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1. Wprowadzenie

1

Wprowadzenie

1.1

Symbole i skróty

MCR/II 24/28 BIC

W nieniejszej instrukcji stosuje się różne oznaczenia i piktogramy,
aby zwrócić uwagę na specjalne wskazówki. W ten sposób De
Dietrich Thermique S.A.S pragnie zagwarantować bezpieczeństwo
użytkownika, pomóc uniknąć problemów i zapewnić prawidłowe
działanie kotła.
NIEBEZPIECZENSTWO
Ostrzeżenie przed zagrożeniem, które może prowadzić do
ciężkiego uszkodzenia ciała.
OSTRZEZENIE
Ostrzeżenie przed ryzykiem lekkiego uszkodzenia ciała.
UWAGA
Ryzyko szkód materialnych.
-

Ważna informacja.

4 c.w.u.: ciepła woda użytkowa.
4 PPS: polipropylen trudnopalny.
4 3CE: Przewód kolektora dla kotłów pracujących w układzie
zamkniętym.
4 CDI: Zdalne sterowanie dialogowe.
4 CDC: Zdalne sterowanie dialogowe.

1.2

Informacje ogólne
1.2.1

Obowiązki producenta

De Dietrich Thermique wytwarza produkty spełniające wymagania
normy [. Produkty dostarczane są z oznaczeniem [ oraz
wszystkimi wymaganymi dokumentami towarzyszącymi.
De Dietrich Thermique zastrzega sobie możliwość zmian
technicznych.
W razie zaistnienia niżej wymienionych okoliczności De Dietrich
Thermique nie ponosi żadnej odpowiedzialności:
4 Niewłaściwe używanie urządzenia.
4 Brak lub niedostateczna konserwacja urządzenia.
4
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4 Niezgodny z przepisami montaż urządzenia.

1.2.2

Obowiązki instalatora

Instalator jest zobowiązany do zainstalowania i pierwszego
uruchomienia urządzenia. Instalator musi przestrzegać
następujących zaleceń:
4 Przeczytać i przestrzegać wszystkie wskazówki w instrukcjach
dostarczonych z urządzeniem.
4 Wykonać montaż zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami.
4 Przeprowadzić pierwsze uruchomienie i wszystkie wymagane
kontrole.
4 Poinstruować użytkownika o pracy instalacji.
4 Zwrócić uwagę użytkownikowi na obowiązek kontroli i konserwacji
urządzenia.
4 Wręczyć użytkownikowi instrukcję obsługi.

1.3

Homologacje
1.3.1

Certyfikaty

Nr identyfikacyjny CE PIN 0063BQ3009
5 (EN 297 Pr A3, EN 656)
Klasa NOx
Typ podłączenia

Komin: B23
System powietrzno-spalinowy: C13 , C33, C43,
C53, C63, C83

1.3.2

Kategorie urządzeń gazowych

Kategoria urządzenia
gazowego

Rodzaj gazu Ciśnienie zasilania (mbar)

II2ELwLs3P

GZ50
GZ41,5

20

GZ35

13

G31

37

20

Dostarczane kotły MCR/II BIC są fabrycznie wyregulowane do pracy
z gazem ziemnym GZ 50.
¼ Odnośnie pracy z innym rodzajem gazu - patrz rozdział:
"Regulacje gazu", strona 38.
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2

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz
zalecenia

2.1

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
NIEBEZPIECZENSTWO
W przypadku wykrycia zapachu gazu:
1.
2.
3.
4.
5.

Nie używać otwartego ognia, nie palić, nie używać
wyłączników elektrycznych (dzwonek, światło, silniki,
winda itd.).
Odciąć zasilanie gazem.
Otworzyć okna.
Wykryć możliwe nieszczelności i niezwłocznie je
uszczelnić.
Jeżeli wyciek gazu następuje przed gazomierzem,
skontaktować się z dostawcą gazu.

NIEBEZPIECZENSTWO
W razie pojawienia się spalin:
1.
2.
3.

2.2

Wyłączyć urządzenie.
Otworzyć okna.
Wykryć możliwe nieszczelności i niezwłocznie je
uszczelnić.

Zalecenia
OSTRZEZENIE
Urządzenie i instalacja powinny być konserwowane
wyłącznie przez autoryzowanych instalatorów lub
autoryzowany serwis.
OSTRZEZENIE
4
4

6

Przed podjęciem jakichkolwiek prac należy odłączyć
urządzenie od zasilania elektrycznego.
Przed podjęciem jakichkolwiek prac, zamknąć
główny zawór gazowy.

02/09/2008 - 117463-AD

MCR/II 24/28 BIC

3. Opis techniczny

3

Opis techniczny

3.1

Opis ogólny
Kotły szeregu MCR/II BIC są naściennymi gazowymi kotłami
kondensacyjnymi przeznaczonymi do centralnego ogrzewania
grzejnikowego i/lub podłogowego.
4 Natychmiastowe podgrzewanie wody z magazynowaniem
w podgrzewaczu buforowym.
4 Odprowadzenie spalin poprzez podłączenie do komina.

3.2

Dane techniczne

MCR/II BIC
Kocioł

Tryb ogrzewania

Moc znamionowa40/30 (min./max.)

kW

6.3 /25.3

Moc znamionowa80/60 (min./max.)

kW

5.5 / 23.6

Obciążenie znamionowe

kW

24

Minimalne obciążenie cieplne

kW

5.8

Moc znamionowa

kW

27.4

Obciążenie znamionowe

kW

28

Minimalne obciążenie cieplne

kW

5.8

m3/h

2.4

m3/h

2.8

propan

kg/h

1.9

100 % mocy znamionowej i średnia
temperatura wody w kotle 70 °C

%

98.3

100 % mocy znamionowej i temperatura
powrotu 30 °C

%

104.4

30 % mocy znamionowej i temperatura
powrotu 30 °C

%

108.7

Temperatura maksymalna (wyłączenie przez termostat zabezpieczający)

°C

110

Straty postojowe (ΔT = 30 °C)

W

30

Strata przez ścianki

%

1.1

Pojemność wodna

l

1.8

Ciężar netto bez ramy montażowej i przedniej pokrywy

kg

61

Wartość znamionowa przepływu wody (ΔT = 20 K)

m3/h

1.03

Wysokość tłoczenia (ΔT = 20 K)

mbar(1) > 200

Temperatura zasilania

°C

75

Dopuszczalne ciśnienie robocze

bar

3

Naczynie wzbiorcze

l

8

Ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego

bar

1

Minimalne ciśnienie robocze

bar

0.8

Tryb c.w.u.

Natężenie przepływu gazu przy mocy gaz ziemny H
znamionowej (15 °C - 1013 mbar)
gaz ziemny L
Sprawność względem W.O.

Obieg c.o.

(1) 1 mbar = 100 Pa, 1 daPa = 1 mm słupa wody
(2) Temperatura wody zimnej na wlocie:10 °C
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MCR/II BIC
Obieg ciepłej wody
użytkowej

Żądana temperatura zasilania

°C

60

l/min.

18

bar

8

bar

0.5

Podgrzewacz wody

l

40

Średnica podłączenia

mm

60/100

Natężenie przepływu spalin (min./max.)

kg/h

10/47

Temperatura spalin 80/60

°C

78

Dyspozycyjne ciśnienie na króćcu spalin

Pa(1)

100

Ilość ciepłej wody (ΔT = 30 K)
Maksymalne ciśnienie wody

(2)

zimnej(2)

Minimalne ciśnienie robocze przy 11
Produkty spalania

l/min.(2)

Wartość pH kondensatu 50/30
Parametry elektryczne

1-7

Zasilanie elektryczne (50 Hz)

V

230

Pobór mocy

W

78 - 183

Moc elektryczna pompy obiegowej

W

90

Dodatkowa moc elektryczna (moc znamionowa, oprócz pompy obiegowej)

W

25

Stopień ochrony elektrycznej

IPX4D

(1) 1 mbar = 100 Pa, 1 daPa = 1 mm słupa wody
(2) Temperatura wody zimnej na wlocie:10 °C

3.3

Główne elementy

1
2
3

1

Odpowietrznik automatyczny

2

Króciec spalin / Powietrze do spalania

3

Króciec pomiarowy analizy spalin

4

4

Wymiennik ciepła

5

5

Elektroda zapłonowa i jonizacyjna

6

Syfon

7

7

Armatura gazowa

8

8

Naczynie wzbiorcze

17

9

Pompa c.o.

16

10

Pompa obiegowa c.w.u.

