapa kominowa składa się z trzech elementów : części 
dolnej  13 , obejmy mocującej rury elastycznej 14  oraz 
zadaszenia  15 . 

13

14

15

3

6

2

 
Rys. 46: Elementy czapy kominowej. 

 

Legenda do  rys. 46: 

Symbol Opis 

2  Rozpórka kominowa 

3  Kolano z podporą 

6  Spalinowa rura elastyczna 

13  Dolna część czapy kominowej 

14  Obejma mocująca rurę elastyczną 

15  Zadaszenie 
 
 
 Odetnij elastyczną rurę spalinową na dachu około 35 cm 

pod zakończeniem komina murowanego . 

 Włóż najpierw dolną część czapy kominowej  13  (patrz  
Rys. 51) na końcówkę rury spalinowej 1  (patrz. rys 
43). 

 Przymocuj dolną część czapy kominowej za pomocą 
dołączonego zestawu montażowego do powierzchni 
komina murowanego, w razie konieczności uszczelnij, 

 Przesunąć obejmę mocującą rurę elastycznej 14 . 

 Przesuń  obejmę mocującą rurę elastycznej 14   aż na 
koniec dolnej części czapy kominowej  13 . 

 
Obejma mocująca rurę elastyczną 14   ma pierścieniowy 
rowek krawędziowy  w górnej części, co  uniemożliwia 
ślizganie się rury spalinowej. 
 
 Załóż obejmuję mocującą rury elastycznej  na dolnej 

części czapy kominowej. 
 Załóż na zamontowane elementy czapy kominowej i 

dociśnij  kaptur osłonowy 15 . 
 Ewentualnie obetnij końcówkę rury spalinowej zostawia-

jąc co najmniej 4 cm powyżej zadaszenia. 

 
 
Kontrola układu spalinowego 
 
Bezpieczeństwo układów spalinowych 
 
W przypadku układów spalinowych montowanych poza 
szachtem należy przestrzegać następujących wymogów: 
 
 Mocować układ spalinowy do solidnej ściany, sufitu lub 

podobnej konstrukcji. 
 Na odcinkach poziomych zapewnić nachylenie 3 ° (5 cm 

na 1 m) w stronę kotła.  
 Zamontować pierwszy uchwyt max po 50 cm. 
 Montować co najmniej jeden uchwyt. 
 Zwracać uwagę na następujące odległości między 

uchwytami: poziomo lub pochylony: max co 1 m, piono-
wo max co 2 m  

 Zwrócić uwagę na prawidłowy i mocny montaż uchwy-
tów. 

 
 
 
Kontrola układu spalinowego 
 

 
UWAGA! 
Zagrożenie życia spowodowane zatruciem CO ! 
Wydostawanie się spalin na skutek nieszczelno-
ści w układzie spalinowym! 
W związku z tym: 
- Przed uruchomieniem sprawdzić wszystkie 
połączenia. 
- Przed uruchomieniem kotła zainicjować próbę 
szczelności rur spalinowych (próba ciśnieniowa) 
wykonana przez uprawnione kominiarza. 
- Podczas uruchamiania i pracy kotła należy 
uszczelnić wszystkie otwory  powietrza i spalin . 
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3 Inbet rieb nah me  

4.1   Wskazówki do uruchomienia układu 
 
 

 
UWAGA ! 
Ryzyko obrażeń lub uszkodzenia mienia w 
wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z 
urządzeniem! 
Dlatego też: 
- Montaż urządzeń i uruchomienie musi być 
wykonywane przez wykwalifikowany personel 
posiadający stosowne uprawnienia. 
- Wszystkie prace muszą być wykonywać zgod-
nie z obowiązującymi przepisami i zawartymi w 
niniejszym opracowaniu wskazówkami. 
- Przed rozpoczęciem prac elektrycznych, hy-
draulicznych i gazowych upewnić się czy za-
mknięte lub wyłączone są zasilania mediów. 

 

 

4.1.1   Napełnienie układu 
 
 

 
UWAGA ! 
Niebezpieczeństwo zatrucia wodą grzewczą! 
Picie wody grzewczej prowadzić może do 
zatrucia. 
W związku z tym: 
- Nigdy nie używaj wody grzewczej jako wody 
pitnej, ponieważ  może być zanieczyszczona 
rozpuszczonymi osadami i substancji chemicz-
nymi. 

 
 
 Włóż wtyczkę do gniazda z uziemieniem. 
 Włącz urządzenie za pomocą przycisku  . 
 
Urządzenie wykonuje AUTOTEST. Podczas testowania 
pojawi się na wyświetlaczu serwisowym kod  2 . Następuje 
wyłączenie urządzenia ( "OFF" kod  -  na serwisowym). Na 
wyświetlaczu temperatury   wskazywane jest ciśnienie w 
instalacji  c.o. w barach.  
 
  

 
WSKAZÓWKA! 
Jeżeli ciśnienie w układzie jest poniżej 0,5 bar, 
wskazanie na wyświetlaczu nie miga. 

 
 Wyznacz ciśnienia robocze w instalacji c.o. i c.w.u. 

zgodnie z zasadami techniki. 
 Określ ciśnienie wstępne w naczyniach przeponowych 

zgodnie z zasadami techniki. 
 Skontroluj ewentualnie skoryguj  do wymaganych war-

tości ciśnienia wstępne w naczyniach przeponowych 
c.o. i c.w.u.. 

 

 
Rys. 47: Trzy ważne elementy przy napełnianiu układu z 

kotłem Kompakt. 

Legenda do  rys 47: 

Symbol Opis 

1  Króciec pomiarowy ciśnienia w naczyniu 

2  Manometr obiegu grzewczego 

3  Zawór do napełniania i spustu z kotła  
 
 
 Podłączyć wąż do napełniania układu grzewczego. 
 Napełnić układ c.o. do wymaganego ciśnienia w zakre-

sie 1-2 bar. 
 Odpowietrzyć układ za pomocą ręcznego odpowietrznik 

(A) oraz jeśli są zamontowane na automatycznych od-
powietrznikach.  

 
Rys. 48: Pozycja odpowietrznika ręcznego w kotle. 
 
 
 Odpowietrzyć cały układ na grzejnikach. 
 Uzupełnić zład jeśli ciśnienie na instalacji c.o. ponownie 

spadło na skutek odpowietrzania.  
 Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń.  
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OSTRZEŻENIE ! 
Zagrożenie życia przebiciem spalin ! 
Spaliny przechodzą przez przewód kondensatu. 
W związku z tym: 
- Upewnij się, że syfon jest napełniony wodą. 

 

 
WSKAZÓWKA ! 
Jeśli do wody grzewczej dodano środek uzdat-
niający musi on być przeznaczony do takich 
materiałów jak miedź, mosiądz, aluminium, stal 
nierdzewna, stal,  tworzywo sztuczne i guma. 

 

4.1.2   Napełnienie układu c.w.u. 
 
 
 Otworzyć główny zawór wody zimnej, aby napełnić in-

stalację wody użytkowej. 
 Odpowietrzyć cały układ poprzez otwarcie przepływu 

przez kocioł oraz całej instalacji poprzez otwarcie punk-
tów poboru wody. 

 Trzymać otwarty punkt poboru c.w.u. aż  całe powietrze 
zostanie usunięte z systemu. 
Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń.  
 
 

4.1.3 Kontrola szczelności instalacji gazowej 

 
 Odpowietrzyć instalację wewnętrzną gazu na króćcu 

pomiarowy (D) na zaworze gazowym. 
 Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń. 
 Sprawdzić ciśnienie statyczne gazu na wejściu do kotła. 

 
 

 
Rys. 49: Blok armatury gazowej. 
 

4.1.4   Pierwsze uruchomienie urządzenia 
 
Podczas pierwszego uruchomienia należy wykonać pełny 
zakres procedury. 
 
 Naciśnij przycisk  aby kocioł wystartował do pracy. 
 
Wymiennik kotła zaczyna się podgrzewać a na wyświetla-
czu serwisowym  zaczynają się pojawiać następujące 
wskazania  3 , potem  4  i następnie   7   
 
 Wybrać odpowiednią wydajność pompy obiegowej w 

zależności od max mocy i oporów instalacji. Wysokość 
podnoszenia pompy i straty ciśnienia urządzenia poda-
no na stronie  64. 

 Nastawić żądaną temperaturę na termostacie pokojo-
wym  lub zadajniku Open Therm powyżej temperatury w 
pomieszczeniu. 

Urządzenie przełączy się na pracę – ogrzewanie na wy-
świetlaczu serwisowym  pojawi się wskazanie  5  . 
 
  Jeżeli nie skorygowano max temperatury zasilania 

instalacja może nagrzewać się do 80°C. Podczas roz-
grzewania układu grzewczego sprawdzić na danym ga-
zomierzu czy uzyskana zostaje max moc, istnieje moż-
liwość dopasowania mocy patrz strona 47 parametr c i 3 
jak również rozdział 4.2.4, str. 49).  

 Sprawdzić pracę kotła przy max i min wydajności pompy 
kotłowej, skontrolować  różnicę temperatur pomiędzy 
zasilaniem a powrotem z instalacji, zaleca się  aby wy-
nosiła15-20K (patrz str. 61, parametr 3. i c. jak również 
rozdz. 4.2.4, str.49). 

 Wyłącz urządzenie. 
 Odpowietrzyć urządzenie i instalację c.o. po jej ochło-

dzeniu. 
  W razie potrzeby uzupełnić zład instalacji c.o., 
  Włączyć ponownie kocioł. 
  Sprawdzić pracę w trybie ogrzewania oraz pracę na  

c.w.u. 
  Poinstruować użytkownika kotła o sposobie kontroli, 

uzupełnianiu zładu c.o., odpowietrzaniu, pracy urządze-
nia na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. 

 
 

 
WSKAZÓWKA ! 
W czasie pracy kotła w trybie c.w.u. pompa 
obiegowa kotła nie pracuje. 
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4.2    Nastawy na panelu sterowania. 
 
Do nastawy indywidualnych parametrów pracy kotła służy panel sterowniczy kotła. Poszczególne parametry mogą 
być ustawiane na poziomie użytkownika lub za pomocą kodów serwisowych na poziomie serwisowym. 
 
 
 

 
Rys. 50: Panel  sterowniczy  kotła 

 

Legenda do rys 50: 

LED Opis  Przycisk Opis 

A  Kocioł włączony (świeci zielona LED ) 
 

 

Przycisk  
włączone/ praca letnia/ wyłączone              
( ON / So / OFF) 

B  

Wyświetlacz  temperatury / kod awarii : 
żądana temperatura  zasilania na c.o., temperatura 
c.w.u. w °C / ciśnienie w instalacji c.o. w bar /     
kody awarii 

 

 

 

Przycisk nastawy wymaganej            
temperatury: 
- max temperatury zasilania  na c.o. 
- wymagana temperatury c.w.u. 

C  Wyświetlacz  serwisowy   
 Przycisk „-„ obniżenie wartości 

D  Urządzenie w stanie awarii (LED mruga) 
 

 Przycisk „+“ podwyższenie wartości 

 

- Urządzenie w stanie pracy na c.o.               
(LED świeci) 

- Po naciśnięciu przez 2-sekundy przycisku  
(LED zaczyna mrugać): możliwość ustawienia 
max temperatury zasilania na c.o. 

 

 

Przycisk wyboru pracy na c.w.u.: 
- przy kotle dwufunkcyjnym  nastawa 

komfortu przygotowania c.w.u. 
- przy kotle jednofunkcyjnym włączenie 

wyłączenie pracy na c.w.u. 
 

 

Przycisk serwisowy lub wskazanie tem-
peratury podczas pracy na c.o./ zatwier-
dzenie wprowadzonych zmian parametrów 

 

- Urządzenie w stanie pracy na c.w.u.            
(LED świeci) 

- Po naciśnięciu przez 2-sekundy przycisku  
(LED zaczyna mrugać): możliwość ustawienia 
max temperatury ciepłej wody użytkowej 

 

 

 

Przycisk Reset 
Po przyciśnięciu i przytrzymaniu przez min 
5 sekund pojawi się na wyświetlaczu 
wskazanie „rF“ , wyjście i powrót przyci-
skiem . 

 

 Funkcja komfortu c.w.u. Eco  +  
Funkcja kontroli kominiarskiej -        
włączenie,  patrz str. 46 

 Funkcja komfortu c.w.u. ON ( włączona )  +  
Funkcja kontroli kominiarskiej -       
zakończenie 
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4.2.1   Nastawy na panelu tablicy sterowniczej  
 
 
Zmiana ustawień  na tablicy sterowniczej. 
 
 Naciśnij i przytrzymaj  przycisk  przez 2 sek., aby uzy-

skać dostęp do menu nastaw użytkownika "Ustawienia 
użytkownika". 
 

Dioda LED  na  wyświetlaczu zaczyna migać. Każde 
naciśnięciu przycisku   ( przy migającej diodzie LED ) 
powoduje przewijanie poszczególnych parametrów pracy 
kotła które mogą być zmieniane przez użytkownika. Za 
pomocą przycisków    i    można zmieniać dany para-
metr a zmiany są wyświetlane na wyświetlaczu temperatu-
ry  . 
 
 za pomocą przycisku  , - wyjście z menu "Ustawienia 

użytkownika" bez zapisania zmian. 

 za pomocą przycisku  ,  - wyjście z menu "Ustawie-
nia użytkownika" z zapisaniem zmian. 
  

Jeżeli po dokonaniu zmian przez 30 sekund nie naciśnięty 
zostanie żaden przycisk to otwarty poziom menu zamyka 
się automatycznie, a wprowadzone zmiany są zapisywa-
ne. 
 
 
Następujące funkcje można ustawiać samodzielnie :  
 
 
 
Włączenie kotła-ON / praca w okresie letnim / 
wyłączenie kotła –OFF 
 
 

Symbol Opis 

    + zielona LED Urządzenie włączone praca na c.o. i 
c.w.u. 

SO   Praca letnia / tylko na c.w.u. 

(  -  ) Urządzenie wyłączone 
    
 
Po naciśnięciu przycisku   urządzenie zostaje włączone 
do pracy na c.o. i c.w.u. zapala się zielona dioda LED. 
 
Po ponownym naciśnięciu przycisku   na wyświetlaczu 
pojawia się napis   SO  (praca letnia tylko praca na c.w.u. )  
urządzenie pozostaje w funkcji pracy letniej. Jeżeli chcemy 
ponownie łączyć ogrzewanie należy przełączyć urządzenie 
na pracę c.o i c.w.u. 
 
 
Kolejne naciśnięcie przycisku   wyłączy urządzenie za-
czyna świecić na wyświetlaczu serwisowym pozioma belka 
(  -  ) oznacza to że urządzenie jest wyłączone ale podłą-
czone do zasilania. Na wyświetlaczu temperatury wskazy-
wane jest ciśnienie w instalacji ogrzewania (w bar). 
 
 

Nastawa temperatury zasilania 
 
 Naciśnij przycisk  , aż zacznie mrugać dioda LED .  
 Za pomocą przycisków  lub , wybrać żądaną tempe-

raturę zasilania z zakresu od 30°C do 90°C (nastawa 
fabryczna 80°C).. 

 
 
Nastawa ciepłej wody użytkowej – c.w.u. 
 
 Naciskać przycisk , aż zacznie mrugać dioda LED ,   
 wybrać żądaną temperaturę c.w.u. za pomocą przyci-

sków  i  w zakresie od 40°C do 65°C  (nastawa fa-
bryczna 60°C). 

 
 
 
Nastawa komfortu c.w.u.  przy kotle  
dwufunkcyjnym 
 
W celu natychmiastowej dyspozycji c.w.u. sterownik kotła 
wyposażony jest w funkcję podgrzewania wymiennika – 
funkcja komfortu c.w.u. może być aktywowana lub wyłą-
czona poprzez wybranie odpowiedniej funkcji po naci-
śnięciu przycisku    . 
 
-  On: (dioda   świeci)  - załączony komfort c.w.u. jest 
utrzymywany w sposób ciągły. Wymiennik jest stale do-
grzewany, by zapewnić natychmiastową dostawę c.w.u. 
(patrz parametr n.) 
 
-  Eco: (dioda   świeci). Załączony inteligentny system 
komfortu c.w.u.. Funkcja c.w.u. włączona w opcji samou-
czącej się. Podgrzewanie wymiennika wyłączane jest au-
tomatycznie w nocy lub w dłuższych okresach nieobecno-
ści – braku poboru c.w.u. Okresy podgrzewania wymienni-
ka wynikają z czasów korzystania z ostatnich 3-dni.Liczba 
dni może być zmieniana w parametrze „o”. Jeżeli zostanie 
wprowadzona wartość „0” – funkcja ( czasy pracy ) przej-
mowana są przez zadajnik pokojowy OpenTherm. 
 
-  Off: (obie diody nie świecą) – wymiennik nie jest pod-
grzewany tylko przy załączeniu kotła do pracy na c.w.u. 
 
 
 
Przygotowanie c.w.u. z podgrzewaczem   
pojemnościowym zewnętrznym 
 
Przygotowanie c.w.u. może być aktywowane lub wyłą-
czone za pomocą przycisku   i możliwe są następują-
ce nastawy : 
 
- On: (dioda   świeci) - przygotowanie c.w.u. jest 

realizowane na każde żądanie w zależności od 
temperatury w podgrzewaczu. 

- Eco: (dioda   świeci) - przygotowanie c.w.u. jest 
realizowane przez regulator pokojowy OpenTherm. 

- Off: (obie diody nie świecą)  przygotowanie c.w.u. jest 
wyłączone 
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Przygotowanie c.w.u. przy kotle Kompakt 
 
Aby uniknąć osadzania się kamienia wapiennego w wy-
mienniku ciepła, wartość zadana temperatury c.w.u. w 
zasobniku nie powinna być wyższa niż podana w poniższej 
tabeli: 
 

Określenie 
twardości 

Twardość wo-
dy w ⁰    nie-

mieckich  

Nastawa max   
temperatura c.w.u.                         
w podgrzewaczu 

miękka 0- 8,4°dH 55°C 
średnia 8,4 -14°dH 53°C 
twarda >14°dH 50°C 

 
Wartość zadana temperatury c.w.u. odnosi się do tempera-
tury wody w dolnej części zasobnika. Zasobnik będzie 
naładowany więcej o ok 5 °C. 
 

 
UWAGA! 
Nawet przy powyższych zalecanych nastawach 
MHG/EWFE zaleca regularne odwapnianie ukła-
du zasobnika c.w.u.. 

 

 
UWAGA! 
Podczas korzystania z regulatora pokojowego 
RSC-OT, wartość zadana temperatury c.w.u. w 
zasobniku musi być ustawiona na RSC-OT! 

 
 
RESET urządzenia 
 
Jeśli praca kotła jest zablokowana ( wyłączenie awaryjne ) 
mruga dioda LED D  a na wyświetlaczu temperatury wy-
świetlany jest kod błędu. Urządzenie może być odbloko-
wane za pomocą przycisku   
 
 Sprawdzić przyczynę stanu awarii zapisać kod – patrz 

nieprawidłowości w pracy str. 50, 51. 

 Usunąć błąd naciskając przycisk RESET-  . 
 
 
Funkcja kontroli kominiarskiej 
 
Za pomocą funkcji kominiarskiej możliwe jest wymuszenie 
pracy kotła i wykonanie pomiarów emisji spalin. 
 
 Upewnij się że jest zapewniony prawidłowy odbiór ciepła 

np. poprzez otwarte, 
Naciśnij jednocześnie przyciski  i , funkcja kontroli 
kominiarskiej jest uaktywniona, 

 
 

Na wyświetlaczu serwisowym wyświetlana jest litera   h . 
 
 

 Poprzez naciśnięcie jednoczesne przycisków    i , 
funkcja kontroli kominiarskiej jest zakończona. 
 

Jeśli temperatura zasilania zostanie osiągnięta, palnik 
wyłączy się i na wyświetlaczu serwisowym pojawi się ko-
munikat  1  (patrz także rozdział "nastawa temperatury 
zasilania str. 59 ). 

 

4.2.2    Zmiana parametrów na poziomie       
serwisowym 

 
Regulator kotła jest ustawiony fabrycznie według nastaw 
podanych w  tabeli strona  617 W przypadku konieczności 
mogą być one zmieniane przez osobę wykwalifikowaną. 
 

 
WSKAZÓWKA! 
Nie jest konieczne wprowadzenie zmian w za-
programowanych fabrycznie parametrach do 
prawidłowego funkcjonowania kotła. 

  
 Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski  i ,  

aż na obu wyświetlaczach temperatury i  serwisowym 
pojawi się wskazanie  0  . 

 Za pomocą przycisku  , wprowadzić kod serwisowy  15 
wskazywany na wyświetlaczu temperatury. 

 Poprzez naciskanie przycisku  , wybrać żądany pa-
rametr wskazywany na wyświetlaczu serwisowym, za 
pomocą przycisków   lub , ustawić wybrany parametr  
na żądaną wartość. 

 Wszystkie zmiany zapisać za pomocą przycisku , aż 
na wyświetlaczy serwisowym pojawi się wskazanie  P  . 

 

 
UWAGA ! 
Zagrożenie życia lub uszkodzenie urządzenia. 
Poprzez samodzielne dokonywanie zmian w 
parametrach na poziomie serwisu. 
Dlatego też, 
- parametry z tabeli serwisowej mogą być zmie-
niane wyłącznie przez wykwalifikowany upoważ-
niony przez producenta personel ! 

 
Regulator jest na nowo zaprogramowany. 
 

 
WSKAZÓWKA ! 
Zmiany ustawień są zawsze przyjmowana z 
opóźnieniem, w obu kierunkach. Zmiany usta-
wień przez Apps przyjmowane są szybciej do 
urządzenia niż z urządzenia do Apps 

 
 
 
Przykład wprowadzenia zmian w parametrach 
serwisowych 
 

 Nacisnąć jednocześnie przyciski  i  aż pojawi się 
wskazanie  0 . 

 Wprowadzić  przyciskiem   kod serwisowy  15 . 
 Nacisnąć  3 x przycisk   . 
 
 

Na wyświetlaczach pojawi się 60 (ustawiona moc      
grzewcza) oraz na drugim 3 ( parametr nr 3) 
 
 

 Za pomocą przycisk , wartość 60 zmienić na 70 

 Naciskać przycisk  , aż pojawi się wskazanie   P  . 
 
 

Przyjęta zmiana została zapisana max moc grzewcza zo-
stała zwiększona z 60% na 70 %. 
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4.2.3    Tabela nastaw parametrów serwisowych  
 
 
 

 
UWAGA ! 
Kocioł w wersji Kompakt ma identyczne parametry jak wersja Kombi 18/24 za wyjątkiem „1” i „A”. 

 
 
 
 
 

Pa
ra

m
et

r 

Opis 

Heizer Kombi Kom-
pakt 

Zakres nastawy 
11

 
18

 
24

 
30

 
45

 
18

/2
4 

24
/2

8 
30

/3
6 

45
/3

6 

18
/2

4 

0 Kod serwisowy [XX] - - - Dostęp do ustawień instalatora, wymagane 
wprowadzenie kodu  (= 15) 

1 Rodzaj kotła 1 0 1 

0 = Kombi (kocioł dwufunkcyjny-S ) 
1 = Kompakt z zasobnikiem warstwowym 
lub Hezier ( jednofunkcyjny -H z podgrze-
waczem) 
2 = kocioł dwufunkcyjny z wyłączoną funk-
cją c.o. ( bez funkcji c.o.) 
3 = kocioł  jednofunkcyjny tylko ogrzewanie 
( bez funkcji c.w.u.) 

2 Praca pompy obiegowej 
c.o. 0 0 0 

0 = tylko nadbieg pompy  
1 = pompa ciągle włączona  
2-5 = funkcja nieaktywna 

3 Max moc grzewcza kotła 
na     potrzeby c.o. 90 85 99 85 99 85 Zakres nastawy parametru :   „c” do 99%  

3. Max wydajność modulo-
wanej   pompy kotłowej 80 80 99 80 99 80  Zakres nastawy parametru : „c. ” do 99% 

4 Max moc grzewcza kotła 
na      podgrzewanie c.w.u. 90 85 75 99 75 99 Zakres nastawy parametru „d“ do max 

wartości ( wersja Heizer z podgrzewaczem) 

5 Min. temperatura zasilania 
przy krzywej grzewczej 25 25 25 Zakres nastawy : 10°C do nastawionej 

temperatury zasilania 

5. 
Max temp.  zasilania dla 
ustawianej na panelu lub 
zadanej krzywej grzewczej 

90 90 90 Zakres nastawy : 30-90°C 

6 Minimalna temperatura 
zewnętrzna dla krzywej  -7 -7 -7 Zakres nastawy :  -30 bis +10°C 

7 

Max temperatura 
zewnętrzna dla krzywej; 
punkt przełączania lato / 
zima 

25 25 25 Zakres nastawy : 15-30°C 

8 
Nadbieg pompy obiegowej 
i kotłowej po zakończeniu 
grzania 

1 1 1 Zakres nastawy 0-15 minut 

9 
Nadbieg pompy kotłowej 
po zakończeniu 
podgrzewania c.w.u. 

1 1 1 Zakres nastawy 0-15 minut  
(tylko przy kotle jednofunkcyjnym) 
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Pa
ra

m
et

r 

Opis 

Heizer Kombi Kom-
pakt 

Zakres nastawy 

11
 

18
 

24
 

30
 

45
 

18
/2

4 
24

/2
8 

30
/3

6 
45

/3
6 

18
/2

4 

A Pozycja  zaworu   
3-drogowego 1 1 1 

0 =      przełączany podczas pracy na c.o.,  
1 = przełączany podczas pracy na 

c.w.u. i braku zapotrzebowania na 
c.o. 

2 = przełączany zawsze na 
c.o./c.w.u./funkcję komfortu.        
Wyjście może być użyte do podłą-
czenia zewnętrznego zaworu gazo-
wego jeśli nie jest podłączony zawór 
3-drogowy 

3 = bez funkcji 
4 = Kompakt 
6 =  załączony podczas pracy na łado-

wanie zasobnika; przy kotle 1-
funkcyjnym uruchamia również 
pompę kotłową. Wyjście może być 
użyte do podłączenia  pompy ładu-
jącej zasobnik c.w.u 

5,7,8 = bez funkcji 

b Booster 0 0 0 0= wyłączony  (musi być zawsze na  0= 
wyłącz., jeśli Booster nie jest podłączony) 

C Krok modulacji (tylko na 
ogrzewanie) 1 1 1 

0 = Krok modulacji włączony 
1 = Krok modulacji wyłączony 
2 = moc modulowana przez OpenTherm 

c Min moc grzewcza na c.o. 
(obroty dmuchawy) 30 20 30 20 30 Zakres nastawy 20-50%  

c. Min wydajność modulo-
wanej pompy kotłowej  40 50 40 50 40 

Zakres nastawy  od 15 ….do wartości 
mniejszej od nastawy w parametrze 3. 
c. = 0 - nie stosować 

d 
Min  moc grzewcza przy 
podgrzewaniu c.w.u.      
(obroty  dmuchawy) 

25 20 25 20 25 Zakres nastawy 20-50% 

E 
Min temperatura zasilania 
przy zadajniku Open 
Therm  lub LANfunk-Box 

10 10 10 Zakres nastawy 10-60°C 

E. Reaktion auf OpenTherm-
Raumeinheit 1 1 1 

0 = nie reaguje na żądanie pracy kotła jeśli 
wymagana temperatura jest niższa od 
nastawy w parametrze E  

1 = reaguje na żądanie pracy kotła z warto-
ścią zadaną określoną przez jednostkę 
pokojową OpenTherm, ale z ogranicze-
niami: 
min wartość zadana wg. parametr E 
max. wartość zadana wg. Ogrzewanie 
Tmax (tryb programowania   / ) 

2 = reaguje na żądanie zapotrzebowania  
na ciepło zawsze z max temperaturą 
zasilania  w funkcji ON/OFF.  
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Pa
ra

m
et

r 

Opis 

Heizer Kombi Kom-
pakt 

Zakres nastawy 

11
 

18
 

24
 

30
 

45
 

18
/2

4 
24

/2
8 

30
/3

6 
45

/3
6 

18
/2

4 

F Obroty startowe przy pra-
cy na c.o. 70 70 60 50 40 70 60 50 40 70 Zakres nastawy  40-99% wartości max  

F. Obroty startowe przy pra-
cy na c.w.u. 70 70 60 50 40 70 60 50 40 70 Zakres nastawy  40-99% wartości max 

h Max obroty dmuchawy 44 48 48 50 65 48 48 50 65 48 

Zakres nastawy  40-50  
(60-70 dla ecoGAS 45)  
(40=4000U/min, 50=5000U/min). 
 

 
Uwaga! 
Nastawy fabryczne mogą się 
różnić. 

 
 

L Funkcja zabezpieczenia             
antylegionele-przegrzanie 0 0 0 

0 = funkcja Legionele nieaktywna 
1 = 1x na tydzień 
2 = 1x dziennie 

n 

Temperatura zasilania 
przy  podgrzewaniu c.w.u. 
( zewnętrzny podgrze-
wacz) 

80 80 80 Zakres nastawy 60-90°C                            
(tylko przy kotle 1-funkcyjnym) 

n. 
Temperatura komfortu 
c.w.u. ( tylko przy aktywnej 
nastawie Komfort lub Eco) 

0 0 0 
Zakres nastawy  0 lub  40-65°C  
0 = Temperatura c.w.u. jest równa tempera-

turze wody zasilającej   

O. 

Opóźnienie zgłoszenia 
zapotrzebowania na c.o. 
po zgłoszeniu przez za-
dajnik pokojowy 

0 0 0 Zakres nastawy 0-15 minut  

o 

Opóźnienie zgłoszenia 
zapotrzebowania na c.o. 
po zgłoszeniu zapotrze-
bowania na c.w.u. 

0 0 0 Zakres nastawy 0-15 minut 

o. Liczba dni Eco 3 3 3 

Zakres nastawy 0 lub 1-10 dni 
Nastawa 0 oznacza że regulator Open-
Therm przełącza funkcję komfortu przygo-
towania c.w.u.. 

P Czas postoju pomiędzy 
załączeniami na c.o. 5 5 5 

Zakres nastawy :  0-15 minut 
Opóźnienie załączenia palnika po wyłącze-
niu na skutek przekroczenia wymaganej 
temperatury zasilania przy mocy minimalnej 
na wyświetlaczu LED wskazanie 1 

P. 
Wartości odniesienia dla 
kotłów z sensorowym 
czujnikiem przepływu 

24 24 30 36 36 24 30 36 36 24 
24 = ecoGAS 18/24 z czujnikiem przepływu 
30 = ecoGAS 24/28 z czujnikiem przepływu 
36 = ecoGAS 30/36 z czujnikiem przepływu 

q 
Wskazanie oznaczenia 
funkcji pracy kotła w okre-
sie letnim 

2 2 2 

0 =    praca letnia nieaktywna 
1 =    wskazanie : Su ( po angielsku) 
2 =    wskazanie : So ( po niemiecku) 
3 =    wskazanie :  Et ( po francusku) 

r 

Stała obniżenia tempera-
tury         (przesunięcie 
równoległe krzywej grzew-
czej) 

3 3 3 

0 =    brak obniżenia   
1-9 = przesunięcie równoległe krzywej 

grzewczej z uwzględnieniem wyma-
ganej temperatury pokojowej. 

 
 
 

Uwaga : Nastawy fabryczne mogą się nieznacznie różnić.
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4.2.4    Nastawa max mocy grzewczej 
 
Maksymalna moc grzewcza ustawiona jest fabrycznie w 
zakresie 85% - 100 % - patrz. Parametr 3  
Wartość może być zmieniona i dopasowana do rzeczywi-
stych potrzeb układu grzewczego. W tabeli poniżej przed-
stawiono przybliżoną zależność między nastawą max obro-
tów dmuchawy a max mocą grzewczą urządzenia. 
 
 

Max. moc grzewcza kW 
Nastawa max 

obrotów  
dmuchawy w 

%                   
(wyświetlacz 
serwisowy) 

11 18/24 
 i 18 

24/28 
i 24 

30/36 
 i 30 

45/36 
 i 45 

- - -  40,9 100 
10,4 - -  34,8 90 
9,6 18,7 23,7 27,0 31,7 85 
9,2 17,8 22,9 25,6 28,5 80 
8,1 16,0 20,1 22,4 24,5 70 
6,9 13,7 17,4 19,2 20,5 60 
5,8 11,5 14,6 16,0 16,4 50 
4,6 9,3 11,8 12,8 12,3 40 
3,4 6,4 8,3 9,6 10,2 30 
- 5,9 7,7 8,0 7,8 25 

 
 

 
WSKAZÓWKA ! 
Wraz ze wzrostem mocy palnika, wydajność 
pompy również wzrasta. Jeżeli zostanie osią-
gnięta wymagana temperatura zasilania, moc 
palnika i wydajność pompy już się nie zwiększa. 
Jeżeli wymagana temperatura zasilania zostanie 
przekroczona, moc palnika i wydajność pompy 
zaczynają być zmniejszane. 
 

 
Minimalny przepływ czynnika 

grzewczego  (l/h) 
Wymagana moc (kW) 

155 5,4 kW 
240 8,5 kW 
510 17,8 kW 
750 26,2 kW 
1150 40,9 kW 

 

4.2.5    Nastawa wymaganej wydajności pompy 
 
Gazowy kocioł kondensacyjny ecoGas dostarczane są z 
wysokoefektywną, modulowaną pompa-klas A, której wy-
dajność modulowana jest w zależności od chwilowego 
zapotrzebowania układu na moc grzewczą. Minimalna i 
maksymalna wydajność pompy kotłowej jest programowa-
na w parametrach 3. i c. - patrz tabela parametrów strona  
61. 
 
Wartość nominalnej wydajności pompy : parametr 3. (max 
wydajność pompy kotłowej), oznacza  max procent wydaj-
ności pompy i jest powiązany z ustawioną max mocą 
grzewczą - parametr 3. 
 
Wartość parametru c. (min. wydajność pompy kotłowej) 
jest powiązana z ustawioną minimalną mocą grzewczą - 
parametrze c. 
 