15

6

9

10

11

Zawór bezpieczeństwa obiegu c.w.u. (7 bar)

11

1

Wyświetlacz

12

13

Konsola sterownicza

13

14

Manometr

15

Zawór bezpieczeństwa obiegu grzewczego (3 bar)

16

Wymiennik płytowy (hydroblok)

17

Podgrzewacz buforowy (podgrzewacz wody)

14
T000257-A

8
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Zasada działania

1
13
2

12

3

11

4
10
5

6

7

8

3.4.1

Schemat ideowy

1

Wymiennik ze stali nierdzewnej dla obiegu grzewczego

2

Pompa c.o.

3

Pompa obiegowa ciepłej wody

4

Hydrobloc

5

Wymiennik płytowy dla obiegu c.w.u.

6

Zasilanie c.o.

7

Wypływ ciepłej wody użytkowej

8

Wlot wody zimnej

9

Powrót

10

Zawór przełączający

11

Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze obiegu c.w.u.
(opcjonalnie)

12

Podgrzewacz buforowy (podgrzewacz wody)

13

Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze obiegu grzewczego

3.4.2

Pompa obiegowa

9
T000131-C

n Opis
Kocioł jest wyposażony w 2 pompy obiegowe:
4 2-stopniowa pompa obiegowa c.o. typu Grundfos UPR 15-55.
nastawa fabryczna: Niska prędkość (nCB = A)
Dla zwiększenia wydajności pompy obiegowej c.o., zmienić
wartość parametru nCB na B
¼ patrz rozdział: "Zmiana nastaw", strona 43.
4 Jednostopniowa pompa obiegowa c.w.u. typu Grundfos UPO
15-30.
Ta pompa obiegowa zawsze pracuje z największą prędkością.

n Praca podstawowa
Zapotrzebowanie na
ciepło

Pobieranie
c.w.u.

Temperatura czujnika
c.w.u.

tak

nie

tak

Pompa c.o.

Pompa obiegowa
c.w.u.

= wartość zadana c.w.u. grzanie

Pompa grzewcza
pracuje

Pompa obiegowa
wyłączona

nie

< wartość zadana c.w.u. c.w.u.

Pompa grzewcza
pracuje

Pompa grzewcza
pracuje

tak

tak

= wartość zadana c.w.u. c.w.u.

Pompa grzewcza
pracuje

Pompa grzewcza
pracuje

tak

tak

< wartość zadana c.w.u. c.w.u.

Pompa grzewcza
pracuje

Pompa grzewcza
pracuje
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przełączającego
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Zapotrzebowanie na
ciepło

Pobieranie
c.w.u.

Temperatura czujnika
c.w.u.

nie

tak

nie

Położenie zaworu
przełączającego

Pompa c.o.

Pompa obiegowa
c.w.u.

= wartość zadana c.w.u. c.w.u.

Pompa grzewcza
pracuje

Pompa grzewcza
pracuje

tak

< wartość zadana c.w.u. c.w.u.

Pompa grzewcza
pracuje

Pompa grzewcza
pracuje

nie

nie

= wartość zadana c.w.u. c.w.u.

Pompa obiegowa
wyłączona

Pompa obiegowa
wyłączona

nie

nie

< wartość zadana c.w.u. c.w.u.

Pompa grzewcza
pracuje

Pompa grzewcza
pracuje

n Z termostatem pomieszczenia
Pompa zostaje zatrzymana po upływie 2 minut po rozwarciu styków
przekaźnika termostatu pomieszczenia.
Pompa po 5 sekundach po zapotrzebowaniu na ciepło zostaje
zatrzymana, gdy styk przekaźnika czujnika temp. pomieszczenia jest
otwarty. Zawór przełączający pozostaje w położeniu "c.w.u.".

10
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Instalowanie

4.1

Przepisy odnośnie instalowania
UWAGA
Instalowanie i konserwacja kotła muszą być wykonywane
przez autoryzowanego instalatora zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami krajowymi.

4.2

Zakres dostawy
Opis

Nr pakietu

Kocioł grzewczy MCR/II BIC

HG49

Poziomy przewód powietrzno-spalinowy (PPS - średn.
60/100)

DY871

Pionowy przewód powietrzno-spalinowy (PPS - średn.
DY843
80/125)
Wyposażenie
Termostat pokojowy programowalny AD137
dodatkowe:
Bezprzewodowy termostat pokojowy AD200
programowalny

Akcesoria:

Termostat pokojowy nie
programowalny

AD140

Czujnik temperatury zewnętrznej

AD225

Rama dystansowa naścienna

HG75

Rura połączeniowa dla ramy
dystansowej naściennej

HG64

Osłona węża

HG76

Adapter dwustrumieniowy 60/100
2x80

DY868

Zestaw do przestawienia na propan

HG44

Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze
obiegu c.w.u.

HG77

Neutralizator

HC33

Mocowanie na ścianie urządzenia do HC34
neutralizacji
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2 -kg wkład do neutralizatora

HC35

Rama montażowa

HG87

Anoda zasilana z obcego źródła

HG78
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Wybór miejsca zamontowania
4.3.1

Miejsce zainstalowania
UWAGA
4
4

5 mm
min.

5 mm
min.

Kocioł ustawić w miejscu chronionym przed
zamarznięciem.
Nie wolno instalować kotła nad źródłem ciepła, ani
nad kuchenką.

4 Kocioł zamontować na stabilnej ścianie, która może przenieść
ciężar napełnionego kotła wraz z wyposażeniem.
4 W celu zdejmowania i ponownego montażu obudowy zewnętrznej
kotła, wystarczy odstęp montażowy 5 mm.
4 Stopień ochrony IPX4D pozwala na montaż kotła
w pomieszczeniach sanitarnych, z wyjątkiem stref ochronnych 1
i 2.

T000260-A

Dla zapewnienia dostępu do kotła i ułatwienia konserwacji, należy
zapewnić wokół kotła dostateczną przestrzeń. Patrz schemat na
stronie obok.

T000261-A
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4.3.2
in.

5m
62

750

min

Wentylacja

Jeżeli kocioł montuje się w zamkniętej obudowie, należy
przestrzegać minimalnych wymiarów podanych na powyższym
rysunku. Wykonać otwory dla uniknięcia następującego ryzyka:

.

350

min
.

4 gromadzenie się gazu
4 nagrzewanie obudowy
Minimalna średnica otworów:
S1 + S2 = 150 cm2
(1)Odległość między przednią ścianką kotła i ścianką wewnętrzną
skrzyni
(2)Odległość, jaką należy zachować pomiędzy dwoma elementami
kotła

100
min. (1)

50

(2)

T000262-A
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4.3.3

Główne wymiary

220
149

27
255
600
515
470
446

160
130

82
85
130

972
900

95(5x)

769

16,5
49
114
181
247
300
312
T000263-B

Ù
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Podłączenie powrotu - śr. 22mm
Podłączenie zasilania - śr. 22mm
Podłączenia gazu - śr. 22mm
Wlot powietrza do spalania - średn. 100
Odprowadzenie spalin - średn. 60
Wlot wody zimnej - śr. 15mm
Wypływ ciepłej wody użytkowej - śr. 15mm
Odprowadzanie kondensatu - 3/4"
Zawór bezpieczeństwa - śr. 15mm

02/09/2008 - 117463-AD
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Ustawienie kotła
1. Wywiercić 2 otwory o średnicy 10 mm.
2. Wcisnąć kołki rozporowe.
3. Zamocować wspornik montażowy do ściany dostarczonymi
śrubami z łbem sześciokątnym.

T000091-A

4. Zdjąć przednią pokrywę, aby można było lepiej chwycić kocioł.
5. Zdjąć zaślepki ochronne z wlotów i wylotów hydraulicznych
kotła.

T000092-A

02/09/2008 - 117463-AD
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6. Kocioł tak nałożyć na wspornik montażowy, aby opierał się na jego
całej szerokości. Ostrożnie przesunąć kocioł do dołu.

T000272-B

4.5

Podłączenie hydrauliczne
4.5.1

Podłączenie hydrauliczne obiegu c.w.u



Wlot wody zimnej - śr. 15mm



Wypływ ciepłej wody użytkowej - śr. 15mm

Przed podgrzewaczem c.w.u. należy zamontować reduktor ciśnienia,
gdy ciśnienie robocze przekracza 80% wartości ciśnienia zadziałania
zaworu bezpieczeństwa. Wskazane jest, aby reduktor ciśnienia
zamontować za wodomierzem, dzięki czemu w przewodach z wodą
zimną i ciepłą w budynku panują prawie równe warunki ciśnieniowe.

4.5.2

Podłączenie hydrauliczne obiegu grzewczego

Ù

Podłączenie powrotu - śr. 18mm



Podłączenie zasilania - śr. 18mm

Przed podłączeniem przewodu wlotowego i wylotowego zamontować
podłączenie G7/8 - G3/4 i dostarczone uszczelki.
Podłączenie ogrzewania podłogowego
4 Przy stosowaniu przewodów z tworzyw sztucznych, muszą one
być odporne na dyfuzję tlenu i odpowiadać odpowiednim normom.
4 Instalacja systemu ogrzewania podłogowego z oddzielną pompą
musi być tak wykonana, aby pompa nie była włączana jeżeli nie
ma zapotrzebowania na ciepło. W tym wypadku pomiędzy
układem i kotłem należy zamontować sprzęgło hydrauliczne.

16
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4.5.3

Naczynie wzbiorcze

Kocioł fabrycznie wyposażony jest w 8 litrowe naczynie wzbiorcze.
Jeżeli przekroczona została pojemność zładu 100 litrów lub
wysokość statyczna systemu wynosi więcej niż 5 metrów, należy
dołączyć dodatkowe naczynie przeponowe.
Posłużyć się poniższą tabelą dla ustalenia wymaganego dla instalacji
naczynia wzbiorczego.
Warunki przyjęte w tabeli:
4 Zawór bezpieczeństwa 3 bar
4 Średnia temperatura wody: 80 °C
Temperatura zasilania: 80 °C
Temperatura powrotu: 60 °C
Ciśnienie wstępne
naczynia wzbiorczego

Pojemność ciśnieniowego naczynia wzbiorczego w zależności od pojemności instalacji (w litrach)
100

125

150

175

200

250

300

> 300

0.5 bar

4.8

6.0

7.2

8.4

9.6

12.0

14.4

Pojemność instalacji x 0.048

1 bar

8.0(1)

10.0

12.0

14.0

16.0

20.0

24.0

Pojemność instalacji x 0.080

1.5 bar

13.3

16.6

20.0

23.3

26.6

33.3

39.9

Pojemność instalacji x 0.133

(1) Konfiguracja fabryczna

-

02/09/2008 - 117463-AD

Możliwe jest zamontowanie kotła z naczyniem wzbiorczym
dla c.w.u. (pakiet opcjonalny HG77) pod zintegrowanym
naczyniem wzbiorczym dla ogrzewania.
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4.5.4

Podłączenie odprowadzenia kondensatu

1. Zamknąć przewód odprowadzenia kondensatu (dostarczany)
(węże w zakresie dostawy, kolektor - wyposażenie dodatkowe HG
28).
2. Podłączyć kwasoodporny wąż odprowadzenia kondensatu do
odpowiedniego miejsca odprowadzenia.
UWAGA
Dla zapewnienia ochrony przed zamarznięciem,
podłączyć przewód odprowadzenia kondensatu z lejem
(zamknięcie powietrza) i hydraulicznym syfonem
podłączyć do pionowego wewnętrznego węża
odprowadzającego.

T000273-B

18

02/09/2008 - 117463-AD

MCR/II 24/28 BIC

4. Instalowanie

4.5.5

Napełnienie syfonu

1. Zdemontować syfon.
2. Napełnić syfon wodą.
UWAGA
Przed uruchomieniem kotła syfon napełnić wodą, aby
spaliny nie dostawały się do pomieszczenia.
3. Zamontować syfon z powrotem.

T000274-B

4.6

Podłączenia gazu
Montaż i podłączenie kotła może wykonywać tylko autoryzowany
serwis lub instalator zgodnie z obowiązującymi normami.
OSTRZEZENIE
Nie otwierać zaplombowanych elementów.
UWAGA
Aby uniknąć szkód spowodowanych nadciśnieniem na
regulatorze gazu, przed przystąpieniem do próby
ciśnieniowej na gazowym przewodzie zasilającym należy
koniecznie zamknąć zawór zasilania gazem.

02/09/2008 - 117463-AD

19

4. Instalowanie

4.7
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Podłączenie instalacji odprowadzenia spalin
4.7.1

Wskazówki do projektowania (tylko jako
przykład)

T000275-A

20

1

Konfiguracja C13
Podłączenie do poziomego koncentrycznego przewodu
powietrzno-spalinowego

2

Konfiguracja C33
Podłączenie do pionowego koncentrycznego przewodu
powietrzno-spalinowego (z wyjściem ponad dach)

3

Konfiguracja C33
Podłączenie koncentrycznego przewodu powietrznospalinowego w kotłowni i jednociągowego przewodu
kominowego w kominie (przedmuch wsteczny powietrza
do spalania w kominie)

4

Konfiguracja C33
Podłączenie koncentrycznego przewodu powietrznospalinowego w kotłowni i jednociągowego przewodu
kominowego "Flex" w kominie (przedmuch wsteczny
powietrza do spalania w kominie)

02/09/2008 - 117463-AD
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OSTRZEZENIE
4

4
4

Do podłączenia kotła i wylotów dopuszcza
się używanie tylko oryginalnych
podzespołów.
Wolny przekrój wentylacji musi być zgodny
z normami.
Przed montażem przewodów spalinowych
należy wyczyścić komin.

5

Konfiguracja C53
Oddzielne prowadzenie przewodu powietrznospalinowego przez podwójny adapter i jednociągowy
przewód kominowy (zasysanie powietrza do spalania z
zewnątrz)

6

Konfiguracja B23
Podłączenie do komina przy pomocy zestawu
podłączeniowego (powietrze do spalania pobierane w
kotłowni)

12

Konfiguracja C43
Podłączenie przewodu powietrzno-spalinowego do
przewodu zbiorczego dla kotłów w układzie zamkniętym
(system 3CE P)

4.7.2

Długości przewodów powietrzno-spalinowych

Rodzaj podłączenia powietrze do spalania/spaliny

Średnica

C13 Przewody koncentryczne podłączone do końcówki
poziomej

60/100 mm

Długość maksymalna
7m

80/125 mm

32 m

C33 Przewody koncentryczne podłączone do końcówki
pionowej

60/100 mm

7m

80/125 mm

32 m

C33 Przewody koncentryczne w kotłowni
Proste przewody w kominie (powietrze do spalania
jako prąd wsteczny)

60/100 mm
80 mm (przewód
sztywny)

23.5 m

60/100 mm
80 mm (Elastyczny
przewód spalinowy)

19 m

C53 Adapter dwustrumieniowy i rozdzilen proste przewody
powietrzno-spalinowe (powietrze do spalania
pobierane z zewnątrz)

60/100 mm
2 x 80 mm

48 m

B23 Komin (przewód sztywny lub elastyczny w kanale,
powietrze do spalania pobierane w kotłowni)

80 mm (przewód
sztywny)

37 m

80 mm (Elastyczny
przewód spalinowy)

27 m

Przewody koncentryczne w kotłowni
Elastyczne proste przewody w kominie

C43 Przewód kolektora dla kotłów pracujących w układzie
zamkniętym

patrz następne strony

OSTRZEZENIE
Długość maksymalna = długość prostych przewodów
powietrzno-spalinowych + długość obliczeniowa dalszych
elementów

02/09/2008 - 117463-AD
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Tabela odpowiedników
Średnica

60/100 mm 60 mm 80/125 mm 80 mm

Kolano 87°

1.1 m

1.1 m

1.5 m

1.2 m

Kolano 45°

0.8 m

0.6 m

1.0 m

1.4 m

Kolano 30°

0.7 m

0.9 m

-

0.6 m

Kolano 15°

0.5 m

0.6 m

0.4 m

0.3 m

Trójnik z rewizją

2.2 m

2.9 m

2.6 m

2.8 m

Przewód z rewizją prosty

0.7 m

0.3 m

0.6 m

0.5 m

Przewód z rewizją dla
przewodu elastycznego

-

-

-

0.3 m

4.7.3

Montaż poziomych lub pionowych przewodów
powietrzno-spalinowych i ich wyposażenie
dodatkowe

n C13 : Poziomy koncentryczny przewód powietrznospalinowy
Wyprowadzenie przez ścianę zewnętrzną lub przez dach.
A

spaliny

B

Powietrze do spalania

T000276-A

n C33 : Pionowe koncentryczne podłączenie - powietrze/
spaliny
Podłączenie przez dach skośny lub płaski.