Modulacja kotła przebiega w zakresie zaprogramowa-
nych wartości od min do max przy jednoczesnej propor-
cjonalnej modulacji pompy. 
 

  
 
 
Rys. 51: Straty hydrauliczne po stronie czynnika  
                   grzewczego w kotle ecoGAS 11…30/36. 

Legenda do  rys. 51: 

Symbol Opis 

A ecoGAS 18/24 ,11 i 18 
i Kompakt Opory hydrauliczne 

wymiennika kotła po 
stronie grzewczej. B ecoGAS 24/28 i 24 

C ecoGAS 30/36 i 30 

Przepływ czynnika grzewczego w l/h 
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Rys. 52: Straty hydrauliczne po stronie czynnika  
              grzewczego w kotle ecoGAS 45/36 i 45 
 

Legenda do  rys. 52: 

Symbol Opis 

D ecoGAS 45/36 i 45 
Opory hydrauliczne 
wymiennika kotła po 
stronie grzewczej. 

 
 
 
 

4.2.6    Nastawa krzywej grzewczej  
 
 
Gdy styk termostatu pokojowego jest zwarty (styk RT, 
zaciski 6 i 7, fabrycznie z mostkowany), aktywowana 
jest krzywa grzewcza do sterowania pracą kotła. 
 
Przy podłączonym czujniku temperatury zewnętrznej, 
temperatura zasilania jest regulowana automatycznie 
poprzez automatykę pogodową w kotle w zależności od 
nastawionej krzywej grzewczej i aktualnej temperatury 
zewnętrznej. 
 
Ustawienie krzywej grzewczej odbywa się poprzez zde-
finiowanie dwóch punktów krzywej Tmax i Tmin. Chwilowa 
temperatura zasilania znajdować się będzie pomiędzy 
tymi punktami na krzywej z temperaturą zasilania wg osi 
Y oraz w zależności od temperatury zewnętrznej okre-
ślonej na osi X.  
W zależności od potrzeb krzywa grzewcza może być 
zmieniana (patrz rozdz. 4.2.3, str.47). 

 
Regulacja wg warunków pogodowych jest aktywna przy 
podłączonym termostacie pokojowym On/Off lub LANfunk-
Box.  
 
Podczas współpracy kotła z regulatorem pokojowym 
OpenTherm mostek na stykach RT jest usuwany w celu 
dezaktywacji funkcji pracy kotła z krzywą grzewczą. Aktu-
alna temperatura zewnętrzna jest nadal odczytywana 
przez automatykę kotła, a wymagana temperatura zasila-
nia określana jest przez jednostkę pokojową OpenTherm. 
 

 
Rys.53: Diagram krzywej grzewczej z automatyki kotła. 
 

Legenda do  rys. 53: 

Symbol Opis 

A 
Temperatura zasilania w punkcie Tmax 
Nastawy fabryczne  
Tmax c.o. = 80°C (programowalne   / ) 
Tmin zewnętrzna  = -7°C (parametr 6) 

B 

Przykład – obniżenie max temperatury zasila-
nia  
Tmax c.o. = 60°C (zmiana przyciskiem  / ) 
Tmin zewnętrzna = -7°C (parametr 6) 

Tmin. 
Temperatura zasilania w punkcie wyjściowym  
Nastawa fabryczna 
Tmin c.o. = 25°C (parametr 5)  
Tmax zewnętrzna = 25°C (parametr 7) 

X Temperatura zewnętrzna w °C 
Y Temperatura zasilania w °C 

 
 
Przy zadanej temperatury w pomieszczeniu 20 ° C tempe-
ratura zasilania odpowiada wartości nastawionej krzywej 
ogrzewania (Rys.). W przypadku zmiany wartości żądanej 
temperatury w pomieszczeniu, charakterystyka krzywej 
ogrzewania jest przesuwana równolegle. Wielkość przesu-
nięcia zależy od nowej wartości zadanej temperatury po-
mieszczenia oraz wartości parametru r. Im większa war-
tość parametru r, tym większe jest obniżenie temperatury 
zasilania w okresie obniżenia. 

Przepływ czynnika grzewczego w l/h 
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4.3     Przebudowa kotła na inny rodzaj gazu 
 

 
OSTRZEŻENIE! 
Śmiertelne niebezpieczeństwo na skutek wybuch 
łatwopalnych gazów! 
Jeśli wyczuwasz zapach gazu istnieje niebezpie-
czeństwo wybuchu. 
W związku z tym: 
- Prace przy kotle i wewnętrznej instalacji gazo-
wej mogą wykonywać osoby posiadające sto-
sowne uprawnienia oraz zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami. 

 - Przed przystąpieniem do prac zamknij zawór 
odcinający gaz i zabezpiecz go przed przypad-
kowym otwarciem. 

 
 

 
WSKAZÓWKA! 
Uwzględniać odpowiednie przepisy i wytyczne 
krajowe! 

 
Jeżeli kocioł ma pracować na inny rodzaj gazu niż został 
przystosowany u producenta ( gaz ziemny GZ 50 ) ko-
nieczna jest wymiana dyszy gazowej na odpowiedni rodzaj 
gazu. W celu przezbrojenia kotła na inny rodzaj gazu nale-
ży :  
 
 Wyłącz  kocioł przyciskiem  . 
  Wyjmij kabel z wtyczką z gniazda zasilania. 
  Zamknij zawór gazowy przed kotłem. 
  Zdejmij obudowę przednią kotła. 
 Odkręć nakrętkę (A) nad zaworem gazowym. 
 Obróć rurę gazową (B) do tyłu. 
 Wymień o-ring (C) i dyszę gazową (D) na odpowiedni 

rodzaj gazu. 
 Ponownie zamontuj wymontowane elementy w odwrot-

nej kolejności. 
 

 
Rys. 54: Przebudowa kotła na inny rodzaj gazu. 
 
 

 
 Otwórz zawór gazowy pod kotłem.  
 Przeprowadź kontrolę szczelności przy zaworze gazo-

wym. 
 Usuń ewentualne wykryte nieszczelności gazu. 
 Włącz wtyczkę elektryczną do gniazda zasilającego. 
 Włącz kocioł przyciskiem  . 
 Przeprowadź kontrolę szczelności gazu podczas pracy. 
 Przeprowadź nową regulację parametrów spalania kotła 

(patrz rozdz. 4.4).  
 Wypisz i naklej na zawór gazowy nową nalepkę infor-

macyjną o zamianie rodzaju gazu. 
 Wypisz i naklej na przednią obudowę kotła nową nalep-

kę informacyjną o zamianie rodzaju gazu. 
 Zamontuj ponownie obudowę przednią kotła. 

 
 
 
 

4.4 Kontrola i regulacja parametrów spalania 

 
Wartość proporcji gazu / powietrza jest fabrycznie ustawio-
na na gaz ziemny GZ-50.   
 
 Należy sprawdzać ustawienia proporcji gaz/ powietrze w 

następujących przypadkach:  
- podczas pierwszego uruchamiania kotła lub po cza-

sowym wyłączeniu, 
- po przebudowie kotła na inny rodzaj gazu, 
- po wymianie zaworu gazowego, dmuchawy lub in-

nych częściach mających wpływ na proporcję powie-
trza / gazu  

- po wykonanych przeglądach serwisowych. 
 
 
 
 

 
WSKAZÓWKA ! 
Pomiar  CO2 -  wykonywany jest przy otwartej 
obudowie, przy zamkniętej obudowie wartości 
mogą być nieco wyższe niż podane w tabeli. 

 
 

Rodzaj gazu ziemnego GZ-50 Propan 

Kategoria gazu 2H / G20 3P / G31 
Ciśnienie statyczne gazu 20 mbar 30-50 mbar 

Dysza 
gazowa 
w mm 

ecoGAS 11 4,60 3,15 
ecoGAS 18 / 24  i 18, 
Kompakt 5,05 4,10 

ecoGAS 24 / 28  i 24 6,00 4,80 
ecoGAS 30 / 36  i 30,  
ecoGAS 45 / 36  i 40 

6,55 5,25 

 
 
 Przy zmianie na gaz płynny (propan techniczny) należy 

zmienić parametr „F” i „F.” patrz rozdział 4.2.3  
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4.4.1   Kontrola wartości CO2 przy mocy max 

 
 Wyłączyć urządzenie przyciskiem . 
 
Na wyświetlaczu widnieje wskazanie   - . 
 
 Wykręcić obie śruby na panelu obsługi kotła pod klapką. 
 Odchylić do przodu i zdjąć podnosząc do góry przednią 

obudowę kotła. 
 Odkręcić korek  X na króćcu odprowadzenia spalin. 
 

 
Rys. 55: Króćce pomiarowe spalin i powietrza. 
 

 
WSKAZÓWKA ! 
Przed pomiarem zwrócić uwagę, żeby kocioł 
pracował stabilnie. W przypadku włożenia sondy 
przy pracy niestabilnej pomiar analizy spalin 
będzie błędny. 

 
 

 
WSKAZÓWKA! 
Upewnij się, że przed włożeniem sondy do króć-
ca pomiarowego został zakończony proces 
wstępny kalibracji analizatora spalin. 

 
 Włożyć dokładnie sondę do pomiaru analizy spalin. 
 Rozpocznij program testowy opisany w rozdz. 2.5, str. 8.  
 Naciśnij jednocześnie  2x przycisk  i , w celu przej-

ścia na pełną moc palnika ( H na wyświetlaczu). 
 Odczekaj przynajmniej 3 min przed porównaniem war-

tości  CO2 zmierzonych i w tabeli. 
 Zapisz wyniki pomiarów CO2 przy mocy pełnej. 
 
Wartości graniczne CO2 przy mocy maksymalnej       
( H na wyświetlaczu ) - przy otwartej obudowie kotła : 
 

Wartości graniczne 
przy mocy max     

(H na wyświetlaczu) 

Rodzaj gazu 

Gaz ziemny 
GZ50 

CO2 (%) 
Propan G31  

CO2 (%) 

Granica górna 9.6 10.8 

Granica dolna 8.6 9.8 
 
 Skontroluj czy zmierzona wartość CO2 przy mocy mak-

symalnej ( przy H na wyświetlaczu ) zawiera się w prze-
dziale granicznych wartości podanych w tabeli powyżej. 

 
UWAGA ! 
-  Za pomocą śruby regulacyjnej (B) nie 

można skorygować odchylenia wartości 
CO2 dla mocy max    (H na wyświetlaczu) . 

- W przypadku rozbieżności należy skontrolo-
wać poprawność zamontowania podzespołów 
układu doprowadzenia gazu  poz. 2 i 12  patrz 
rys.55 

 
 
 
 

 
 
Rys. 56 Komponenty układu powietrzno-gazowego 
 

 
 

4.4.2   Kontrola wartości CO2 przy mocy       
minimalnej  

 

 Naciśnij jednocześnie  1x przycisk  i  w celu wybra-
nia częściowej mocy palnika ( L na wyświetlaczu). 

 Poczekaj przynajmniej 3 min przed porównaniem warto-
ści  CO2 zmierzonych i w tabeli. 

 Zapisz wyniki pomiarów CO2 przy mocy częściowej. 
 
 
Graniczne wartości CO2- przy mocy częściowej         
( L na wyświetlaczu) - przy otwartej obudowie kotła: 
 

Wartości graniczne 
przy mocy min       

(L na wyświetlaczu) 

Rodzaj gazu 

Gaz ziemny 
GZ50 

CO2 (%) 
Propan G31  

CO2 (%) 

Granica górna 
zmierzona war-
tość CO2- przy 

mocy max  

zmierzona war-
tość CO2- przy 

mocy max  - 0,3 

Granica dolna 8.4 9.4 
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 Skontroluj czy zmierzona wartość CO2 przy mocy mini-
malnej ( L na wyświetlaczu ) zawiera się w przedziale 
granicznych wartości podanych w tabeli powyżej. 
 

 Skontroluj wartości CO przy mocy minimalnej (L) i 
mocy max (H) na wyświetlaczu  czy zawierają się w 
dopuszczalnej wartości granicznej poniżej 160 ppm. 

 
 

 
UWAGA ! 
- Jeśli zmierzone wartości CO i CO2 przy mocy  

min i max mieszczą się w określonym zakre-
sie tolerancji  (tabele powyżej) kocioł jest 
ustawiony prawidłowo. 

- Jeśli zmierzone wartości CO lub CO2 nie 
mieszczą się w podanych zakresach tole-
rancji  (tabele  powyżej)  musi być przeprowa-
dzona ponowna regulacja parametru CO2  
patrz rozdz. 4.4.3. 

 
 
Jeśli zmierzone wartości spełniają wymogi : 
 
 Wyłącz kocioł poprzez naciśnięcie przycisku . 
 Wyjmij sondę pomiarową analizatora spalin. 
 Zaślep króciec pomiarowy spalin X. 
 Sprawdź szczelność zaślepki. 
 Załóż ponownie obudowę kotła. 
 Zakręć obie śruby mocujące panelu obsługi kotła pod 

klapką. 
 Włącz kocioł poprzez naciśnięcie przycisku . 

 

 
4.4.3    Regulacja wartości parametru CO2 

 
 
 

 
WSKAZÓWKA ! 
Z reguły wystarczy tylko sprawdzić wartości  
CO2. Jeżeli przystępujesz do korekty upewnij się 
że jest ona niezbędna. 

 
 
 Naciśnij jednocześnie  1x przycisk  i , w celu wybra-

nia częściowej mocy palnika ( L na wyświetlaczu). 
 Poczekaj przynajmniej 3 min przed porównaniem warto-

ści  CO2 zmierzonych i w tabeli. 
 Zapisz wyniki pomiarów CO2 przy mocy częściowej. 
 Wyznacz z tabeli poniżej dla danego gazu jaka powinna 

odpowiadać wartość CO2 dla obciążenia częściowego 
przy zmierzonej wcześniej wartości CO2 przy mocy max. 

 
 
 
 

 
Tabela nastaw do regulacji wartości CO2  

obciążenie minimalne : gaz ziemny GZ-50 
(zdjęta przednia obudowa kotła) 
 

Gaz ziemny  GZ 50 (G20; 20 mbar) 
Wartość z pomiaru przy 

pełnej mocy                       
( H na wyświetlaczu)   
(patrz rozdz.4.4.1) 

Wartość  nastawy przy 
mocy częściowej              

( L na wyświetlaczu)    
(patrz rozdz.  4.4.2) 

CO2 (H) [%] CO2 (L) [%] 
9.6 9.0 ±0.1 
9.4 8.9 ±0.1 
9.2 8.8 ±0.1 
9.0 8.7 ±0.1 
8.8 8.6 ±0.1 
8.6 8.5 ±0.1 

 
 
Tabela nastaw do regulacji wartości CO2                            
obciążenie minimalne :  gazu płynny – propan  G31                    
(zdjęta przednia obudowa kotła) 
 

Propan techniczny (gaz płynny G31; 30 - 50 mbar) 

Wartość z pomiaru przy 
pełnej mocy                       

( H na wyświetlaczu)   
(patrz rozdz.4.4.1) 

Wartość  nastawy przy 
mocy częściowej              

( L na wyświetlaczu)    
(patrz rozdz.  4.4.2) 

CO2 (H) [%] CO2  (L) [%] 
10.8 10.5 ±0.1 
10.6 10.3 ±0.1 
10.4 10.1 ±0.1 
10.2 9.9 ±0.1 
10.0 9.7 ±0.1 
9.8 9.5 ±0.1 

 
 
 
 
 
 Przyjmij do nastawy wartość parametru z odpowiedniej 

tabeli w zależności od rodzaju gazu  i ustaw wyznaczo-
ną wartość CO2 dla mocy częściowej (L). 

 Wykręć zaślepkę (A) śruby regulacyjnej (B).  
 
 Kręcąc śrubą regulacyjną (B): 
 
 

-  w prawo (zgodnie ze wskazówkami zegara) zwiększa  
   się wartość CO2 w procentach,  
-  w lewo (przeciwnie do wskazówek zegara)  obniża  
   się wartość CO2 . 

 



ecoGAS …  

69/112 

 
Rys. 57: Zawór armatury gazowej. 
 
 
 Wyłącz kocioł poprzez naciśnięcie przycisku . 
 Załóż ponownie zaślepkę (A) śruby regulacyjnej (B). 
 Wyjmij sondę pomiarową analizatora spalin. 
 Zaślep króciec pomiarowy spalin X. 
 Sprawdź szczelność zaślepki króćca pomiarowego X. 
 Załóż ponownie obudowę kotła. 
 Zakręć obie śruby mocujące panelu obsługi kotła pod 

klapką. 
 Włącz kocioł poprzez naciśnięcie przycisku . 
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5 Störun gen  

5.1     Wskazanie ostatniej nieprawidłowości w pracy kotła 

 
 
 Naciśnij przycisk , żeby urządzenie wyłączyć. 
 Naciśnij przycisk   w celu wyświetlenia ostatnią usterkę w pracy kotła. 
 
 
Czerwona dioda LED awarii mruga,  a na wyświetlaczu temperatury wyświetlany jest kod ostatniej usterki. Jeśli urządzenie 
nie rozpoznało w ostatnim okresie żadnej usterki prowadzącej do przerwania pracy na wyświetlaczu nie pojawi się żaden 
kod.  
Ostatnią usterkę w pracy kotła można skasować poprzez krótkie naciśnięcie przycisku   przy naciśniętym i przytrzyma-
nym przycisku  . 
 