22
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T000277-A

A

spaliny

B

Powietrze do spalania

n C33 : Przewody koncentryczne w kotłowni + proste
przewody w kominie
Odprowadzenie spalin przez komin, powietrze do spalania jako prąd
zwrotny.
Minimalny wymiar komina PPS 60 PPS 80
x

110 mm 130 mm

y

130 mm 150 mm

T000304-A

02/09/2008 - 117463-AD
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A

spaliny

B

Powietrze do spalania

C

Rura pozioma
Długość maksymalna: 1 m

D

Zestaw podłączeniowy do komina

G

Końcówka z kołnierzem uszczelniającym

H

Zestaw podłączeniowy kotła

T000278-A

n C33 : Przewody koncentryczne w kotłowni + przewody
elastyczne w kominie
Odprowadzenie spalin przez komin, powietrze do spalania jako prąd
zwrotny.
Minimalny wymiar komina PPS 60 PPS 80
x

110 mm 130 mm

y

130 mm 150 mm

T000304-A

24
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A

spaliny

B

Powietrze do spalania

C

Rura pozioma
Długość maksymalna: 1 m

D

Zestaw podłączeniowy do komina

G

Końcówka z kołnierzem uszczelniającym

H

Zestaw podłączeniowy kotła

T000279-A

n C53 : oddzielne, proste przewody powietrzny i spalinowy
L = LF + LA
A

Wentylacja (minimum 100 cm2)

B

Deskowanie klasy (M1)

C

Przepust uszczelniony

D

Pokrywa wyczystkowa

E

Otwory wentylacyjne (50 cm2)

T000280-A
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n B23 : Podłączenie do przewodu kominowego
Odprowadzenie spalin przez komin, powietrze do spalania pobierane
w kotłowni.
Minimalny wymiar komina
x

130 mm

y

150 mm

A

spaliny

B

Powietrze do spalania

C

Rura pozioma
Długość maksymalna: 1 m(1)

D

Zestaw podłączeniowy do komina

E

Otwory wentylacyjne (50 cm2)

G

Końcówka z kołnierzem uszczelniającym

H

Zestaw podłączeniowy kotła

T000304-A

T000281-A

n C43 : Przewód kolektora dla kotłów pracujących w układzie
zamkniętym (3CE P)
OSTRZEZENIE
Przy podłączeniu kotła MCR BIC musi on być zaopatrzony
w zawór zwrotny (Pakiet DY884).

26
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A

spaliny

B

Powietrze do spalania

C

Przewód zbiorczy dostarczany od producenta

E

Zestaw podłączeniowy kotła (DY883)

P
D
Dla optymalnej pracy kotła 3CE P należy zmienić nastawy
parametrów nBH do nCA.
¼ patrz rozdział: "Zmiana nastaw", strona 43.
Producent przewodu ustala wymiary przewodu zbiorczego
w zależności od konfiguracji instalacji.
Przykład wymiarowania systemu 3CE P przy umieszczeniu w budynku
Ilość kotłów na
kondygnację

Ilość kotłów ogółem Średnica znamionowa
przewodu rurowego
(wewn. / zewn.)

1

6

130 / 200

9

180 / 250

14

230 / 350

6

130 / 200

12

180 / 250

20

230 / 350

2

Warunki przyjęte w tabeli:
4

Kocioł o mocy grzewczej maksimum 24 kW

4

Ciśnienie do dyspozycji na króćcu każdego urządzenia: 100 Pa

4

Wysokość kondygnacji: 2.7 m

4

Podłączenie kotła każdorazowo przy pomocy przewodu 80/125
o długości 2 m i dwóch kolan 90°

Np:
Dla 10 kotłów o mocy 24 kW w budynku 5-kondygnacyjnym wymagane są
przewody 3CE P o średnicy 180/250.
Do jednego przewodu można podłączyć kocioł o różnej mocy. W tym
wypadku wymagane wymiary przewodu ustala producent przewodu.

T000282-A

4.8

Podłączenia elektryczne
4.8.1

Zalecenia
OSTRZEZENIE
Podłączenia elektryczne do kotła muszą być wykonywane
przez uprawnionego elektryka, bezwzględnie po
odłączeniu zasilania elektrycznego.

02/09/2008 - 117463-AD
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UWAGA
Kable czujników oraz pod napięciem 230V muszą być
oddzielone od siebie.
Poza kotłem: Stosować 2 rury lub kanały kablowe
oddalone od siebie co najmniej o 10 cm.
Kocioł jest całkowicie okablowany. Nie wolno dokonywać zmian
w wewnętrznych połączeniach konsoli sterowniczej.
Urządzenie musi być zasilane przez obwód posiadający jeden
wyłącznik wielobiegunowy o rozwarciu styków ponad 3 mm lub
gniazdko prądowe.
Przy podłączeniach elektrycznych do sieci należy przestrzegać
następującej biegunowości:
4 Przewód brązowy: Faza
4 Przewód niebieski: Przewód zerowy
4 Przewód zielono-żółty: Uziemienie

4.8.2

Dostęp do listwy zacisków podłączeniowych

1. Odkręcić 2 śruby.
2. Zdjąć pokrywę przednią.

T000095-C

3. Odchylić konsolę sterowniczą do przodu.

3

T000284-B

28
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4. Zdjąć pokrywę ochronną.

4

T000295-B

5. Przeprowadzić kabel przez uchwyty kablowe.
Odnośnie podłączenia kabla do listwy zacisków - patrz następny
rozdział.
5

T000296-B

1
2
3

4
5

6

7

8

11

11

9

11

10

4.8.3

Opis listwy zacisków

1

Przewód zerowy

2

Zawór przełączający otwarty: c.w.u.

3

Zawór przełączający zamknięty: grzanie

4

Zasilanie 230V - Faza

5

Zasilanie 230V - Przewód zerowy

6

Podłączenie przesyłania sygnału alarmowego

7

Podłączenie zewnętrznego zaworu gazowego

8

Podłączenie czujnika zewnętrznego

9

Podłączenie styku bezpieczeństwa
Z

10

Podłączenie termostatu pokojowego
Zworka do usunięcia

11

Mostek

4.8.4

Podłączenie termostatu pokojowego

T000285-A

Kocioł MCR/II BIC można połączyć z termostatem pokojowym
przewodem 2 - żyłowym.
Zaciski 7 i 8 termostatu podłączyć do listwy X9 dowolnie.

02/09/2008 - 117463-AD
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UWAGA
Przy termostacie pokojowym wymagającym zasilania,
ustawić parametr nF na B. ¼ patrz rozdział:
"Zmiana nastaw", strona 43.
1

Mostek

2

Podłączenie termostatu pokojowego
U
Z

T000286-A

4.8.5

Podłączenie zewnętrznego regulatora

Patrz instrukcja dostarczona razem z wyposażeniem dodatkowym.
1
2
U
Z

T000287-A

4.8.6

Podłączenie czujnika zewnętrznego

Czujnik zewnętrzny podłączyć do zacisków 1 i 2 wtyku X9.
Przewód ochronny podłączyć do zacisku 1 wtyku X9.
1

Mostek

2

Podłączenie czujnika zewnętrznego

Kocioł reguluje temperaturę zasilania wg ustawionych punktów
wewnętrznej krzywej grzania.
¼ patrz rozdział: "Ustawienie krzywej grzania", strona 41.

T000288-A
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4.8.7

Podłączenie styku bezpieczeństwa

Kotły MCR BIC wyposażone są w styki zabezpieczające.
Bezpotencjałowe urządzenie przełączające (np. zewnętrzny czujnik
ciśnienia gazu lub termostat zabepieczający dla ogrzewania
podłogowego) można podłączyć do zacisków 5 i 6 wtyku X9, po
usunięciu zamontowanej fabrycznie zworki. Gdy ten styk jest otwarty,
kocioł wyłącza się z kodem J; natomiast ponownie włącza się gdy
ten styk zostanie zamknięty.
1

Mostek

2

Styk bezpieczeństwa
UWAGA
Zworka do usunięcia!

T000291-A

4.8.8

Podłączenie zewnętrznego zaworu gazowego

1

Podłączenie przesyłania sygnału alarmowego

2

Podłączenie zewnętrznego zaworu gazowego

T000292-A
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4.9
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Schemat okablowania
X10 X9

X0

X8

X6

X7

X12
X13

X6

L
X5

N
1

X4

P
230V, 50Hz

2

X3

BL

N

X0

X15

L

BR
GN/YW

X1

GN/YW

X1
4 5 1

3 2

X3

X4

X5

X7

X8

X9

X12

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3

123

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8

12

X13
4 1

3

X15

7 5

6 8

1 10

NO.
NC.
BK
BL
BR
WH
GY

BL
BR

BL
COMM.
BK
BR
RD
BK
WH
WH

BR
WH
GN
YW

RD
BL
WH WH

BK
BK

Os
T
1 2 3

1 5

1 5 4 2

X22

X21

X81

GCV

DHW
PUMP

BP

DV

FAN

1 2

1 2

X134 X133

1 2

X131

Bs

As

Rs

X131A
1 2

T
HLT

1 10

T000074-A
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BK

czarny

BL

niebieski

BR

brązowy

GN

zielony

GN/YW

zielony/żółty

GY

szary

RD

Czerwone pole

WH

biały

YW

żółty

As

Czujnik zasilania

*

Zworka do usunięcia, jeżeli ma być podłączone
wyposażenie dodatkowe

BP

Pompa c.o.

Fs

Czujnik przepływu

CP

Pompa c.o.