 
 

5.2     Kody usterek w pracy kotła 
 
Jeżeli mruga dioda usterek pracy kotła-LED na tablicy sterowniczej, regulator kotła wykrył nieprawidłowości w pracy a na 
wyświetlaczu temperatury (4) wskazywany jest kod usterki. 
Po usunięciu usterki poprzez naciśnięcie przycisku RESET   usterka zostaje skasowana a kocioł zaczyna na nowo star-
tować. 
Poniżej przedstawiono tabelę z kodami usterek, przyczyn ich występowania oraz proponowanych sposobów do ich usu-
nięcia : 
 
 

Wskazanie na 
wyświetlaczu 
temperatury 

Określenie  usterki / uszkodzonego  
elementu Przyczyna i sposób jej usunięcia 

      Urządzenie jest wyłączone 

Mruga cyfra    
wskazanie 

np. 0,2 

Zbyt niskie ciśnienie wody grzew-
czej 

 Uzupełnić ciśnienie wody grzewczej do wymaganej wartości 
określonej przez instalatora ( przykładowy zakres 1,5-2,0 bar) 

10, 11, 12, 
13, 14 

Czujnik sensorowy zasilania S1 : 
10 = opór za wysoki 
11 = opór za niski 
12 = za szybka zmiana temperatury 

-10°C w ciągu sekundy 
13 = za szybka zmiana temperatury 

+10°C w ciągu sekundy  
14 = brak zmiany temperatury po 

uruchomieniu palnika 

 Odpowietrzyć kocioł i układ grzewczy. 
 Sprawdzić okablowanie kotła. 
 Wymienić czujnik S1. 

20, 21, 22, 
23, 24 

Czujnik sensorowy powrotu S2: 
20 = opór za wysoki 
21 = opór za niski 
22 = za szybka zmiana temperatury 

-10°C w ciągu sekundy 
23 = za szybka zmiana temperatury 

+10°C w ciągu sekundy  
24 = brak zmiany temperatury po 

uruchomieniu palnika 

 Sprawdzić okablowanie kotła. 
 Wymienić czujnik S2. 
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Wskazanie na 
wyświetlaczu 
temperatury 

Określenie  usterki / uszkodzonego  
elementu Przyczyna i sposób jej usunięcia 

0 Usterka czujnika po autodiagnozie  Wymienić czujnik sensorowy S1 i / lub S2. 

1 Zbyt  wysoka temperatura 

 Zapowietrzona instalacja, odpowietrzyć kocioł i instalację. 
 Sprawdzić poprawność pracy ( czy pracuje, zabrudzenie pompy 

lub filtra ) oraz nastawy wydajności pompy. 
 Sprawdzić pompę ewentualnie wymienić zgodnie z rozdz. 

5.3.10, str. 75. 

2 Tryb autodiagnostyki  2  nie powiódł 
się, czujniki  S1 i S2 

 Sprawdzić okablowanie kotła. 
 Wymienić czujnik S1 lub S2. 
 Nie wystarczający przepływ czynnika grzewczego przez wy-

miennik kotła. 

4 Brak sygnału płomienia po 4-ch 
próbach zapłonu 

Brak gazu zamknięty zawór gazowy 
 Sprawdzić ewentualnie otworzyć zawór gazowy. 
 Sprawdzić ewentualnie oczyścić filtr gazowy. 
 Sprawdzić dopływ gazu. 
 Za niskie ciśnienie gazu lub zbyt duże wahania ciśnienia dyna-

micznego – poniżej 20mbar 
 Sprawdzić odpływ kondensatu. 
 Sprawdzić poprawność ułożenia i stan elektrody zapłonu, kabli 

zapłonowych. 
Brak lub wadliwa funkcja zapłonu /brak lub zły odstęp na elektro-
dzie zapłonu/ 
zawór gazowy lub układ zapłonu nie ma zasilania elektrycznego/ 
sprawdzić uziemienie / śruby mocujące palnik muszą mieć uzie-
mienie. 

5 
Zerwanie płomienia podczas pracy, 
brak sygnału płomienia przy nowych 
4-startach 

 Sprawdzić układ odprowadzenia kondensatu. 
 Za niskie ciśnienie gazu lub zbyt duże wahania ciśnienia dyna-

micznego – poniżej 20mbar 
 Sprawdzić stan modułu zapłonowego, elektrody, kabli zapłonu. 
 Sprawdzić nastawy parametrów na zaworze gazowym. 
 Sprawdzić uziemienie / śruby mocujące palnik muszą mieć 

uziemienie. 
 Sprawdzić układ doprowadzenia powietrza i odprowadzenie 

spalin , możliwość istnienia przebicia spalin do powietrza. 

6 Wykryty sygnał płomienia bez pracy 
palnika 

 Wymienić kabel zapłonu z wtyczką. 
 Wymienić elektrodę zapłonu. 
 Wymienić sterownik kotła jeśli inne elementy są wykluczone. 

8 Nieprawidłowe obroty dmuchawy. 

 Wirnik dmuchawy dotyka izolacji obudowy. 
 Kabel dmuchawy wszedł pomiędzy obudowę a wirnik. 
 Sprawdzić wtyczkę i przewody na brak zwarcia, zmierzyć     

zaciski  25-27 VDC n. 
  Wymienić dmuchawę. 
  Wymienić sterownik kotła jeśli inne elementy są wykluczone. 

27 Zwarcie na czujniku temperatury 
zewnętrznej 

 Sprawdzić okablowanie na zwarcie czujnika zewnętrznego. 
 Wymienić czujnik temperatury zewnętrznej. 

29, 30 Błąd przekaźnika zaworu gazowego 

 Zresetować automatykę kotła. 
 Sprawdzić oporność na cewkach 
 Sprawdzić uziemienie 
 Wymienić sterownik kotła jeśli inne elementy są wykluczone. 

 

 
UWAGA! 
Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia na skutek przegrzania! Wymiennik ciepła może zostać 
zniszczony. 
W związku z tym: 
- Sprawdzić poprawność zamontowania i podłączenia czujników S1 i S2. 
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5.3      Wyszukiwanie usterek 

 
5.3.1    Kocioł hałasuje podczas zapłonu 
 

Za wysokie ciśnienie gazu. Tak  
 Uszkodzony reduktor zewnętrzny gazu – zgłosić do Zakładu   

Gazowniczego. 

Nie    
Nieprawidłowy odstęp elektrody. Tak   Sprawdzić odstęp elektrody zapłonu ewentualnie wymienić. 

Nie    
Nieprawidłowo ustawiona proporcja 
gaz / powietrze. Tak  

 Sprawdzić nastawy (patrz rozdz. 4.4.2 " Regulacja parametrów 
CO2", strona  67) 

Nie    

Saba iskra. Tak  

 Sprawdzić odstęp elektrody. 
 Wymienić elektrodę. 
 Sprawdzić ewentualnie wymienić kabel zapłonu z wtyczką. 
 Sprawdzić ewent. wymienić moduł zapłonu na zaworze gazowym. 

 

 

5.3.2     Płomień wytwarza wyraźny hałas 
 
Za niskie ciśnienie gazu na wejściu mniej 
jak 20 mbar. Tak  Uszkodzony reduktor zewnętrzny gazu – zgłosić do Zakładu Ga-

zowniczego. 
Nie    

Recyrkulacja spalin do powietrza. Tak  
 Sprawdzić szczelność układu odprowadzenia spalin i doprowa-

dzenia powietrza do spalania 

Nie    
Nieprawidłowo ustawiona proporcja 
gaz / powietrze. Tak  

 Sprawdzić nastawy (patrz rozdz. 4.4.2 " Regulacja parametrów 
CO2 ", strona  67) 

Nie    
Nieszczelna uszczelka palnika. Tak   Wymienić uszczelkę palnika. 

Nie    
Uszkodzenie sterownika kotła. Tak   Wymienić sterowanie kotła. 

 
5.3.3    Nie działa ogrzewanie  
 
 
Na wyświetlaczu serwisowym nic nie jest 
wyświetlane. Tak  

 Sprawdzić czy prawidłowo są włożone wtyczki w tablicy sterow-
niczej kotła. 

Nie     

Na wyświetlaczu serwisowym nic nie jest 
wyświetlane Tak  

 Sprawdzić zabezpieczenia kotła i regulacji schemat elektryczny 
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.–rozdz. 3.7.2 str 20). 

Odstęp elektrody zapłonu ok. 4,5mm  
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Nie     
Na wyświetlaczu serwisowym wyświetlana 
jest belka ( - ). Kocioł jest wyłączony.  Tak   Włączyć kocioł za pomocą przycisku .  

Nie     

Termostat pokojowy/ zadajnik pokojowy 
OpenTherm / czujnik temperatury        
zewnętrznej jest nieprawidłowo podłączo-
ny lub uszkodzony. 

Tak  

 Sprawdzić okablowanie. 
 Sprawdzić poprawność podłączenia zadajnika OpenTherm. 
 Sprawdzić poprawność podłączenia termostatu pokojowego. 
 Sprawdzić poprawność podłączenia termostatu na fale radiowe. 
 Wymienić uszkodzone podzespoły. 
 Wymienić sterownik kotła jeśli inne elementy są wykluczone. 

Nie    

Pompa nie działa. Wyświetlacz tempera-
tury wskazuje max temperaturę a na wy-
świetlaczu serwisowym wskazanie1. 

Tak  
 Sprawdzić zasilanie elektryczne pompy. 
 Sprawdzić podłączenia na listwie X2 i X4. 
 Wymienić pompę. 

Nie    

 Brak napięcia  24 V. Tak  
 Sprawdzić okablowanie i zasilanie 24 V. 
 Sprawdzić podłączenia na listwie X4.  
 Wymienić sterownik kotła jeśli inne elementy są wykluczone. 

 
 
 

5.3.4     Zaniżona moc kotła 
 

Spada moc kotła mimo wysokich obrotów 
dmuchawy. Tak  

 Wyczyścić wymiennik kotła i syfon odprowadzenia kondensatu.  
 Sprawdzić układ odprowadzenia spalin i doprowadzenia powie-

trza.  

5.3.5     Ogrzewanie nie uzyskuje prawidłowych temperatur 
 
Za niskie ciśnienie wody w instalacji 
grzewczej. Tak   Uzupełnić zład wody w instalacji c.o. ( rozdz. 4.1.1 str.  56). 

Nie    
Nieprawidłowo nastawiony termostat po-
kojowy. Tak  

 Sprawdzić nastawy w termostacie i ewentualnie skorygować do 
potrzeb.  

Nie    

Temperatura zasilania ( Tmax) jest usta-
wiona zbyt nisko. Tak  

 Podwyższyć  temperaturę Tmax c.o. ( przyciskiem   /   i 
później przyciskiem  +   patrz rozdz 4.2.1 str. 59). 

 Sprawdzić czujnik temperatury zewnętrznej i okablowanie na 
zwarcie ewentualnie wymienić. 

Nie    

Brak obiegu wody w instalacji Tak  

 Sprawdzić różnicę temperatur między zasilaniem i powrotem   
ΔT (± 20° C). 

 Upewnij się że są wystarczające przepływy w instalacji np. skon-
troluj nastawy na zaworach grzejnikowych.  

Nie    

Ustawiona moc kotła jest niewystarczają-
ca w stosunku do instalacji.  Tak  

 Skontroluj ewentualnie dopasuj moc kotła do instalacji 
(patrz rozdz. 4.2.2, str 60). 

Nie    
Brak przekazywania ciepła przez wymien-
nik kotła na skutek zanieczyszczeń po 
stronie spalin lub zakamienienia         
wężownicy 

Tak  
 Wyczyścić wymiennik i odprowadzenie kondensatu  po stronie 

spalin ewentualnie po stronie czynnika grzewczego. 
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5.3.6     Brak ciepłej wody użytkowej (przy kotle dwufunkcyjnym i Kompakt) 
 
Na wyświetlaczu serwisowym nic nie jest 
wyświetlane. Tak  

 Sprawdzić czy prawidłowo są włożone wtyczki w tablicy sterow-
niczej kotła. 

Nie     
Na wyświetlaczu serwisowym nic nie jest 
wyświetlane. Tak  

 Sprawdzić zabezpieczenia kotła i regulacji schemat elektryczny 
rozdz. 3.7.2 str 20 i 21). 

Nie    
 Nie działa czujnik przepływu. Tak   Wymienić czujnik przepływu. 

Nie    
Pobór c.w.u. jest mniejszy niż < 2,0 l/min. Tak   Zwiększyć pobór c.w.u..  

Nie    

Czujnik przepływu c.w.u. nie ma zasilania 
prądowego (5 VDC). Tak  

 Sprawdzić okablowanie schematy elektryczne rozdz. 3.7.2 str 20 
i 21. 

Nie     

Tylko przy Kompakt                                 
Uszkodzony czujnik sensorowy zasobnika Tak  

 Wymienić czujnik sensorowy w zasobniku c.w.u. – głębokość 
włożenia sondy wynosi 530mm od górnej krawędzi tulei nurnika. 

Nie     

Uszkodzony czujnik sensorowy c.w.u. S3 Tak   Wymienić czujnik sensorowy c.w.u. S3. 

Nie    

Uszkodzenia zewnętrzne na armaturze 
mieszającej c.w.u. Tak  

Uszkodzenia na armaturze poboru wody użytkowej np. wylewka 
pod prysznicem pobiera w większości wodę zimną przez kocioł 
płynie mniej niż 2,0 l/min. 
 Sprawdzić nastawy na termicznych mieszaczach c.w.u..  

 
 
5.3.7    Ciepła woda użytkowa nie osiąga wymaganej temperatury 
 

Za wysoki pobór c.w.u..  Tak  
 Obniżyć przepływ c.w.u.. 
 Sprawdzić nastawę na ograniczniku przepływu c.w.u.. 

Nie    
Temperatura c.w.u. nastawiona jest zbyt 
nisko. Tak   Podwyższyć nastawę temperatury c.w.u. (rozdz 4.2.1 str. 59). 

Nie    

Instalacja c.o. robi się ciepła  podczas 
podgrzewania c.w.u.. Tak  

 Zamontować zawory zwrotne w celu usunięcia przyczyny cyrku-
lowania czynnika grzewczego. 

 Sprawdzić ewentualnie wymienić uszkodzony zawór 3- drogowy. 
 Sprawdzić czy nie jest załączana druga pompa na 2-obiegu c.o.  

Nie     

Brak odbioru ciepła na skutek zakamie-
nienia wymiennika po stronie c.w.u. . Tak  

 Odkamienić układ po stronie zasilania czynnika grzewczego na 
c.w.u.. 

Nie    
Tylko przy Kompakt                                 
nieprawidłowo umiejscowiony czujnik w 
zasobniku c.w.u. 

Tak  
 Sprawdzić głębokość włożenia czujnika sensorowego w zasob-

niku czy wynosi 530mm od górnej krawędzi tulei nurnika. 
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5.3.8    Ogrzewanie działa bez potrzeby 

 

Termostat pokojowy/ zadajnik pokojowy 
OpenTherm / czujnik temperatury ze-
wnętrznej jest nieprawidłowo podłączony 
lub uszkodzony. 

Tak  

 Sprawdzić okablowanie zgodnie ze schematem elektrycznym. 
 Sprawdzić poprawność podłączenia zadajnika OpenTherm. 
 Sprawdzić poprawność podłączenia termostatu pokojowego. 
 Wymienić uszkodzone podzespoły. 
 Wymienić sterownik kotła jeśli inne elementy są wykluczone. 

Nie    

Układ grzewczy jest podgrzewany przez 
włączony komfort c.w.u., regularnie na 
wyświetlaczu serwisowym pojawia się 
wskazanie 7. 

Tak  

 Zamontować zawory zwrotne w celu usunięcia przyczyny cyrku-
lowania czynnika grzewczego. 

 Sprawdzić ewentualnie wymienić uszkodzony zawór 3- drogowy. 
 Sprawdzić czy nie jest załączana druga pompa na 2-obiegu. 

 

 

5.3.9    Dioda LED pompy klasy-A- mruga na zmianę czerwono/zielony 
 
Zbyt wysokie lub niskie napięcie z sieci. Tak   Sprawdzić napięcie sieciowe. 

Nie    
Temperatura pompy za wysoka. Tak   Sprawdzić  temperaturę wody i otoczenia. 

 

5.3.10    Dioda LED pompy klasy-A- mruga czerwono  
 

Pompa wyłączona awaryjnie. Tak  

 Z resetuj pompę przez wyłączenie zasilania za pomocą przyci-
sku   na co najmniej 20 sekund. 

 
Jeżeli pompa jest "stale" zaznaczona, to można ją z rese-
tować przez wyciągnięcie wtyczki z gniazda.  

 

 Wymienić pompę. 
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6 Wartun g  

6.1 Bezpieczeństwo i trwałość podzespołów 
 
W celu utrzymania wysokiego bezpieczeństwa kotła gazo-
wego i jego podzespołów, wymagana jest przez producen-
ta wymiana następujących komponentów urządzenia po 
osiągnięciu nominalnego okresu żywotności. 
 