DV

Zawór 3-drogowy przełączający

GCV

Zawór gazowy

HLT

Termostat

Os

Czujnik temperatury zewnętrznej

Rs

Czujnik temperatury powrotu

Bs

Czujnik temperatury c.w.u.

DHW/
PUMP

Pompa obiegowa c.w.u.

----

nie używane/nie dostarczane

4.10 Napełnienie instalacji
4.10.1 Uzdatnianie wody
Uzdatniać wodę w instalacji, aby ograniczyć korozję oraz osadzanie
się wapnia i kamienia kotłowego oraz skażenie mikrobiologiczne.
UWAGA
W przypadku niezgodnego z przepisami wyczyszczenia
instalacji lub stosowania wody złej jakości gwarancja nie
będzie uwzględniona.
Dla optymalnej pracy kotła, woda w instalacji powinna posiadać
następujące parametry:
Moc <= 70 kW Moc > 70 kW
lub W instalacji pracującej w
stałej temperaurze
Wartość (pH)
Przewodność przy 25 °C
02/09/2008 - 117463-AD

wody nie przygotowanej 7 - 9

7-9

przygotowanej wody

7 - 8.5

7 - 8.5

µS/cm

<= 800

<= 800
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Moc <= 70 kW Moc > 70 kW
lub W instalacji pracującej w
stałej temperaurze

Chlorki

mg/l

<= 150

<= 150

Inne substancje

mg/l

<1

<1

Twardość wody w instalacji przy pojemności
wodnej < 6 l/kW

°F

1 - 20

1-5

°dH

0.5 - 11.2

0.5 - 2.8

mmol/l

0.1 - 2

0.1 - 0.5

°F

1 - 15

1-5

°dH

0.5 - 8.4

0.5 - 2.8

mmol/l

0.1 - 1.5

0.1 - 0.5

Twardość wody w instalacji przy pojemności
wodnej > 6 l/kW

Zalecenia:
4 Zmiejszyć maksymalnie ilość tlenu w obiegu grzewczym.
4 Ograniczyć roczną ilość uzupełniania wody w obiegu do 5%
całkowitej objętości wody w instalacji.
4 Instalacja nowa
- Całkowicie oczyścić instalację z wszelkich pozostałości
(tworzywa sztuczne, elementy instalacji, oleje itd.).
- Zastosować inhibitor w połączeniu ze zmiękczaczem.
4 Instalacja istniejąca
Jeżeli jakość wody w instalacji jest niedostateczna, możliwych jest
kilka rozwiązań:
- Zainstalować jeden lub więcej filtrów.
- Całkowicie oczyścić instalację, aby usunąć wszelkie
zanieczyszczenia i osady w obiegu grzewczym. W tym celu
wymagany jest wyższy i regulowany przepływ.
- Oczyścić kocioł (zanieczyszczenia, osady, wapń itd.).
De Dietrich Thermique zaleca stosowanie następujących produktów:
Producent

Produkt

Funkcja

Fernox

Restorer

uniwersalny środek czyszczący dla
istniejących instalacji

Protector

do ochrony instalacji

Alphi 11

ochrona przeciwzamrożeniowa i
inhibitor

GE-Water /
Betzdearborn

Sentinel X100 do ochrony instalacji
Sentinel X200 do usuwania kamienia kotłowego
Sentinel X300 do ochrony nowych instalacji
Sentinel X400 do ochrony istniejacych instalacji
Sentinel X500 ochrona przeciwzamrożeniowa i
inhibitor

Inni producenci oferują podobne produkty.
UWAGA
4
4

34

Sprawdzić zgodność produktu z materiałami
stosowanymi w instalacji.
Przestrzegać danych producenta (zastosowanie,
dozowanie itd.), aby wykluczyć jakiekolwiek ryzyko
(uszkodzenie ciała, szkody materialne,
zanieczyszczenie środowiska).
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4.10.2 Napełnienie instalacji
1. Otworzyć wszystkie zawory we wszystkich grzejnikach
w instalacji.

1
2
3

4

T000149-A

2. Otworzyć zawory wlotu wody zimnej i zasilania c.o..
3. Otworzyć zawór wlotowy wody i napełnić obieg c.o..
Po napelnieniu, powietrze jest odprowadzane z układu poprzez
odpowietrznik automatyczny.
4. Zamknąć zawór gdy ciśnieniomierz wskaże ciśnienie 2.
UWAGA
Sprawdzić szczelność instalacji.
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5

Uruchomienie

5.1

Konsola sterownicza

MCR/II 24/28 BIC

A

B

R

C D

E

F
T000075-E

A

Wyświetlacz

B

Manometr

C

Przycisk "Escape" lub "Reset

D

Przycisk -

E

Przycisk +

F

Przycisk "Konserwacja" lub "Enter"

Wyświetlacz
Domyślnie wyświetlacz przechodzi w stan gotowości jeżeli przez
3 minuty nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. W tym trybie
wyświetlacz może pokazywać 2 stany:
4 b@ : Kocioł w stanie gotowości
4 @@ : Kocioł pracuje
Po naciśnięciu dowolnego przycisku wyświetlany jest kod
odpowiednio do aktualnego stanu pracy kotła. Po wystąpieniu usterki,
wyświetlanych jest odpowiedni kod. Kody te objaśniono w niniejszej
instrukcji.
¼ patrz rozdział: 8.1.1
U
U
-

36

Przełączenie w stan gotowości wyświetlacza można
skonfigurować. ¼ patrz rozdział: 5.7.1 parametr P6
i
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Kontrole przed uruchomieniem
5.2.1

Instalacja gazowa

1. Odkręcić 2 śruby.
2. Wyjąć płytę przednią.
3. Sprawdzić czy urządzenie jest dobrze ustawione na rodzaj
używanego gazu. ¼ Odnośnie pracy z innym rodzajem gazu
- patrz rozdział: "Regulacje gazu", strona 38.
OSTRZEZENIE
Nie uruchamiać kotła, jeżeli dostarczany gaz nie jest
zgodny z gazem zatwierdzonym dla kotła MCR/II BIC.

T000124-B

4. Otworzyć zawór gazowy.
5. Sprawdzić ciśnienia zasilania gazem na króćcu pomiarowym C na
zespole gazowym. Ciśnienie gazu musi odpowiadać wartości
ciśnienia na tabliczce znamionowej.
6. Odpowietrzyć przewody gazowe przez odkręcenie punktu
pomiarowego na multibloku. Punkt pomiarowy ponownie zakręcić
gdy przewody gazowe są wystarczająco odpowietrzone.
7. Sprawdzić szczelność przewodu gazowego włącznie z armaturą
gazową.

5.2.2

obieg grzewczy

4 Sprawdzić czy instalacja i kocioł są napełnione wodą i prawidłowo
odpowietrzone. Jeśli to konieczne, dopełnić wodą.
4 Sprawdzić szczelność podłączeń wodnych.

5.2.3

Podłączenie elektryczne

Sprawdzić połączenia elektryczne, włącznie z uziemieniem.

5.3

Uruchomienie
OSTRZEZENIE
Pierwsze uruchomienie musi przeprowadzić
autoryzowany instalator.
1. Włączyć główny wyłącznik instalacji.
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2. Otworzyć gazowy zawór odcinający.
3. Włożyć wtyk kotła do gniazda uziemienia.
4. Tak nastawić urządzenia regulacyjne (termostaty, regulator), aby
wytworzyło się zapotrzebowanie na ciepło.
5. Rozpoczyna się cykl rozruchu. Trwa on 3 minuty i nie może być
przerwany.
W trakcie cyklu rozruchu na wyświetlaczu pokazywane są
naprzemiennie następujące informacje:
jb rr : Wersja oprogramowania
nb rr : Wersja parametrów
6. Sprawdzić pompę kotła. Odkręcić środkową chromowaną śrubę
aby odpowietrzyć pompę.
Na wyświetlaczu zostanie pokazany aktualny stan pracy:
Zapotrzebowanie na ciepło: Brak zapotrzebowania na
ciepło:

Zapotrzebowanie na c.w.u.: Brak zapotrzebowania na c.w.u.:

B : Pracuje wentylator

B : Wybieg pompy

B : Pracuje wentylator

B : Wybieg pompy

D : Tryb ogrzewania

A : Kocioł przechodzi do trybu
gotowości

E : Tryb c.w.u.

A : Kocioł przechodzi do trybu
gotowości

C : Próba zapłonu palnika

G : Wybieg pompy (grzanie)

C : Próba zapłonu palnika

H : Wybieg pompy (Ciepła woda
użytkowa)

Teraz kocioł gotowy jest do pracy. Na wyświetlaczu wyświetlany jest
symbol A.

5.4

Regulacje gazu
5.4.1

Przystosowanie do innego rodzaju gazu
OSTRZEZENIE
Poniższe czynności może wykonywać tylko autoryzowany
instalator.

Dostarczane kotły MCR BIC są fabrycznie wyregulowane do pracy
z gazem ziemnym GZ 50.
Dostarczane kotły MCR/II BIC są fabrycznie wyregulowane do pracy
z gazem ziemnym GZ 50.
Dla pracy z innym rodzajem gazu należy wykonać odpowiednie
czynności:
4 Najpier obrócić śrubę regulacyjną A w prawo do oporu, następnie:
- Przystosowanie do propanu: 3.5 - 4 obroty w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
- Przystosowanie do gazu ziemnego (L/LL): 5 - 5.5 obroty
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
4 Wyregulować prędkość wentylatora wg wartości podanych
w tabeli.
4 Ustawić stosunek powietrze-gaz.
¼ patrz rozdział:
"Regulacja składu mieszanki gaz-powietrze (stopień górny)",
strona 39

38
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"Regulacja składu mieszanki gaz-powietrze (stopień dolny)",
strona 40
Nastawy

Parametr Znamionowa
prędkość
wentylatora
(obr./min)

Nastawa do pracy z
propanem

Znamionowa moc
cieplna
Moc minimalna
Moc maksymalna
c.w.u.
Prędkość
rozruchowa
wentylatora

Nastawa do pracy z
gazem ziemnym H/E/L/
LL

Znamionowa moc
cieplna
Moc minimalna
Moc maksymalna
c.w.u.
Prędkość
rozruchowa
wentylatora

5.4.2

nBH

3500

nBJ

1600

nCA

2500

nBH

3700

nBJ

1300

nCA

2500

nBI

nBI

5200

5500

Regulacja składu mieszanki gaz-powietrze
(stopień górny)

Kotły typoszeregu MCR/II BIC fabrycznie ustawione są na gaz
ziemny H (G20).
Kontrola O2/ CO2 i wartości nastawy dla G20/G25 przy wysokiej prędkości
Ustawiana wartość
Prędkość obrotowa
wentylatora (obr/min)*

Wartość kontrolna

O2

CO 2

O2

CO 2

stopień górny kD

%

%

%

%

5500

5.2 ± 0.1

8.8 ± 0.1

5.2 ± 0.3

8.8 ± 0.3

*W trybie wymuszonej pracy na pełnej mocy, druga cyfra pokazuje kod
trybu pracy

Kontrola O2/ CO2 i wartości nastawy dla G31 przy wysokiej prędkości
Ustawiana wartość
Prędkość obrotowa
wentylatora (obr/min)*

Wartość kontrolna

O2

CO 2

O2

CO 2

stopień górny kD

%

%

%

%

5200

5.1 ± 0.1

10.5 ± 0.1

5.1 ± 0.3

10.5 ± 0.3

*W trybie wymuszonej pracy na pełnej mocy, druga cyfra pokazuje kod
trybu pracy

1. Odkręcić punkt pomiaru analizy spalin.
2. Podłączyć analizator spalin.
3. Przełączyć kocioł do pracy na pełnej mocy:
Przy wciśniętym przycisku ® naciskać przycisk [+], aż

wyświetlone zostanie kD. Kocioł przechodzi do pracy na pełnej
mocy.
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4. Zmierzyć zawartość CO2 lub O2 w spalinach.
5. Jeżeli skład spalin nie odpowiada żądanym parametrom,
skorygować wartości śrubą regulacyjną A.
Jeżeli poziom jest zbyt wysoki, obrócić śrubę A w kierunku ruchu
wskazówek zegara, aby obniżyć natężenie przepływu gazu.
Jeżeli poziom jest zbyt niski, obrócić śrubę A w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć
natężenie przepływu gazu.
6. Kontrolować płomień przez wziernik kontroli płomienia. Płomień
nie powinien gasnąć.
-

Sprawdzać każdorazowo, aby sonda pomiarowa
analizatora była umieszczona szczelnie w otworze
pomiarowym, a końcówka czujnika znajdowała się
w środku przewodu spalinowego.

5.4.3

Regulacja składu mieszanki gaz-powietrze
(stopień dolny)

Kotły typoszeregu MCR/II BIC fabrycznie ustawione są na gaz
ziemny H (G20).
Kontrola O2/CO2 i wartości nastawy dla G20/G25 przy niskiej prędkości
Ustawiana wartość
Prędkość obrotowa
wentylatora (obr/min)*

Wartość kontrolna

O2

CO 2

O2

CO 2

stopień dolny lD

%

%

%

%

1300

5.2 ± 0.1

8.8 ± 0.1

5.2 ± 0.3

8.8 ± 0.3

*W trybie wymuszonej pracy na pełnej mocy, druga cyfra pokazuje kod
trybu pracy

Kontrola O2/CO2 i wartości nastawy dla G31 przy niskiej prędkości
Ustawiana wartość
Prędkość obrotowa
wentylatora (obr/min)

Wartość kontrolna

O2

CO 2

O2

CO 2

stopień dolny lD

%

%

%

%

1600

5.1 ± 0.1

10.5 ± 0.1

5.1 ± 0.3

10.5 ± 0.3

1. Odkręcić punkt pomiaru analizy spalin.
2. Podłączyć analizator spalin.
3. Ustawić kocioł na pracę z mocą minimalną:
Przy wciśniętym przycisku ® naciskać przycisk [+], aż

wyświetlone zostanie kD. Przyciskać kilka razy [-], aż zostanie

wyświetlony symbol lD. Tryb "niska prędkość" został
nastawiony.
4. Zmierzyć zawartość CO2 lub O2 w spalinach.

5. Jeżeli skład spalin nie odpowiada żądanym parametrom,
skorygować wartości śrubą regulacyjną B.
Jeżeli ilość CO2 jest za duża, pokręcić śrubą B przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć natężenie przepływu
gazu.
Jeżeli ilość CO2 jest za mała, pokręcić śrubą B zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aby zwiększyć natężenie przepływu gazu.
40
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6. Kontrolować płomień przez wziernik kontroli płomienia. Płomień
nie powinien gasnąć.
-

Sprawdzać każdorazowo, aby sonda pomiarowa
analizatora była umieszczona szczelnie w otworze
pomiarowym, a końcówka czujnika znajdowała się
w środku przewodu spalinowego.

Sprawdzanie składu spalin na pełnej i minimalnej mocy powtarzać tak
długo, aż zostaną w obu przypadkach uzyskane właściwe (zgodne z
tabelą) wartości CO2 lub O2 w spalinach.

5.5

Kontrole i regulacje po oddaniu do użytku
5.5.1

Ustawienie krzywej grzania

Jeżeli podłączony jest czujnik zewnętrzny, należy dopasować krzywą
grzania.

T000289-B

Parametr Opis

Zakres

nB

Ustawienie temperatury
zasilania przy temperaturze
zewnętrznej minimum

20 do 85 °C 75 °C

Ustawienie temperatury
zasilania przy temperaturze
zewnętrznej maksimum

0 do 60 °C

20 °C

Ustawienie maksymalnej
temperatury zewnętrznej

0 do 40 °C

20 °C

Ustawienie minimalnej
temperatury zewnętrznej

-30 do 0 °C

-15 °C

nCH
nCI
nCJ
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Przykłady nastaw krzywa grzania/temperatury
nachylenie nB nCH nCI
0.5
40
20
20
0.7
50
20
20
1
60
20
20

T000290-B
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nCJ
-20
-20
-20

1.5

75

20

20

-17

2

75

20

20

-8

2.25

75

20

20

-4

3

75

20

20

2

4

75

20

20

6
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Odczyt zmierzonych wartości
Po kilkukrotnym naciśnięciu przycisku [+] mogą być wyświetlane
różne zmierzone wartości:
4 pB = Temperatura zasilania (°C)
4 pC = Temperatura powrotu (°C)

4 pD = Temperatura czujnika c.w.u. (°C)
Temperatura ta służy jedynie do sterowania wewnętrznego
w trybie c.w.u.. W trakcie poboru c.w.u. wartość ta nie odpowiada
rzeczywistej temperaturze na wyjściu c.w.u. (zawsze jest niższa).
4 pE = Temperatura zewnętrzna (°C)
4 jl = Wielkość prądu jonizacji (μA)
4 uj = Prędkość obrotowa wentylatora (obr./min)
Aby wyjść z tego menu - nacisnąć przycisk R.