 

6.1.1    Typowe części do wymiany okresowej 
 
 
Minimum co dwa lata muszą być wymienione następujące 
komponent kotła : 
 
 

Opis Nr katalogowy 
Uszczelka wymiennik/ kolektor D76 96.36487-7220 
Uszczelka 70x82 96.36487-7223 
Oring 68x4 96.36487-7222 
Uszczelka płyty palnika 1285mm 
Uszczelka płyty palnika 1400mm 
Uszczelka płyty palnika 1515mm 

96.34487-7230 
96.34487-7211 
96.34487-7233 

Oring rury gazowej 19 x 2, NBR 96.34487-7207 
Uszczelka rury gazowej 21,5 x 15,5  96.34487-7228 
Oring dyszy gazowej 15x2, NBR 70sh 96.34487-7206 

 
 
Wymienione powyżej części znajdują się w zestawach 
serwisowych opisanych poniżej : 
 
 

Wartungsset Sach-Nr. 
Zestaw serwisowy ecoGAS 11, 18, 
18/24 96.36087-7201 

Zestaw serwisowy ecoGAS 24, 
24/28 96.36087-7202 

Zestaw serwisowy ecoGAS 30, 
30/36 96.36087-7203 

Zestaw serwisowy ecoGAS 45, 
45/36 96.36087-7204 

Zestaw serwisowy Kompakt 96.36087-7010 
 
 
W zestawach serwisowych znajdują się opisy części oraz 
ich umiejscowienie w kotle.  
 
 

 
UWAGA ! 
Wszystkie uszkodzone lub zużyte części muszą 
zostać wymienione. 

 
 
 
 
 
 

6.2    Wymagania przy demontażu i montażu    
urządzeń 

 

 
ZAGROŻENIE! 
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym! 
Kontakt z napięciem prowadzi do poważnych 
obrażeń. 
W związku z tym: 
- Prace przy instalacji i urządzeniach elektrycz-
nych mogą być wykonywane tylko przez osoby 
wykwalifikowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
- Przed rozpoczęciem pracy wyłącz zasilanie 
elektryczne z sieci, sprawdzić brak napięcia i 
zabezpiecz przed przypadkowym włączeniem. 
- Zabezpiecz się przed szkodami przy napra-
wach instalacyjnych. 

 

 
OSTRZEŻENIE! 
Śmiertelne niebezpieczeństwo na skutek wybu-
chu gazu! 
Jeśli wyczuwasz zapach gazu istnieje niebezpie-
czeństwo wybuchu. 
W związku z tym: 
- Prace przy instalacji i urządzeniach gazowych 
mogą być wykonywane tylko przez osoby wy-
kwalifikowane zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami. 
 - Zamknij główny zawór gazowy odcinający i 
zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem. 

 

 
OSTROŻNIE! 
Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek niewła-
ściwego obchodzenia się! 
Przy niewłaściwym obchodzeniu możliwe są 
zagrożenia takie jak stłuczenia, cięcia itp.. 
W związku z tym: 
- Podczas transportu i prac montażowych uży-

wać sprzętu ochrony osobistej (buty ochronne i 
rękawice ochronne, okulary itp.). 

- Przed rozpoczęciem upewnij się, że jest wy-
starczająco dużo miejsca do prac montażo-
wych. 

Zachowaj ostrożność przy obsłudze i montażu 
ostrych narzędzi i elementów instalacji. 

 

 
UWAGA! 
Ryzyko poparzenia się gorącą powierzchnią! 
Kontakt z gorącymi elementami powoduje opa-
rzenia. 
W związku z tym: 
- Zawsze należy nosić rękawice ochronne pod-
czas pracy w pobliżu gorących podzespołów. 
- Przed rozpoczęciem prac upewnij się, że 
wszystkie elementy schłodzone są do bezpiecz-
nej temperatury otoczenia. 
- Nie dotykaj płyty palnika podczas pracy. 
- Po demontażu palnika zostawić do ostygnięcia. 

 

 
WSKAZÓWKA ! 
Zawsze należy przestrzegać przepisów i wytycz-
nych obowiązujących w danym kraju ! 
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UWAGA! 
Uszkodzenia urządzenia na skutek braku kon-
serwacji! 
Jeśli urządzenie nie jest poddawana corocznej 
konserwacji, części zużywają się przedwcześnie. 
W związku z tym: 
- Zgodnie z warunkami gwarancji firmy MHG 
Heiztechnik wymagany jest coroczny przegląd  
konserwacyjno-serwisowy. 

 

 
6.2.1     Otwarcie urządzenia do przeglądu  
             serwisowego 
 
 
 
 Włączyć urządzenie przyciskiem . 
 Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego. 
 Zamknąć zawór gazowy przed kotłem. 
 Odkręcić obie śruby z tablicy sterowniczej i odciągnąć 

panel do dołu ( kompakt bez klapki). 
 Odciągnąć obudowę przednią do przodu i zdjąć z kotła, 
 Upewnić się, że urządzenie jest wystarczająco ochło-

dzone ewentualnie zaczekać. 
 Odkręcić nakrętkę na dole rury spalinowej – przeciwnie 

do ruchu wskazówek zegara. 
 
 
 

 
Rys.58: Demontaż elementu odprowadzenia spalin. 
 
 Przesuń rurę spalinową do góry kręcąc w lewo, aż dolna 

część rury wyjdzie z połączenia mufy  niecki kondensatu 
(1). 

 Odegnij dół rury spalinowej do przodu (2). 
 Wyjmij rurę spalinową do dołu kręcąc jednocześnie w 

lewo (3). 
 

 
Rys.59: Demontaż rury spalinowej 
 

 
OSTRZEŻENIE! 
Śmiertelne zatrucie gazami spalinowymi ! 
Możliwe wydostawanie się spalin podczas prac 
serwisowych – układ nadciśnieniowy. 
W związku z tym: 
- Podczas wykonywania prac serwisowych zwró-
cić uwagę na możliwość przebicia spalin ewen-
tualnie uszczelnić odprowadzenie spali. 

 
 Wyjmij rurę niecki kondensatu z podłączenia syfonu (1). 
 Obróć  nieckę kondensatu  z podłączeniem do syfonu w 

prawo poza krawędź obudowy (2). 
 Naciśnij ku dołowi nieckę kondensatu i zdejmij z podłą-

czenia wymiennika ciepła (3). 
 Wyjmij nieckę kondensatu z urządzenia. 
 

 
Rys.60: Demontaż niecki kondensatu. 
 
 Zdemontuj podłączenia od dmuchawy. 
 Zdemontuj moduł zapłonu z armatury gazowej. 
 Odkręć całkowicie nakrętkę poniżej zaworu gazowego. 
 Odkręć śruby przedniej pokrywy komory spalania za 

pomocą klucza nimbusowego,  
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 Zwróć uwagę ,żeby przy wyjmowaniu przedniej pokrywy 
komory spalania nie uszkodzić : palnika, izolacji, zaworu 
gazowego, rury gazowej, dmuchawy. 

 Zdejmij pokrywę komory spalania łącznie z armaturą 
gazową i dmuchawą. 

 Połóż zdjętą pokrywę komory spalania poziomo na pła-
skiej powierzchni nogami w dół. 

 

 
WSKAZÓWKA ! 
Palnik ze zintegrowaną izolacją nie wymaga 
specjalnej konserwacji – tj. nie wymaga czysz-
czenia ! 
 Dlatego też nigdy nie należy używać do jego 

czyszczenia szczotki lub sprężonego powie-
trza oraz nie dotykać bezpośrednio rękoma. 

 

6.2.2   Czyszczenie  
 

 
UWAGA! 
Zagrożenie zdrowia z powodu włókien ceramicz-
nych! 
Powstawanie pyłu z możliwością podrażnienia 
skóry, oczu i dróg oddechowych. 
W związku z tym: 
- Nosić maskę podczas czyszczenia palnika. 
- Nie dotykaj włókien ceramicznych. 
- Nie niszczyć włókien ceramicznych. 

 

 
OSTRZEŻENIE! 
Zagrożenie życia cofanie się spalin! 
Możliwa recyrkulacja spalin do powietrza doloto-
wego. 
W związku z tym: 
- zawsze sprawdzaj szczelność układu odprowa-
dzenia spalin elementy. 
- Sprawdź - jeśli występują  - klapy zwrotne na 
układzie odprowadzenia spalin. 

 
 Wyczyść wymiennik ciepła za pomocą szczotki lub od-

kurzacza od góry do dołu.  
 Oczyść spód wymiennika ciepła. 
 Wyczyść wodą nieckę kondensatu. 
 Oczyścić wodą syfon kondensatu 
 Oczyść tylko spód przedniej pokrywy wymiennika. 

 
 

6.2.3 Wymiana elektrody zapłonu 

 
 Zdejmij wtyczkę kabla zapłonowego z elektrody zapłonu 
 Zdemontuj obie zaślepki na obudowie.  
 Wykorzystaj otwory w obudowie do odkręcenia śrub 

mocujących elektrodę.  

 
 

Rys. 61: Zaślepki otworów w obudowie 
 
 Obróć elektrodę aż jej dłuższa strona kołnierza mocują-

cego będzie skierowana do tyłu. 
 Pociągnij delikatnie elektrodę do góry do wgłębienia w 

izolacji ( tylko w izolacji nie otworze obudowy).  
 Przechyl elektrodę w prawo, a następnie ją wyciągnij. 
 Włóż nową elektrodę zapłonu. 
 Upewnij się że uszczelka ( izolator) elektrody jest prawi-

dłowo osadzona. 
 Dokręć śruby mocujące elektrodę zapłonu. 
 Zamontuj wtyczkę przewodu zapłonowego na elektro-

dzie zapłonu. 
Ponownie zamontuj dwie zaślepki na obudowie kotła. 
 
 
 

6.2.4    Ponowne złożenie urządzenia 
 
 Sprawdzaj podczas montażu wszystkie uszczelki pod 

kątem uszkodzeń, stwardnień, rys, pęknięć i / lub prze-
barwienia, a także właściwe ich ułożenie. 

 Wymień uszkodzone uszczelnienia na nowe, 
 Sprawdź czy jest cienka warstwa pasty ceramicznej 

pomiędzy kołnierzem śruby mocującej a pokrywą komo-
ry spalania ( zaznaczone na czarno). 

 Nałóż nową cienką warstw pasty ceramicznej  jeżeli jest 
jej brak lub za mało (patrz  Rys.). 

 

 
Rys.62: Nakładanie pasty ceramicznej. 
 
 
 Sprawdź uszczelkę wokół przedniej pokrywy komory 

spalania i jej prawidłowe zamocowanie. 
 Załóż  przednią pokrywę komory spalania. 
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 Wkręć z wyczuciem śruby mocujące przednią pokrywę 
komory spalania  kluczem nimbusowym. 

 Dokręć równomiernie ręcznie w podanej kolejności  
poszczególne śruby mocujące (10-12 Nm) patrz rys 62. 

 

 
Rys.63: Kolejność dokręcania śrub pokrywy przedniej 

komory spalania 
 
 
 
 Podłącz ponownie nakrętkę zaworu gazowego. 
 Podłącz  dmuchawę. 
 Zamontuj moduł zapłonu na armaturze gazowej. 
 Włóż od dołu nieckę kondensatu na podłączenie wy-

miennika ciepła (1). 
 Obróć nieckę kondensatu na lewo (2). 
 Wciśnij miskę kondensatu do podłączenia syfonu kon-

densatu (3). 
 Upewnij się że tylna część niecki kondensatu opiera się 

na tyle podstawy obudowy (A). 
 

 
 
 
Rys. 64: Montaż niecki kondensatu. 

 
OSTRZEŻENIE! 
Zagrożenie życia przebiciem spalin ! 
Spaliny mogą rozchodzić się w przestrzeni ukła-
du odprowadzenia kondensatu. 
W związku z tym: 
- Upewnij się, że syfon napełniony jest wodą. 

 
 
 
 Napełnij syfon kondensatu wodą. 
 Zamontuj ponownie syfon kondensatu na układzie od-

prowadzenia skroplin z kotła. 
 
 

 
WSKAZÓWKA ! 
Jeżeli został zatkany system odprowadzenia 
spalin na czas prac serwisowych, bezwzględnie 
musi być usunięty przy ponownym montażu 
podzespołów. 

 
 
 
 Włóż od dołu, górną część rury spalinowej do adaptera 

spalin obracając w lewo. 
 Włóż dolną część rury spalinowej do niecki kondensatu, 
 Przesuń uszczelnienie rury spalinowej do dołu. 
 Przykręć nakrętkę mocującą rurę spalinową na do niecki 

kondensatu ( w prawo). 
 Otwórz zawór gazowy. 
 Sprawdź szczelność instalacji gazowej na odcinku od 

zaworu odcinającego do armatury gazowej w kotle. 
 Skontroluj na szczelność urządzenia po stronie wodne. 
 Włóż wtyczkę do zasilania sieciowego. 
 Włącz kocioł za pomocą przycisku   . 
 Sprawdź  pokrywę komory spalania na szczelność. 
 Sprawdź na szczelność drogę gazową od armatury 

gazowej do dmuchawy. 
 Sprawdź na szczelność podłączenie dmuchawy do po-

krywy komory spalania. 
 Sprawdź szczelność rury spalinowej. 
 Sprawdź parametry spalania przy poszczególnych mo-

cach. 
 Załóż obudowę przednią kotła. 
 Dokręć obie śruby na panelu obsługi kotła. 
 Sprawdź poprawność nastaw i działania pracy kotła na 

ogrzewanie i przygotowanie c.w.u.. 
 
 

 
UWAGA! 
Aby zapobiec wytrącaniu się kamienia wapnio-
wego na ściankach wymiennika c.w.u., w zależ-
ności od twardości wody wężownica wymiennika 
powinna być regularnie płukana. 
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6.3 Kontrola magnezowej anody ochronnej 
(tylko przy ecoGAS Kompakt) 

 
Średni czas życia anod magnezowej wynosi około 5-8 lat. 
Jest to uzależnione od jakości wody, temperatury roboczej, 
zużycia wody, wymaganego zapotrzebowania na prąd 
ochronny lub tworzenia warstwy powierzchniowej. Regu-
larne sprawdzanie jest ważne dla zachowania żywotności i 
ochrony zbiornika przed korozją. 
 
Wymiana magnezowej anody ochronnej jest konieczna, 
jeśli obecny wymiar średnicy anody jest mniejszy niż 1/3 
pierwotnego jej stanu. To odpowiada około 90% lub więk-
szego jej zużycia. 
 
Nalot na używanej anodzie (wapno, miedź, żeliwo, itp.) nie 
powoduje jej uszkodzenia. Przed ponownym zainstalowa-
niem należy ją oczyścić pod bieżącą wodą, w razie potrze-
by plastikową szczotką (nie stosować szczotki drucianej!). 

 
Kontrola montażu nieizolowanej   magnezowej 
anody ochronnej 
 
 Sprawdzić, czy opór pomiędzy magnezową anodą 

ochronną a z zasobnikiem c.w.u. wynosi 0 Ω. 
 Wymienić magnezową anodę ochronną jeśli obecny 

wymiar średnicy anody jest mniejszy niż 1/3 pierwotne-
go jej stanu ( pierwotnie Ø 26 mm). To odpowiada około 
90% lub większego jej zużycia.  

 

 
Rys.65: Magnezowa anoda ochronna,  

długość 480 mm, Ø 26 mm 
 
 Postępować przy wymianie zgodnie z pkt.6.3.1  wymia-

na magnezowej anody ochronnej. 

 

6.3.1 Wymiana magnezowej anody ochronnej 
(tylko przy ecoGAS Kompakt) 

 
 
 
 Wyłączyć urządzenie od napięcia zasilania. 
 Upuścić tyle ciepłej wody użytkowej aby się nie popa-

rzyć. 
 Odciąć zasobnik  po stronie c.w.u. 
 Otworzyć kran c.w.u. w celu obniżenia ciśnienia w za-

sobniku. 
 Usunąć osłonę ochronną anody magnezowej. 
 Wykręcić magnezową anodę ochronną 1 . 
 
 
 

 
 

Rys. 66: Usytuowanie anody w zasobniku 1  
 
 
 
 

 
UWAGA! 
Dolegliwości zdrowotne na skutek zanie-
czyszczenia ! 
Zanieczyszczona woda użytkowa może po-
wodować zatrucia ! 
Dlatego też: 
- Nie pobrudzić powierzchni anody lub miej-

sca zamontowania olejem, smarem lub 
brudem. 

- Zwracać uwagę na czystość prowadzonych 
prac. 

 
 
 
 Zamontować nową magnezową anodę ochronną. 
 Otworzyć na zbiornik zasilanie wody zimnej. 
 Skontrolować szczelność pomiędzy anodą a zasobni-

kiem. 
 Założyć ponownie osłonę ochronną na anodę. 
 Załączyć urządzenie  
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6.3.2    Odwapnianie układu c.w.u. przy kotłach 
ecoGAS Kombi i Kompakt 

 
 Wyłącz urządzenie za pomocą przycisku   . 
  Zamknij zawór odcinający gaz. 
 Poczekaj, aż urządzenie ochłodzi się poniżej 50°C. 
 Zamknij zawór kulowy zimnej wody do kotła 1 . 