5.7

Zmiana nastaw
5.7.1

Opis parametrów

Parametry nB do nG mogą być zmieniane przez użytkownika, aby
dopasować komfort przygotowywania c.w.u..
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Parametry nBH do hj wolno zmieniać tylko autoryzowanemu
instalatorowi. Wprowadzić kod BC, aby uzyskać dostęp do poziomu
instalatora. ¼ patrz rozdział: "Nastawy wykonywane przez
instalatora", strona 45.
UWAGA
Zmiany ustawień fabrycznych mogą zakłócić pracę kotła.
Parametr

nastawa
fabryczna

Opis

Zakres

nB

Temperatura zasilania: TSET

20 do 85 °C

75 °C

nC

Temperatura ciepłej wody
użytkowej: TSET

40 do 65 °C

60 °C

0 = ogrzewanie wyłączone / c.w.u. wyłączona
nD

tryb c.o./c.w.u.

1 = ogrzewanie włączone / c.w.u. włączona

1

2 = ogrzewanie włączone / c.w.u. wyłączona
3 = ogrzewanie wyłączone / c.w.u. włączona
0 = Praca dzienna

nE

Tryb ECO

nF

Zasilanie termostatu

nG
nBH
nBI
nBJ
nCA
nCB
nCC
nCD

nCE

1 = Program podgrzewania c.w.u. WYŁ

0

2 = Sterowanie przez regulator
0 = Brak zasilania termostatu

0

1 = Zasilanie termostatu
0 = Wyświetlacz pozostaje wyłączony

Wyświetlacz

1 = Wyświetlacz pozostaje włączony

2

2 = Ekran wyłącza się automatycznie po 3 minutach
Maksymalna prędkość obrotowa
wentylatora
(grzanie)

10 - 70
(x100 obr/min)

37

Maksymalna prędkość obrotowa
wentylatora
(c.w.u.)

nie zmieniać
(x100 obr/min)

55

Minimalna prędkość obrotowa
wentylatora
(grzanie+c.w.u.)

nie zmieniać
(x100 obr/min)

13

Prędkość rozruchowa wentylatora

nie zmieniać
(x100 obr/min)

25

Regulacja prędkości obrotowej
pompy

0 = Niska prędkość
1 = Wysoka prędkość

0

Wybieg pompy

1 do 99 minut

2

Połączenie z urządzeniem do
odzysku ciepła

0 = Brak połączenia
1 = Połączenie

0

Alarm zdalny
(Zaciski podłączeniowe X7)

0 = WYŁ. (Złącze 1 i 2 zamknięte)
1 = Komunikaty - alarmy (Złącze 1 i 3 zamknięte)
2 = Lampka sygnalizacyjna pracy (Złącze 1 i 3
zamknięte)
3 = zewnętrznego zaworu gazowego (Złącze 1 i 3
zamknięte)
4 = Przekaźnik X4 Pompa dodatkowa (Złącze 1 i 3
zamknięte)

0

Ochrona przed legionellami

0 = WYŁ.
1 = ZAŁ (Po uruchomieniu kocioł w celu ochrony
przeciw legionelom pracuje raz w tygodniu z
temperaturą 65°C)
2 = automatyczny

0

nCF

(1) Znak - nie jest wyświetlany
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nCG
nCH
nCI
nCJ

5. Uruchomienie
Opis

nastawa
fabryczna

Zakres

Kocioł włącza się gdy temperatura
c.w.u. obniży się o nastawioną
2 do 15 °C
wartość

12

Punkt odniesienia
(Temperatura zasilania)

0 do 60 °C

20

Punkt odniesienia
(Temperatura zewnętrzna max)

0 do 40 °C

20

Punkt odniesienia
(Temperatura zewnętrzna Min)

-30 do 0 °C

- 15 (1)

nhj i nh_ nastawa fabryczna
(1) Znak - nie jest wyświetlany

Dla przywrócenia nastaw fabrycznych lub przy
wymianie płyty głównej, wprowadzić wartości dF i
dU z tabliczki znamionowej dla parametrów hj i
h_

5.7.2

hj : X
h_ : Y

Nastawy wykonywane przez instalatora

1. Przy przyciśniętym przycisku ® nacisnąć przycisk R, aż wartości

R

gb i bA będą wyświetlane naprzemian.
2. Nacisnąć przycisk [+] kilka razy, aż zostanie wyświetlona wartość

BC
3. Naciskać przycisk ® do momentu, aż kody n i B będą
wyświetlane na przemian.
4. Nacisnąć przycisk ®. Wyświetlana jest nastawa maksymalnej
temperatury zasilania: 75°C (nastawa fabryczna).
5. Naciskać przyciski [+] lub [-], aby ustawić właściwą wartość.
Na przykład 70°C.
6. Dla potwierdzenia nowej wartości, nacisnąć przycisk ®. Kody
n i B wyświetlane są na przemian.
7. Przyciskami [+] i [-] wybrać inny parametr do zmiany.
8. Nacisnąć przycisk R, aby wrócić do trybu pracy kotła.

LTALW7H000047b
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-

Jeżeli w danym rodzaju pracy w ciągu 10 minut nie będą
wprowadzane żadne dane, kocioł powraca do rodzaju
pracy sprzed wprowadzania zmian.

5.7.3

Ustawienie trybu pracy ręcznej (# )

4 Wielokrotnie przyciskać ¿ aż symbol # w menu zacznie migać.
4 Nacisnąć przycisk S.Jeżeli zamontowany jest czujnik
temperatury zewnętrznej, będzie pokazywana minimalna
temperatura zasilania P1 lub tekst AUtO.
4 Nacisnąć przycisk [+], aby ręcznie zwiększyć wartość temperatury
zasilania.
4 Dla potwierdzenia nacisnąć przycisk S.
Instalacja jest ustawiona na pracę ręczną.
4 1 raz nacisnąć przycisk > aby wyjść z trybu pracy ręcznej.
4 2 razy nacisnąć przycisk > aby powrócić do aktualnego trybu
pracy.

T000165-A

5.7.4

Maksymalna moc kotła w trybie grzania (Hi)

Parametr nBH (maksymalne obroty wentylatora) umożliwiają
dopasowanie mocy c.o.

Avanta Plus 28c
Speed-output ratio
35.0
30.0

Zależność obrotów wentylatora i mocy kotła

Hi input [kW]

25.0

X: Moc kotła

20.0
15.0

Y: Prędkość obrotowa wentylatora (obr/min)

10.0
5.0
0
1000

2000

3000

4000

5000

6000

Fan speed [rpm]

T000308-04-A
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5.7.5

Powrót do ustawień fabrycznych "RESET
PARAM"

1. Przy przyciśniętym przycisku ® nacisnąć przycisk R, aż wartości

gb i bA będą wyświetlane naprzemian.
2. Nacisnąć przycisk [+] kilka razy, aż zostanie wyświetlona wartość
BC
3. Nacisnąć przycisk ®. Kody n i B wyświetlane są na przemian.
4. Naciskać przycisk [+] do momentu, aż kody n i hj będą
wyświetlane na przemian.

5. Nacisnąć przycisk ®. Kody hj i r wyświetlane są na
przemian.
6. Dla przywrócenia nastaw fabrycznych użyć przycisku [+] i [-], aby
wprowadzić wartość podaną na tabliczce znamionowej.
7. Nacisnąć przycisk ®, aby potwierdzić nastawę. Kody h_ i s
wyświetlane są na przemian.
8. Dla przywrócenia nastaw fabrycznych użyć przycisku [+] i [-], aby
wprowadzić wartość podaną na tabliczce znamionowej.
9. Nacisnąć przycisk ®, aby potwierdzić nastawę.
10.Nacisnąć przycisk R, aby wrócić do trybu pracy kotła.

T000140-A

5.7.6

Ochrona przed legionellami

Dostarczany kocioł MCR BIC ma wyłączoną ochronę przed
legionellami.
¼ Aby uaktywnić funkcję - patrz rozdział: "Opis parametrów",
strona 43.
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6

Wyłączenie urządzenia

6.1

Wyłączenie instalacji
Jeżeli przez dłuższy czas nie korzysta się z systemu centralnego
ogrzewania, zaleca się odłączyć kocioł od napięcia zasilającego.
1. Odłączyć zasilanie elektryczne kotła.
2. Zamknąć zawór gazowy.
3. Upewnić się, że instalacja jest wypełniona płynem
niezamarzającym.