Zrzuć ciśnienie wody z układu c.w.u. odkręcając kran. 
 Zamknij zawór kulowy wyjścia c.w.u. z kotła  2 . 
 Odkręć korki z w przyłączach do płukania  3  i 4   

układu obiegu wody użytkowej w kotle. 
 
 
 
 

3 4

2 1
 

Rys.67 : Przyłącza do płukania obiegu wody użytkowej 
w kotle dwufunkcyjnym Kombi 

 
 
 
 
 

 
 
Rys.68 : Przyłącza do płukania obiegu wody użytkowej 

w kotle dwufunkcyjnym Kompakt. 
 
 
 
 
 
 

 Podłącz do króćców płukania  3   i  4  (⅜“ gwint ze-
wnętrzny przy Kombi, ¼“ gwint wewnętrzny przy Kom-
pakt) szlauchy z pompą do odkamieniania. 

 Użyj odpowiedniego środka do odkamieniania instalacji 
wody pitnej. 

 Wykonaj odkamienianie układu c.w.u. w kotle według 
instrukcji i zaleceń producenta pompy do odkamienia-
nia. 

 Po zakończeniu odkamieniania dokładnie przepłucz 
układ c.w.u. w kotle. 

 Zdemontuj szlauchy do odkamieniania i zamknij króćce 
do płukania 3  i 4 . 

 Otwórz zawory kulowe 1   i  2 . 
 Otwórz kran w zlewie z c.w.u. w celu ponownego prze-

płukania instalacji c.w.u.   
 Otwórz zawór gazowy pod kotłem. 
 Włącz urządzenie do pracy przyciskiem   . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ecoGAS … 
 

82/112 

6.4 Rysunki złożeniowe – części zamienne z opisem 
 
Obudowa ecoGAS 
 

 
 
 

Rys.69: Obudowa kotła ecoGAS 
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Zestawienie części zamiennych kotła ecoGAS- obudowa 
 
 

Poz 
ecoGAS ecoGAS 

Opis Nr katalog. 
11 18 24 30 45 18/24 24/28 30/36 45/36 

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Zaślepka obudowy 96.36689-7013 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tuleja przyłączy, czerwona 95.95120-0039 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Obudowa kotła (góra) 96.35360-7208 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Izolacja obudowy (góra) 96.35811-7222 

 

1 1 - - - 1 - - - Izolacja obudowy (przód) 96.35811-7223 
- - 1 - - - 1 - - Izolacja obudowy (przód) 96.35811-7224 
- - - 1 1 - - 1 1 Izolacja obudowy (przód) 96.35811-7225 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Obudowa (dół) 96.35560-7209 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Obudowa (dół, lewa strona) 96.35560-7210 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Nakrętka sprężysta 4.2 95.99196-0027 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Obudowa (dół, prawa strona) 96.35560-7211 

 

1 1 - - - 1 - - - Obudowa kotła (tył) 96.35460-7204 
- - 1 - - - 1 - - Obudowa kotła (tył) 96.35460-7205 
- - - 1 1 - - 1 1 Obudowa kotła (tył) 96.35460-7206 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Uszczelka obudowy L=785 96.35811-7204 

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Mocowanie izolacji 96.36571-7220 

 

1 1 - - - 1 - - - Obudowa kotła (przód) 96.35360-7209 
- - 1 - - - 1 - - Obudowa kotła (przód) 96.35360-7210 
- - - 1 1 - - 1 1 Obudowa kotła (przód) 96.35360-7211 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Podkładka zabezpieczająca D6,5/D3,5 x 0,5 95.21189-0032 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Zatrzask klapki tablicy sterowniczej 96.36689-7012 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Śruba mocowania obudowy 95.99194-0071 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Obudowa (dół, przód) 96.35560-7212 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Szyna do zawieszenia kotła 96.36500-7203 
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 Wymiennik kotła, strona wodna ecoGAS 
 

 
Rys.70: Wymiennik kotła, strona wodna ecoGAS 
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Zestawienie części zamiennych kotła ecoGAS- wymiennik kotła, strona wodna 
 

Poz. 
ecoGAS ecoGAS 

Opis Nr katalog. 
11 18 24 30 45 18/24 24/28 30/36 45/36 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Odpowietrznik ręczny 3/8”  96.32300-7201 

 

1 1 1 - - - - - - Rura zasilania c.o. – L= 660 mm 96.36144-7238 
- - - 1 1 - - - - Rura zasilania c.o. – L= 720 mm 96.36144-7234 
- - - - - 1 1 1 1 Rura zasilania c.o. – L= 780 mm 96.36144-7235 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Wziernik - SET 96.31600-7201 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Uszczelka ¾” 95.99187-0033 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Sprężyna mocująca czujnik 96.36571-7202 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Czujnik kotła NTC (górny, dolny) 94.19314-7202 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Klamra mocująca czujnik ciśnienia 96.36689-7014 

 - - - - - 3 3 3 3 Uszczelka Viton czarna 96.34487-7205 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Czujnik ciśnienia CV 96.32547-7041 

 - - - - - 1 1 1 1 Złącze DN 15 x ½” 96.00044-0435 

 - - - - - 1 1 1 1 Rura c.w.u. DN 15 L=186 mm 96.36144-7236 

 - - - - - 1 1 1 1 Czujnik c.w.u  NTC 3 94.19314-7206 

 - - - - - 1 1 1 1 Czujnik przepływu c.w.u.  96.33590-7110 

 - - - - - 1 1 1 1 Tuleja dystansowa dla ogranicznika przepływu 96.33590-7111 

 
- - - - - - - 1 1 Kryza przepływu 96.32344-7201 
- - - - - 1 1 - - Ogranicznik przepływu 6 l/min, żółto/niebieski 96.32344-7205 

 - - - - - 1 1 1 1 Ogranicznik przepływu 7,5 l/min, biały 96.36144-7237 

 - - - - - 1 1 1 1 Rura z.w. DN 15 L=136 mm 95.99196-0042 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nakrętka ½” 96.39200-7216 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kabel zapłonu 95.99194-0410 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 Śruba cylindryczna M 4 x 10 96.34236-7203 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 SET – Elektroda zapłonu, uszczelnienie 96.34236-7201 

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Elektroda zapłonu 96.00060-2254 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tuleja dystansowa 96.34487-7202 

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Uszczelnienie elektrody zapłonu 95.99196-0097 

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Nakrętka M 8 95.99196-0026 

 

1 1 - - - - - - - Tuleja z gwintem M 4 95.95277-0066 
- - 1 - - - - - - Blok wymiennika 11 & 18 96.31000-7207 
- - - 1 - - - - - Blok wymiennika 24 96.31000-7208 
- - - - 1 - - - - Blok wymiennika 30 96.31000-7218 
- - - - - 1 - - - Blok wymiennika 45 96.31000-7209 
- - - - - - 1 - - Blok wymiennika 18/24 96.31000-7210 
- - - - - - - 1 - Blok wymiennika 24/28 96.31000-7211 
- - - - - - - - 1 Blok wymiennika 30/36 96.31000-7219 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Blok wymiennika 45/36 95.95112-0063 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Końcówka uziemienia 95.99187-0034 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 - Uszczelka pompy 1” 96.32100-7004 
- - - - - - - - 1 Pompa Wilo Yanos Para 15/7.0 96.32100-7006 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pompa Wilo Yanos Para 15/7.5 96.36144-7233 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rura powrotu DN 22 L=56 mm 96.00044-0439 
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Odprowadzenie spalin i kondensat ecoGAS 
 

 
Rys. 71: Odprowadzenie spalin i kondensat ecoGAS 
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Zestawienie części zamiennych kotła ecoGAS- odprowadzenie spalin i kondensat 
 
 
 

Poz 
ecoGAS ecoGAS 

Opis Nr katalog. 
11 18 24 30 45 18/24 24/28 30/36 45/36 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tuleja montażowa syfon 96.36487-7224 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 - Syfon L= 175 mm 96.33027-7009 
- - - - - - - - 1 Syfon L= 290 mm 96.33027-7010 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rura karbowana do odprowadzenia konden-
satu DN 25 x 21  L=600 mm 96.36144-7096 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Uszczelka D 76 96.34487-7220 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kolektor spalin 96.36410-7002 

 - - - 1 1 - - 1 1 Adapter spalinowy DN 80/125 94.61300-4317 

 1 1 1 - - 1 1 - - Adapter spalinowy DN 60/100 94.61300-4316 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O-Rind 115 x 4 96.36487-7221 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Zaślepka doprowadzenia powietrza 95.23188-0048 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Uszczelka 90-80 96.36487-7202 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Uszczelka 70 x 82 96.36487-7223 

 

1 1 - - - 1 - - - Rura odprowadzenia spalin L= 450 mm 96.36400-7090 
- - 1 - - - 1 - - Rura odprowadzenia spalin L= 515 mm 96.36400-7091 
- - - 1 1 - - 1 1 Rura odprowadzenia spalin L= 570 mm 96.36400-7092 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nakrętka mocująca rurę spalinową 96.36400-7093 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O-Ring 68 x 4 96.36487-7222 
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Armatura gazowa i dmuchawa ecoGAS 
 

 
Rys. 72 : Armatura gazowa i dmuchawa ecoGAS 
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Zestawienie części zamiennych kotła ecoGAS- armatura gazowa i kondensat 
 
 

Poz. 
ecoGAS ecoGAS 

Opis Nr katalog. 
11 18 24 30 45 18/24 24/28 30/36 45/36 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O-Ring 19 x 2 96.34487-7207 

 

1 - - - - - - - - Dysza gazowa GZ – 50 ; 4,60 mm 96.34344-7101 
- 1 - - - 1 - - - Dysza gazowa GZ – 50 ; 5,05 mm 96.34344-7102 
- - 1 - - - 1 - - Dysza gazowa GZ – 50 ; 6,00 mm 96.34344-7103 
- - - 1 1 - - 1 1 Dysza gazowa GZ – 50 ; 6,55 mm 96.34344-7094 
1 - - - - - - - - Dysza gazowa propan ; 3,15 mm 96.34344-7099 
- 1 - - - 1 - - - Dysza gazowa propan ; 4,10 mm 96.34344-7095 
- - 1 - - - 1 - - Dysza gazowa propan ; 4,80 mm 96.34344-7097 
- - - 1 1 - - 1 1 Dysza gazowa propan ; 5,25 mm 96.34344-7093 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Zawór gazowy Siemens VGU 76S 96.34500-7204 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Uszczelka 21,5 x 15,5 rury gazowej 96.34487-7228 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Nakrętka ¾” Ø 19 95.99196-0043 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rura gazowa - przyłącze 96.36344-7220 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SET – Zawór zwrotny 96.36418-7201 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Uszczelka dmuchawy ( wymienić przy prze-
glądzie) 96.34487-7208 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Nakrętka M 5 95.99196-0110 

 
1 1 1 1 - 1 1 1 - Dmuchawa 24V 96.34000-7204 
- - - - 1 - - - 1 Dmuchawa 230 VAC 96.34000-7205 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sprężyna mocująca 96.36571-7204 

 

- - - 1 1 - - 1 1 Dysza 362 96.00025-7101 
- - 1 - - - 1 - - Dysza 406 96.00025-7130 
- 1 - - - 1 - - - Dysza 471 96.00025-7131 
1 - - - - - - - - Dysza 541 96.00025-7132 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O-Ring 15 x 2 96.34487-7206 

 

1 1 - - - 1 - - - Rura gazowa do dmuchawy, wys. 70 mm 96.36344-7221 
- - 1 - - - 1 - - Rura gazowa do dmuchawy, wys. 130 mm 96.36344-7222 
- - - 1 1 - - 1 1 Rura gazowa do dmuchawy, wys. 190 mm 96.36344-7223 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Zespół zapłonowy TQG43 do Siemens 
VGU76S 96.39572-7205 
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 Palnik z komorą spalania ecoGAS 
 

 
Rys.73: palnik z komorą spalania ecoGAS 
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Zestawienie części zamiennych kotła ecoGAS- palnik z komorą spalania 
 
 

Poz. 
ecoGAS ecoGAS 

Opis Nr katalog. 
11 18 24 30 45 18/24 24/28 30/36 45/36 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Palnik z włókniną ze stali nierdzewnej 96.34000-7202 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Uszczelka palnika 96.34487-7209 

 

1 1 - - - 1 - - - Izolacja płyty palnika 11 / 18 96.35811-7226 
- - 1 - - - 1 - - Izolacja płyty palnika 24 96.35811-7227 
- - - 1 1 - - 1 1 Izolacja płyty palnika 30 / 45 96.35811-7228 

 
1 1 1 - - 1 1 - - Uszczelka płyta palnika / izolacja 96.35811-7231 
- - - 1 1 - - 1 1 Uszczelka płyta palnika / izolacja 96.35811-7232 

 

1 1 - - - 1 - - - Uszczelka płyty palnika 11 / 18, czerwona 96.34487-7230 
- - 1 - - - 1 - - Uszczelka płyty palnika 24, czerwona 96.34487-7211 
- - - 1 1 - - 1 1 Uszczelka płyty palnika 30, czerwona 96.34487-7233 

 

1 1 - - - 1 - - - Uszczelka płyty palnika 45, Viton, czarna 96.34600-7204 
- - 1 - - - 1 - - Płyta palnika 11 / 18 96.34600-7205 
- - - 1 1 - - 1 1 Płyta palnika 24 96.34600-7206 

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Płyta palnika 30 / 45 96.34487-7229 

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 O-Ring 6 x 1,5 silikon 95.99194-7202 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Śruba cylindryczna M4 x 20 96.36689-7015 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Sprężyna  96.36689-7201 

 9 9 11 11 11 9 11 11 11 Zabezpieczenie montażowe Starlock 4 mm 95.99194-0070 
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Automatyka kotła ecoGAS 
 

 
Rys.74: Automatyka kotła ecoGAS 
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Zestawienie części zamiennych kotła ecoGAS- automatyka kotła 
 
 

Poz 
ecoGAS ecoGAS 

Opis Nr katalog. 
11 18 24 30 45 18/24 24/28 30/36 45/36 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tuleja przyłącza pompy, niebieska 95.95120-0040 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tuleja przyłącza zasilania, czerwona 95.95120-0039 

 - - - - - 1 1 1 1 Nakrętka z tworzywa, czerwona 96.00044-0437 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Wtyczka podłączeniowa 9-wtykowa, 5mm, 
24V 96.39200-7205 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Przejście kablowe PG 9 95.95211-0003 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nakrętka PG 9 95.99196-0045 

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Zaślepka obudowy 96.36689-7013 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kabel sieciowy z wtyczką 96.39200-7206 

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Przepust uszczelniający dla kabli 95.95120-0041 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Podkładka filcowa 96.35887-7202 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Korek zaślepiający 95.23188-0049 

 - - - - - 1 1 1 1 Nakrętka z tworzywa, niebieska 96.00044-0436 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nakrętka z tworzywa, żółta 96.00044-0438 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Wtyczka podłączeniowa 8-wtykowa; 7,5mm; 
230V 96.39200-7230 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nalepka opisowa przyłączy elektrycznych 96.38791-7207 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bezpiecznik F1 3,15 A-T 96.39400-7004 

 

1 - - - - - - - - Tablica sterownicza kotła 11 96.39100-7073 
- 1 1 1 - 1 1 1 - Tablica sterownicza kotła 18 / 24 / 30 96.39100-7009 
- - - - 1 - - - 1 Tablica sterownicza kotła 45 96.39100-7074 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Szuflada regulatora  96.35660-7010 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nalepka opisowa na regulator 96.38791-7058 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Klapka regulatora 96.35358-7010 
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Okablowanie ecoGAS 
 

 
Rys. 75: Okablowanie ecoGAS 

 
Zestawienie części zamiennych kotła ecoGAS - okablowanie 
 

Poz. 
ecoGAS ecoGAS 

Opis Nr. katalog. 
11 18 24 30 45 18/24 24/28 30/36 45/36 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kabel dmuchawy 96.39200-7228 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kabel masy 96.39200-7209 

 
- - - - - 1 1 1 1 Okablowanie czujników ecoGAS Kombi 96.39200-7229 
1 1 1 1 1 - - - - Okablowanie czujników ecoGAS Heizer 96.39200-7227 

 - - - - 1 - - - 1 Kabel zasilania dmuchawy 230V 96.39200-7233 
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Zbiornik  ecoGAS Kompakt 
 

 
Rys.76: Zbiornik ecoGAS Kompakt 
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Zestawienie części zamiennych kotła ecoGAS Kompakt - zbiornik 
 
 
 

Poz. ecoGAS Kompakt Opis Sach-Nr. 

 1 Kocioł ecoGAS 18 / 24 56.30000-9062 

 1 

Zasobnik c.w.u., komplet składa się z: 
[2.1] Zasobnik 
[2.2] Anoda 
[2.3] Nóżki poziomujące 

94.71000-7002 

[2.2] 1 Anoda 94.77000-5010 

 1 
Rama montażowa, komplet składa się z: 
[3.1] Rama montażowa 
[3.2] Śruby montażowe z U-podkładką 

96.35460-7114 

 1 
Obudowa lewa strona, komplet składa się z: 
[4.1] Obudowa strona lewa 
[4.2] Blachowkręty 

96.35460-7115 

 1 
Obudowa prawa strona, komplet składa się z: 
[5.1] Obudowa strona prawa 
[5.2] Blachowkręty 

96.35460-7116 

 1 

Drzwi, komplet składa się z: 
[6.1] Drzwi 
[o.A.] Odbojnik gumowy 
[6.3] Magnez z mocowaniem 
[6.4] Poprzeczka pozioma górna 
[6.5] Poprzeczka pozioma dolna 
[6.6] Bolec ze sprężyną dociskową 
[6.7] Śruba z płaską główką 

96.35460-7117 

[6.6] 1 Bolec ze sprężyną dociskową 96.36889-7008 

 1 Naczynie przeponowe c.o. 12 litrów łącznie z uszczelką 7 x 14 x 2 96.38260-7006 

 1 
Rura karbowana giętka DN 10, komplet składa się z: 
[8.1] Rura karbowana giętka DN 10, GW 3/8” x GW 3/8”, L=700 mm 
[8.2] Uszczelka 7 x 14 x 2 

96.36144-7104 

 1 
Zestaw montażowy naczynia przeponowego składający się z: 
[9.1] Uchwyt montażowy dolny 
[9.2] Śruba cylindryczna M5 x 12 

96.36560-7067 

 1 
Manometr 0-4 bar składający się z: 
[10.1] Manometr 0-4 bar, 1.400 mm, D=37 mm 
[10.2] Uszczelka 11,2 x 4 x 2,1 x 4 

96.33590-7008 

 1 Regulator kotła  96.39100-7009 

 1 Odbojnik EPDM 96.00025-7004 

 1 Czujnik temperatury c.w.u. 94.19314-7201 
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Strona hydrauliczna ecoGAS Kompakt  
 

 
Rys.77: Strona hydrauliczna ecoGAS Kompakt 
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Zestawienie części zamiennych kotła ecoGAS Kompakt 
 

Poz. ecoGAS Kompakt Opis Nr. katalog. 

 1 
Pompa ładująca podgrzewacz, komplet składa się z: 
[1.1] Pompa UPS 15-60 CIL2 
[1.2] Uszczelka 21 x 30 x 2 

96.32100-7063 

 1 
Zawór kulowy kątowy ze śrubunkiem , komplet składa się z: 
[2.1] Zawór niebieski 
[2.2] Uszczelka 17 x 24 x 2 

96.36144-7601 

 1 

Rozdzielacz ogrzewania, komplet składa się z: 
[3.1] Rozdzielacz ogrzewania – powrót 
[3.2] Zawór spustowy 
[o.A.] Uszczelka 17x24x2, uszczelka 11,2x4,1x2,  

96.36144-7603 

 1 
Zawór kulowy kątowy ze śrubunkiem, komplet składa się z: 
[4.1] Zawór kątowy, czerwony 
[4.2] Uszczelka 7 x 14 x 2 

96.36144-7609 

 1 

Rozdzielacz ogrzewania z zaworem bezpieczeństwa, komplet składa się z: 
[5.1] Rozdzielacz ogrzewania – zasilanie 
[5.2] Zawór bezpieczeństwa 3 bary 
[o.A. ] Uszczelka 17 x 24 x 2 

96.36144-7604 

 1 Zawór bezpieczeństwa c.w.u. 96.36144-7605 

 1 

SET Orurowanie wody zimnej, zestaw składa się z: 
[7.1] Rura Cu 
[7.2] Nakrętka g ¾” 
[7.3] Śrubunek kątowy 
[7.4] Czwórnik montażowy 
[7.5] Uszczelka 17 x 24 x 2 
[7.6] Uszczelka 21 x 30 x 4 

96.36144-7606 

 1 
Zawór odcinający, komplet składa się z: 
[8.1] Zawór kątowy, zielony 
[8.2] Uszczelka 7 x 14 x 2 

96.36144-7607 

 1 
SET Woda zimna zestaw składa się z: 
[9.1] Zawór odcinający zielony z trójnikiem  
[9.2] Uszczelka 17 x 24 x 2 

96.36144-7608 

 1 
Rozdzielacz wody użytkowej, komplet składa się z: 
[10]   Rozdzielacz wody użytkowej 
[o.A.] Uszczelka 17 x 24 x 2 

96.36144-7609 

 1 
Zawór gazowy komplet składa się z: 
[11] Zawór gazowy 
[o.A.] Uszczelka 10 x 16 x 2 

96.36144-7610 

 1 Naczynie przeponowe c.w.u. 8 litrów 96.00028-0767 

 1  Szybkozłącze naczynia przeponowego z zaworem stopowymi i spustowym 96.00028-0768 

 1 

Zestaw cyrkulacji c.w.u. składa się z : 
[14.1.] Pompa cyrkulacyjna c.w.u. 
[14.3] Uszczelka 17x24x2   
[14.4] Uchwyt do pomy cyrkulacyjnej  
[14.6] Rura giętka ¾“ 
[14.8] Nypel ¾“  
[14.9] Nakrętka płaska ¾“  
[o.A.] Trójnik, śruby mocujące do uchwytu, kabel z adapterem do pomy 
cyrkulacyjnej, izolacja Armaflex 

94.32100-7062 

 1 Zestaw SET rur giętkich ¾“ 600mm długie składają się z : 
[15] Rura giętka  ¾“, L=600mm, kompletna  94.36144-7105 
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Poz. ecoGAS Kompakt Opis Nr. katalog. 
[15.1] Uszczelka 17x24x2, 
[o.A.] Izolacja Armaflex 

 1 
Zestaw SET rur giętkich ¾“ 260mm długie składają się z : 
[16] Rura giętka  ¾“, L=260mm, kompletna  
[o.A.] Uszczelka 17x24x2, izolacja Armaflex 

94.36144-7106 

 1 
Zestaw SET rur giętkich ½“ 450mm długie składają się z : 
[17] Rura giętka  ½“ L=450mm, kompletna  
[o.A.] Uszczelka 17x24x2, izolacja Armaflex 

94.36144-7107 

 1 

Szyna przyłączy hydraulicznych składa się z : 
[18.1] Szyny przyłączy hydraulicznych 
[18.2] Nypli ¾“ 
[18.3] Nypli ½“  
[18.4] Nakrętek płaskich ¾“  
[18.5] Nakrętek płaskich ½“ 
[o.A.] Uszczelka 17x24x2,  izolacja Armaflex 

96.36560-7069 

 1 

Odprowadzenie kondensatu, zestaw składa się z: 
[19] Szlauch na zawór bezpieczeństwa  
[o.A.] Czwórnik dla podłączenia węży, uszczelka 1” dla syfonu, nakrętka 1” 
z podłączeniem, szlauch odprowadzenia kondensatu 21/25,  1,1 m,  opa-
ski na węże. 

94.68549-4102 

 1 Czujnik sensorowy c.w.u. NTC 12 Ohm 94.19314-7201 
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7.1 Tabliczka znamionowa 
 
ecoGAS Heizer 
 

 
 
Rys. 78:   Tabliczka znamionowej kotła ecoGAS 
 

Symbol Opis 

1  Typ urządzenia 
2  Numer seryjny 
3  Rok budowy 
4  Gazowy kocioł kondensacyjny 
5  Rodzaj urządzenia 
6  Klasa NOx 
7  Numer identyfikacyjny produktu 
8  Kraj przeznaczenia 
9  Rodzaj gazu  - ciśnienie podłączeniowe gazu  

10  Kategoria urządzenia gazowego 
11  Nominalne obciążenie cieplne 
12  Moc nominalna 
13  Max ciśnienie robocze c.o. 
14  Max  temperatura robocza 
15  Max straty spalinowe 

 

    ecoGAS Kombi 
 
 

 
 

Rys. 79: Tabliczka znamionowej kotła ecoGAS Kombi 
 

Symbol Opis 

1  Typ urządzenia 
2  Numer seryjny 
3  Rok budowy 
4  Gazowy kocioł kondensacyjny 
5  Rodzaj urządzenia 
6  Klasa NOx 
7  Numer identyfikacyjny produktu 
8  Kraj przeznaczenia 
9  Rodzaj gazu  - ciśnienie podłączeniowe gazu  

10  Kategoria urządzenia gazowego 

11  Nominalne obciążenie cieplne przy c.w.u. 
12  Max ciśnienie robocze c.w.u. 
13  Nominalne obciążenie cieplne 
14  Moc nominalna 
15  Max ciśnienie robocze c.o. 
16  Max  temperatura robocza 
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7 Tech nische D ate n  

7.2   Dane produktu 
 

Oznaczenie kotła ecoGAS … 

Producent MHG Heiztechnik GmbH 

Oznaczenie typu 
Kombi  

18/24   i 
Kompakt 

Kombi  
24/28 

Kombi  
30/36 

Kombi  
45/36 

Heizer  
11 

Heizer  
18 

Heizer  
24 

Heizer  
30 

Heizer  
45 

Klasa sezonowej efektywności 
energetycznej    pracy na c.o. A lub A+* 

Moc znamionowa cieplna Prated 18 kW 23kW 27 kW 41 kW 11 kW 18 kW 23 kW 27 kW 41 kW 

Sezonowa efektywność energe-
tyczna  pracy na c.o. ηs 93% 92% 94% 93% 92% 

Roczne zużycie energii QHE 55 69 80 109 38 55 69 80 109 

Poziom hałasu ( mocy akustycznej) 
LWA 45 dB 50 dB 55 dB 50 dB 45 dB 50 dB 55 dB 

Wskaźnik wydajności  produkcji 
c.w.u. L XL --- 

Klasa sezonowej efektywności 
energetycznej przy produkcji .c.w.u. A --- 

Roczne zużycie energii  do pod-
grzewania c.w.u.   ( prąd / gaz ) 

14kWh / 
11 GJ 

17kWh
/ 18 GJ 

16 kWh /            
18 GJ --- 

Efektywność pracy na podgrzewa-
nie c.w.u.  ηwh 

84% 87% --- 

Regulatory temperatury 

Dostawca  MHG Heiztechnik GmbH 

Oznaczenie modelu IC3 

Klasa regulacji temperatury z za-
stosowaniem termostatu pokojowe-
go (opcja) 

I 

Wzrost efektywności pracy na c.o. z  
zastosowaniem termostatu pokojo-
wego (opcja) 

1% 

Klasa regulacji temperatury z za-
stosowaniem z zastosowaniem  
LANfunk-Box i czujnika temperatury 
zewnętrznej (opcja) 

II 

Wzrost  efektywności pracy na c.o. 
z  zastosowaniem LANfunk-Box i 
czujnika temperatury zewnętrznej 
(opcja) 

2% 

Jednostki pokojowe 

Dostawca  EbV Elektronikbau- und Vertriebs-GmbH 

Klasa regulacji temperatury z jed-
nostką pokojową RSC-OT (opcja) V 

Wzrost efektywności pracy na c.o. z  
zastosowaniem jednostki pokojowej 
RSC-OT   (opcja) 

3% 

Klasa regulacji temperatury z jed-
nostką pokojową RSC-OT i czujni-
kiem temperatury zewnętrznej 
(opcja)  

VI 

Wzrost efektywności pracy na c.o.  
z  zastosowaniem jednostki poko-
jowej RSC-OT oraz czujnika tempe-
ratury zewnętrznej (opcja) 

4% 
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Zestawienie urządzeń  w połączeniu automatyki kotłowej  z jednostkami temperatury pokojowej 

Typ kotła 
Kombi  
18/24 i 

Kompakt 

Kombi 
24/28 

Kombi  
30/36 

Kombi  
45/36 

Heizer  
11 

Heizer  
18 

Heizer  
24 

Heizer  
30 

Heizer  
45 

Sezonowa efektywność energetyczna 
pracy na c.o. ηs z termostatem poko-
jowym (opcja) 

94% 93% 95% 94% 93% 

Klasa sezonowej efektywności ener-
getycznej    pracy na c.o. z termosta-
tem pokojowym (opcja) 

A 

Sezonowa efektywność energetyczna 
pracy na c.o.  ηs  z LANfunk-Box i 
czujnikiem temperatury zewnętrznej 
(opcja) 

95% 94% 96% 95% 94% 

 Klasa sezonowej efektywności ener-
getycznej    pracy na c.o. z LANfunk-
Box i czujnikiem temperatury ze-
wnętrznej (opcja) 

A 

Sezonowa efektywność energetyczna 
pracy na c.o.  ηs  z   jednostką poko-
jową RSC-OT (opcja) 

96% 95% 97% 96% 95% 

Klasa sezonowej efektywności ener-
getycznej    pracy na c.o. z  jednostką 
pokojową RSC-OT (opcja) 

A 

Sezonowa efektywność energetyczna 
pracy na c.o.  ηs  z  zastosowaniem 
jednostki pokojowej RSC-OT i czujni-
kiem temperatury zewnętrznej (opcja) 

97% 96% 98% 97% 96% 

Klasa sezonowej efektywności ener-
getycznej    pracy na c.o. z jednostką 
pokojową RSC-OT i czujnikiem tem-
peratury zewnętrznej (opcja)  

A A + A  

Sezonowa efektywność energetyczna 
pracy na c.o.  ηs  z  zastosowaniem 
heatapp oraz z 3 x czujnikami tempe-
ratury pokojowej (opcja) 

98% 98% 99% 98% 97% 

Klasa sezonowej efektywności ener-
getycznej    pracy na c.o. z  zastoso-
waniem heatapp oraz z 3 x czujnika-
mi temperatury pokojowej (opcja) 

A + A A + A 
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7.3   Dane techniczne 
 

Oznaczenie kotła ecoGAS … 

Producent MHG Heiztechnik GmbH 

Typ kotła  
Kombi  
18/24 

Kompakt 

Kombi  
24/28 

Kombi  
30/36 

Kombi  
45/36 

Heizer  
11 

Heizer  
18 

Heizer  
24 

Heizer  
30 

Heizer  
45 

Numer identyfikacyjny 
produktu  CE-0063 BT 3576 

Nr    SVGW/VKF  - - - 15-046-4 

Kategoria układu odpro-
wadzenia spalin  B23, B33, C13X, C33X; C43X; C53X; C63X; C83X; C93 

Ciśnienie zasilania     
gazem  GZ=50 = 20 mbar; ; propan techniczny G31 = 30/37/50 mbar 

Kategoria urządzenia 
gazowego  II2ELL3P (DE); II2H3P (AT, CZ); I2H (CH, tylko Heizer); II2Esi3P (FR); II2E3P (PL) 

Przygotowania c.w.u. 

Nominalne obciążenie 
cieplne kW 5,6 -23,3 7,1- 

29,1 7,6-32,7 7,8-32,7 --- 

Próg poboru c.w.u. l/min 2 --- 

Max przepływ c.w.u. 
przy T= 60°C 

l/min 6 7,5 9 9 --- 

Max przepływ c.w.u.  
przy T= 40°C zmieszana 

l/min 10 12,5 15 15 --- 

Max. ciśnienie c.w.u. bar 8 --- 

Max. temperatura c.w.u. °C 65 --- 

Straty ciśnienia  
po stronie c.w.u. 

kPa Rozdz. 3.7.1 --- 

Ogrzewanie c.o. 

Nominalne obciążenie 
cieplne kW 5,6-18,7 7,1-

23,7 7,6-27,0 7,8-42,5 3,5-10,9 5,6-18,7 7,1-23,7 7,6-27,0 7,8-42,5 

Moc cieplna przy 
min 37/30 °C /            
max 80/60°C 

kW 6,1-18,2 7,7-
23,1 8,2-26,6 8,3-40,9 3,8-10,6 6,1-18,2 7,7-23,1 8,2-26,6 8,3-40,9 

Sprawność Ƞ przy ob-
ciążeniu 100% (wartość 
opałowa) przy 80/60⁰C 

% 97,4 97,5 98,4 96,2 97,7 97,4 97,5 98,4 96,2 

Sprawność Ƞ przy ob-
ciążeniu 30% (wartość 
opałowa) powrót 30⁰C 

% 108,1 107,9 108,3 106,5 109,0 108,1 107,9 108,3 106,5 

Strata gotowości q_B,70 % 0,35 0,27 0,24 0,15 0,60 0,35 0,27 0,24 0,15 

Max. ciśnienie robocze 
c.o. bar 3 bar 

Max. temp.   zasilania °C 90⁰C 

Straty ciśnienia  c.o.    kPa patrz rozdz. 4.2.5 
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Oznaczenie kotła ecoGAS … 

Producent MHG Heiztechnik GmbH 

Typ kotła  
Kombi  
18/24 

Kompakt 

Kombi  
24/28 

Kombi  
30/36 

Kombi  
45/36 

Heizer  
11 

Heizer  
18 

Heizer  
24 

Heizer  
30 

Heizer  
45 

Gaz 

Zużycie gazu  (GZ 50) m3/h 0,58 -
2,42 

0,74 -
3,02 

0,79 -
3,39 

0,81 -
4,41 

0,36 -
1,13 

0,58 -
1,94 

0,74 -
2,46 

0,79 -
2,80 

0,81 -
4,41 

Zużycie gazu             
(propan techniczny) m3/h 0,22 -

0,92 
0,28 -
1,15 

0,30 -
1,29 

0,31 -
1,68 

0,14 -
0,43 

0,22 -
0,74 

0,28 -
0,94 

0,30 -
1,07 

0,31 -
1,68 

Ciśnienie zasilania     
gazem  GZ=50 = 20 mbar; ;      propan techniczny G31 = 30/37/50 mbar 

Odprowadzenie spalin 

Max. temperatura spalin °C 70 70 70 80 70 70 70 70 80 

Min. temperatura spalin °C 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Strumień przepływu   
spalin przy częściowym 
obciążeniu 

kg/s 0,00259 0,0033 0,0035 0,00592 0,0016 0,00259 0,0033 0,0035 0,00592 

Strumień przepływu   
spalin przy pełnym    
obciążeniu 

kg/s 0,01087 0,0135 0,0151 0,01967 0,00504 0,00865 0,01097 0,01249 0,01967 

Nadciśnienie na wyjściu 
z kotła Pa 75 

Adapter podłączeniowy 
dostarczany z kotłem               
(opcja) 

 DN 60/100 
(DN 80/125) 

DN 80/125           
( DN 60/100) 

DN 60/100 
( DN 80/125) 

DN 80/125 
(DN 60/100) 

Dane elektryczne 

Napięcie zasilania V 230 V ~ 50 Hz 

Stopień ochrony IP 
IP44 (C13X, C33X, C43X, C53X, C63X, 

C83X, C93) 
IP20 (B23, B33) 

IP44 (C13X, C33X, C43X, C53X, C63X, C83X, C93) 
IP20 (B23, B33) 

Pobór mocy –  
pełne obciążenie 

W 80 165 80 165 

Pobór mocy-  
częściowe  obciążenie 

W 40 

Pobór mocy-  
czuwanie 

W 2 

Wymiary gabarytowe i ciężar 

Typ kotła Kombi  
18/24 

Kombi  
24/28 

Kombi  
30/36 

Kombi  
45/36 

Heizer  
11 

Heizer 
18 

Heizer  
24 

Heizer  
30 

Heizer  
45 

Wysokość mm 590 650 710 590 650 710 

Szerokość mm 450 
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Oznaczenie kotła ecoGAS … 

Głębokość mm 240 

Ciężar kg 29 33 36 36 29 29 32 35 35 

 

 
Kocioł w wersji Kompakt – pozostałe dane techniczne  
 
 
 

 
UWAGA ! 
Kocioł w wersji Kompakt posiada identyczne dane techniczne jak  wersja Kombi 18/24 za wyjątkiem po-
danych w poniższej tabeli. 

 
 
 

Typ urządzenia  Kompakt 
 

Minimalny pobór c.w.u. l/min 0,5 
Max wydatek c.w.u. przy temperaturze 60°C l/min 15 
Max wydatek c.w.u. przy temperaturze 40°C ( zmieszana) l/min 25 
Wydajność początkowa przy poborze 15 l/min  przy Δ T = 30 K*** l 320 
Wydajność początkowa przy poborze 15 l/min  przy Δ T = 35 K *** l 270 
Wydajność szczytowa c.w.u. przez  10 min przy Δ T = 30 K*** l 210 
 

Wymiary gabarytowe i ciężar 
Wysokość mm 1580 
Szerokość mm 600 
Głębokość mm 600 
Ciężar kg 115 
Pojemność naczynia przeponowego na c.o. l 12 

 
*** Wartości zostały określone przy założeniach temperatura żądana ładowania c.w.u. 55 °C i woda miękka. 
 
 
 
  
 

7.4 Oporność czujników 
 

NTC 12 k Ω  NTC 12 k Ω  NTC 12 k Ω  NTC 12 k Ω  NTC 12 k Ω  NTC 12 k Ω 
T [°C] R [Ω]  T [°C] R [Ω]  T [°C] R [Ω]  T [°C] R [Ω]  T [°C] R [Ω]  T [°C] R [Ω] 
-15 76020  5 28600  25 12000  45 5522  65 2752  85 1467 
-10 58880  10 22800  30 9805  50 4609  70 2337  90 1266 
-5 45950  15 18300  35 8055  55 3863  75 1994  95 1096 
0 36130  20 14770  40 6653  60 3253  80 1707  100 952 
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7 G 

 
7.5   Diagramy dyspozycyjna wysokość pod-

noszenia przy kotłach ecoGAS 
 
 

 
Rys. 80: Dyspozycyjna wysokość podnoszenia przy 

ecoGAS 11, 18, 18/24 i Kompakt. 
 
 

 
Rys.81:  Dyspozycyjna wysokość podnoszenia przy 

ecoGAS 24 i 24/28 
 

 
Rys. 82: Dyspozycyjna wysokość podnoszenia przy 

ecoGAS 30 i 30/36 
 

 
Rys. 83: Dyspozycyjna wysokość podnoszenia przy 

ecoGAS 45 i 45/36 

 

 

Legenda do  rys 80-83  

 

Symbol Opis 

l/h Przepływ czynnika grzewczego w  in l/h 
mH2O Dyspozycyjna wysokość podnoszenia mH2O 

 
 

l/h 

mH2O 

l/h 

mH2O 
 

l/h 

mH2O 
 

mH2O 
 

l/h 
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8  
9  
10  ewährl eistun g  

8.1   Warunki gwarancji międzynarodowej 
 
MHG Heiztechnik GmbH ("MHG") gwarantuje poprzez 
swojego Partnera  (w skrócie określany jako "Klient"), 
zgodnie z następującymi postanowieniami, że w okresie 
24-miesięcy od daty sprzedaży (okres gwarancji) gazowy 
kocioł kondensacyjny ecoGAS będzie wolne od wad mate-
riałowych, konstrukcyjnych lub usterek fabrycznych.  Czę-
ści w których wykryto wadę materiałową lub konstrukcyjną 
mające wpływ na prawidłową eksploatację kotła przesyłane 
są do EWFE –Polonia, a następnie do MHG, gdzie produ-
cent według swojego uznania określa naprawę lub wymia-
nę na nową część wolną od wad i odsyła na swój koszt.  
 
Dla wymienionych lub naprawionych części okres gwaran-
cji obowiązuje w takim samym stopniu, jak w przypadku 
oryginalnego przedmiotu dostawy. Naprawa i gwarancja 
MHG nie przedłuża okresu gwarancji ani nie inicjuje nowe-
go okresu gwarancyjnego. Okres gwarancji na zainstalo-
wane częściach zamienne kończy się wraz z okresem 
gwarancji dla całego urządzenia. 
 
 
Na szczelność wymiennika ciepła w kotle ecoGAS udziela-
ny jest  wydłużony okres gwarancji do 10 lat licząc od 
daty sprzedaży.  
 
 
Gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany części, które są 
przedmiotem normatywnego zużycia i podlegają okresowej 
wymianie. 
 
Na wymienione lub naprawione podzespoły udzielana jest 
gwarancja w takim stopniu, jak w przypadku oryginalnego 
przedmiotu dostawy. Inne roszczenia klienta wobec 
MHG/EWFE, w szczególności za szkody zewnętrzne są 
bezpodstawne.  W przypadku  umów lub innych uzgodnień 
prawnych warunki te nie są objęte niniejszą gwarancją. 
 
Roszczenia z tytułu gwarancji mają zastosowanie, jeśli 
spełnione są łącznie następujące warunki : 
 
- Przedmiot dostawy nie jest mechanicznie lub chemicznie 
uszkodzony lub nadmiernie zużyty spowodowane faktem, 
że przedmiot dostawy wykorzystywany był w odróżnieniu 
od jego przeznaczeniem i / lub niezgodnie z informacjami 
zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. 
- Pierwsze uruchomienie przedmiotu dostawy było zreali-
zowane przez pracowników EWFE lub upoważnionego 
autoryzowanego partnera. 
- Klient  zastosował się do wymogów niniejszej instrukcji w 
sprawie użytkowania i konserwacji przedmiotu dostawy i 
dokonał wymaganych  przeglądów serwisowych wykona-
nych prawidłowo i potwierdzonych pisemnie. 
- Przedmiot dostawy nie posiada cech, które sugerują, 
naprawy lub zmiany konstrukcyjne wykonywane przez 
nieupoważnione przez EWFE osoby. 
- Jako oprzyrządowanie do produktu dostawy zostały zain-
stalowane tylko zatwierdzone przez MHG  akcesoria i  
części zamienne. 
- Zgłaszane są roszczenia z dokumentami zakupu. 
- W dniu uruchomienia wypełniono czytelnie i bez skreśleń 
protokół pierwszego uruchomienia i przekazania oraz pod-
pisano przez osoby odpowiadające za montaż, uruchomie-
nie i przez użytkownika. 
 

Roszczenia gwarancyjne nabywcy nie mają zastoso-
wania, jeśli : 
 
- Niniejsza instrukcja montażu, obsługi i eksploatacji , a 
także wszelkie inne dokumenty dotyczące produktu nie są 
przestrzegane. 
- Towary nie jest wykorzystywany zgodnie z przeznacze-
niem. 
- Nieuprawniona osoba dokonywała nieprawidłowego mon-
tażu, pierwszego uruchomienia, napraw gwarancyjnych. 
- Towary zostały nieprawidłowo zainstalowanych lub doko-
nano zmian konstrukcyjnych w urządzeniu. oddany do 
eksploatacji lub niewłaściwie naprawione lub zmienione 
- Do montażu lub napraw zastosowano niedopuszczone i 
nieoryginalny osprzęt  lub części zamienne. 
- Okresy konserwacji lub wytyczne konserwacyjne nie są 
przestrzegane lub urządzenia i podzespoły posiadają nu-
mer seryjny lub inne kody produktów usunięte lub zatarte. l 
- Uszkodzenia wynikają  z korozji spowodowanej przez 
wycieki  lub  zanieczyszczone siarką, chlorowco-alkanami 
np. rozpuszczalniki, farby, lakiery aerozole zawarte w po-
wietrzu do spalania oraz wpływu jakości lub twardością 
wody oraz zewnętrznych przepięć elektrycznych.  
- Uszkodzenia transportowe lub uszkodzeń spowodowa-
nych przez niewłaściwe użycie nieodpowiednich materia-
łów do montażu lub uruchomienia i eksploatacji  przedmio-
tu dostawy. 
- Zasilanie nieodpowiednim rodzajem paliwa lub nieprawi-
dłowe ustawienia palnika. 
- Szkody powstałe na skutek niewłaściwego lub niedbałego 
eksploatowania przedmiotu dostawy lub nadmiernego  jego 
zużycia, prowadzonych roboty budowlanych, nieodpowied-
niego budynku w stosunku do mocy urządzenia lub innych 
wpływów zewnętrznych. 
- w stosunku do części i podzespołów podlegających nor-
matywnemu zużyciu lub konieczności ich wymiany przy 
okresowych przeglądach serwisowych takich jak uszczel-
nienia, elektrody zapłonu itp. 
 
Jeśli podczas badania reklamowanego towaru przez MHG 
roszczenia gwarancyjne nie mają zastosowania  i podczas 
badania reklamowanego towaru okaże się że nie było pod-
staw do roszczeń z tytułu gwarancji z jednego z powyż-
szych powodów, MHG jest uprawniona do naliczenia opła-
ty kontrolnej 150,00 EUR plus refaktura kosztów badań 
zewnętrznych. 
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8.2   Części zamienne 
 

 
WSKAZÓWKA ! 
Przy wymianie stosować wyłącznie oryginalne 
części zamienne z MHG, nie które podzespoły 
są produkowane w wykonaniu specjalnym dla  
MHG. Przy zamówieniach zawsze podawać 
numer seryjny urządzenia. 

 

8.3   Zastrzeżenia gwarancyjne 
 
Wszystkie zalecenia i wskazówki podane w niniejszej in-
strukcji zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami i obowiązującymi wytycznymi według 
stanu techniki na dzień dzisiejszy z zachowaniem najwyż-
szej staranności oraz naszych wieloletnich doświadczeń, 
wiedzy i rozwiązań technicznych. 
 
Szczegółowe zasady i warunki sprzedaży służą do podję-
cia decyzji w indywidualnych przypadkach i są podane na 
stronie producenta : www.mhg.de  oraz www.ewfe.com.pl 
 
Powyższy dokument jest zastrzeżony i służy wyłącznie do 
wykorzystywania pomiędzy producentem MHG / EWFE, a 
użytkownikiem urządzenia. Każde inne jego wykorzysty-
wanie lub reprodukcja w całości lub jego części jest zabro-
niona bez pisemnej zgody producenta MHG / EWFE i na-
rusza ich prawa autorskie mogące mieć podstawę do rosz-
czeń odszkodowawczych.  
Niniejszą instrukcję należy zachować i stosować w całym 
okresie eksploatacji przedmiotu dostawy.  
 
 

 
 



ecoGAS …  

109/112 

8.4    Deklaracja zgodności / EG-Baumuster-Konformitätserklärung 

  
  

EG-Baumuster-Konformitätserklärung Buchholz i.d.N., 06.02.2018 
 
Die Firma MHG Heiztechnik GmbH bescheinigt hiermit, dass die nachstehend aufgeführten Gas-Brennwertgeräte (Brennwert-
Umlaufwasserheizer)  
 
 Baureihe ecoGAS...  
 Baumuster-Nr. CE-0063BT3576 
 
dem Baumuster, wie es in der EG - Baumuster-Prüfbescheinigung beschrieben ist, entsprechen. 
 
Die Geräte genügen den geltenden Anforderungen der nachstehenden Richtlinie: 
 
- Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) 
-    Richtlinie über Gasverbrauchseinrichtungen (2009/142/EG), GAD, gültig bis 20.04.2018 
-   Gasgeräte-Verordnung (EU) 2016/426, GAR, gültig ab 21.04.2018 
- Richtlinie über die Wirkungsgrade von mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickten neuen Warmwasserheizkesseln 

(92/42/EWG) 
- EMV-Richtlinie (2004/108/EG) 
- Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität 

1999/5/EG 
- EU- Richtlinie zur Energieverbrauchskennzeichnung 2010/30/EU 
- ErP- Richtlinie 2009/125/EG (Ökodesign-Richtlinie) 
 
Nach DIN EN 15502-1 erfüllen die aufgeführten Geräte die Forderungen der NOx-Klasse 6  
 
Außerdem wird mit diesen Geräten der in §6 (1) 1. BImSchV (03.2010) gem. dem Verordnungstext zugelassene 
 
 Stickoxidanteil von max. 60 mg/kWh unterschritten. 
 
MHG Heiztechnik GmbH 

  
J. Bonato i.V. R. Gieseler 
 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI  
(tłumaczenie)         Buchholz i.d.N., 06.02.2018 
 
Firma MHG - Heiztechnik GmbH niniejszym zaświadcza, że następująco wymienione gazowe kotły kondensacyjne (gazowy przepływowy 
podgrzewacz wody) 
 
typoszeregu ecoGAS.......   
wzorzec badany CE-0063BT3576 
 
odpowiada wzorcowi oraz przebadanemu typowi według przepisów EU. 
 
Urządzenie zostało wyprodukowane i przebadane zgodnie wymogami obowiązujących Dyrektyw :   
- Dyrektywa niskonapięciowa (2006/95 / EG) 
- Dyrektywa o urządzeniach gazowych (2009/142 / EG) GAD, ważne do 20.04.2018 
- Rozporządzenie w sprawie urządzeń gazowych (EU) 2016/426, GAR, ważne od  21.04.2018 
- Dyrektywa w sprawie wymogów sprawności nowych kotłów wodnych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi (92/42 / EWG) 
- Dyrektywa EMC (2004/108 / EG) 
- Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności 
1999/5/EG 
- Dyrektywa UE w sprawie etykiet efektywności energetycznej 2010/30 / UE 
- Dyrektywa ErP 2009/125 / WE (dyrektywa w sprawie ekoprojektu ) 
Zgodnie z DIN EN 15502-1  urządzenie odpowiada klasie NOx - klasa 6 
 

Ponadto urządzenia te zgodnie z tekstem Rozporządzenia §6 (1) 1. BImSchV (03.2010) nie przekraczają emisji tlenku azotu 60 mg/kWh.  
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11  Verpack ung,  Entso rgu ng  

9.1   Opakowanie 
 
 

 
OSTRZEŻENIE ! 
Folie plastikowe mogą być niebezpieczne dla 
dzieci. 
W związku z tym: 
- nie zostawiać bez nadzoru opakowania, 
- nie pozwól na zabawę dzieci pozostałościami 

z opakowania! 
 
 

9.2   Recykling opakowania 
 
Materiały użyte do opakowania takie jak karton i folia, części 
z tworzywa sztucznego  w całości nadają się do recyklingu. 

 

9.3   Utylizacja urządzenia i jego podzespołów 
 
Urządzenie i części po zakończeniu czasu eksploatacji lub 
zużyciu  muszą zostać odpowiednio zutylizowane zgodnie z  
obowiązującymi przepisami. 
 
 
 

 

Uwaga ! 
- Urządzenie zawiera komponenty elektryczne i  

elektroniczne. 
- Urządzenie lub jego podzespoły nie mogą być 

wyrzucane do śmieci tylko odpowiednio utyli-
zowane.   

- Na koniec użytkowania urządzenie musi być 
dostarczone do uprawnionego punktu zbiórki i 
utylizowane 

- Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących  
przepisów dotyczących segregacji i utylizacji 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 
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Uwagi  / notatki :  
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