6.2

Włączenie funkcji przeciwzamrożeniowej
W przypadku klasycznych instalacji zaleca się, aby termostat kotła
ustawić na wartość mniejszą lub równą 10°C.
Parametr nE ustawić na B (tryb ECO); podgrzewanie c.w.u. w
zasobniku będzie wyłączone.
W przypadku nieobecności użytkownika w domu, instalacja
i pomieszczenia zabezpieczone są przed zamarznięciem.
Jeżeli temperatura c.o. zbyt mocno obniży się, zacznie działać
następujące zabezpieczenie:
4 Jeżeli temperatura wody spadnie poniżej 7°C, włączy się pompa
c.o..
4 Jeżeli temperatura wody spadnie poniżej 3°C, włączy się kocioł.
4 Jeżeli temperatura wody wzrośnie powyżej 10°C kocioł wyłączy
się, a pompa c.o. będzie pracować jeszcze przez 15 minut.
UWAGA
Jest to wyłącznie zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe
kotła a nie całej instalacji.
UWAGA
Jeżeli jest aktywny termostat pomieszczenia, który
podłączony jest do wtyków 7 i 8, kocioł jest cały czas
włączony, aż do osiągnięcia temperatury pomieszczenia.
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Wyłączenie centralnego ogrzwania lub aktywowanie trybu letniego
1. Naciskać przycisk ® do momentu, aż kody n i B będą
wyświetlane na przemian.
2. Naciskać przycisk [+] do momentu, aż kody n i D będą
wyświetlane na przemian.

3. Nacisnąć przycisk ®. Wyświetlana jest nastawa wartości
parametru:
A = ogrzewanie wyłączone / c.w.u. wyłączona
B = ogrzewanie włączone / c.w.u. włączona
C = ogrzewanie włączone / c.w.u. wyłączona
D = ogrzewanie wyłączone / c.w.u. włączona
4. Naciskać przyciski [+] lub [-], aby ustawić właściwą wartość.
Wybrać wartość D, aby uaktywnić tryb letni.

5. Dla potwierdzenia nowej wartości, nacisnąć przycisk ®. Kody
n i D wyświetlane są na przemian.
6. Nacisnąć przycisk R, aby wrócić do trybu pracy kotła.

6.4

Zatrzymanie wytwarzania ciepłej wody użtkowej
1. Naciskać przycisk ® do momentu, aż kody n i B będą
wyświetlane na przemian.
2. Naciskać przycisk [+] do momentu, aż kody n i D będą

wyświetlane na przemian.
3. Nacisnąć przycisk ®. Wyświetlana jest nastawa wartości
parametru:
A = ogrzewanie wyłączone / c.w.u. wyłączona
B = ogrzewanie włączone / c.w.u. włączona
C = ogrzewanie włączone / c.w.u. wyłączona
D = ogrzewanie wyłączone / c.w.u. włączona
4. Naciskać przyciski [+] lub [-], aby ustawić właściwą wartość.

Wybrać wartość C, aby zatrzymać wytwarzanie c.w.u..
5. Dla potwierdzenia nowej wartości, nacisnąć przycisk ®. Kody
n i D wyświetlane są na przemian.
6. Nacisnąć przycisk R, aby wrócić do trybu pracy kotła.
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7

Kontrole i konserwacja

7.1

Ogólne zalecenia
UWAGA
4
4
4

Prace konserwacyjne mogą przeprowadzać tylko
autoryzowani instalatorzy.
Konserwacja raz w roku jest wystarczająca.
Należy używać tylko oryginalnych części
zamiennych.

1. Odłączyć zasilanie elektryczne i dopływ gazu do kotła.

A000801

2. Zdemontować przednią ściankę podgrzewacza.

T000124-B
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Syfon kondensatu
Sprawdzać i czyścić przynajmniej raz w roku syfon i odprowadzenie
kondensatu.
Napełnić syfon do oznaczenia czystą wodą.

T000274-B

7.3

Elektrody zapłonowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odłączyć przewód uziomowy.
Odkręcić 2 śruby. Wyjąć zespół:.
Usunąć osady na wszystkich powierzchniach.
Sprawdzić odstęp elektrod, powinien wynosić (3-4 mm).
Sprawdzić uszczelki.
Zamontować z powrotem elementy, uszkodzone wymienić.

T000152-B
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Wyjęcie płyty przedniej komory spalania
1. Odłączyć elektrodę zapłonową od transformatora.
2. Wyjąć wspornik transformatora zapłonowego.
3. Odłączyć zasilanie elektryczne od multibloku.

2
1
3

T000171-A

4. Odkręcić nakrętkę podłączeniową multibloku.
5. Wyjąć wtyk podłączenia wentylatora.

4
5

T000172-B
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6. Odkręcić nakrętki mocujące pokrywę inspekcyjną na przedniej
stronie wymiennika ciepła.
7. Następnie wyjąć zespół z klapy rewizyjnej, wentylator i multiblok.

6
UWAGA
Podczas czyszczenia zwrócić szczególną uwagę, aby
przednia i tylna płyta wymiennika nie miała kontaktu
z wodą.

7

T000173-C

7.5

Konserwacja palnika
1. Wyczyścić palnik zmiotką lub odkurzaczem.
2. Sprawdzić czy na powierzchni palnika nie ma uszkodzeń lub
zarysowań. Gdy zostaną stwierdzone uszkodzenia, palnik należy
wymienić.

T000166-A

02/09/2008 - 117463-AD

53

7. Kontrole i konserwacja

7.6

MCR/II 24/28 BIC

Konserwacja wymiennika ciepła
1. Sprawdzić uszczelnienie palnika.
Uszkodzone bądź stwardniałe uszczelnienia należy
systematycznie wymieniać.
2. Sprawdzić uszczelnienie między wymiennikiem ciepła a przednią
płytą.
UWAGA
Podczas czyszczenia zwrócić szczególną uwagę, aby
przednia i tylna płyta wymiennika nie miała kontaktu
z wodą.
3. Odkamienić wymiennik ciepła w celu zapewnienia prawidłowej
wymiany ciepła.
4. Oczyścić wnętrze wymiennika sztywną szczotką, a następnie
odessać pozostałosci.

7.7

Zasobnik buforowy
7.7.1

Armatura zabezpieczająca

Koniecznie należy sprawdzić (raz w miesiącu) działanie armatury
zabezpieczającej, aby uniknąć powstania nadciśnienia, które
mogłoby uszkodzić zasobnik podgrzewacza.
OSTRZEZENIE
Nie przestrzeganie tej reguły konserwacyjnej może
doprowadzić do uszkodzenia zasobnika.

7.7.2

Odwapnianie

W regionach, w których występuje twarda woda, zalecamy
przeprowadzenie raz w roku odkamienienia zasobnika c.w.u., aby
zachować jego parametry eksploatacyjne:
1. Zamknąć zawór zimnej wody i spuścić wodę z podgrzewacza.
2. Całkowicie zdemontować zasobnik c.w.u., aby uzyskać dostęp do
klapy rewizyjnej u dołu.
3. Usunąć kamień, który odłożył się w postaci szlamu lub płatków na
dnie podgrzewacza. Nie usuwać kamienia ze ścianek zasobnika,
ponieważ stanowi on tam dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne i zwiększa izolację zasobnika.
4. Ponownie zmontować wszystkie elementy.
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Czyszczenie wymiennika płytowego
1. Zamknąć zawór zimnej wody i spuścić wodę z podgrzewacza.
2. Opróżnić kocioł.

T000168-A

3. Zdemontować wymiennik płytowy.
4. Wymiennik płytowy odkamienić (stosując np. kwas cytrynowy
o wartości pH 3). Spłukać czystą wodą.

T000169-A

5. Wyjąć czujnik przepływu.
Czujnik przepływu wyczyścić lub wymienić. Spłukać czystą wodą.

T000170-A
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Ponowny montaż kotła
Podczas ponownego montażu postępować w odwrotnej kolejności do
demontażu:
1. Zamontować pokrywę wyczystkową, armaturę gazową
i wentylator.
OSTRZEZENIE

2

Upewnić się, czy zestaw uszczelek między przednią płytą
i wymiennikiem ciepła jest właściwie zamontowany.
2. Nakręcić i dociągnąć 4 nakrętki.

1

T000174-A

3. Zamontować tłumik hałasu rurki Venturiego.
4. Podłączyć kabel wentylatora.
5. Mocno dokręcić nakrętkę połączeniową armatury gazowej.

5
4

3

T000175-A
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6. Podłączyć kabel elektryczny armatury gazowej.
7. Zamocować wspornik transformatora zapłonowego.
8. Podłączyć elektrody zapłonowe do transformatora.

7
8
6

T000176-A

9. Sprawdzenie ciśnienie wody w istalacji.
Ciśnienie wody powinno wynosić co najmniej 1.5 bar. Jeżeli
ciśnienie wody jest zbyt niskie, uzupełnić poziom wody
w instalacji. Sprawdzić wszelki nieszczelności wodne.
10.Uruchomić ponownie kocioł.
¼ patrz rozdział: "Uruchomienie", strona 37.

1,5 ... 2 bar

T000228-A

11.Sprawdzić wartość prądu jonizacji.
¼ patrz rozdział: "Odczyt zmierzonych wartości", strona 43.
Jeżeli prąd jonizacji jest niższy od 3μA, sprawdzić położenie
elektrody zapłonowej/jonizacyjnej, jak również przewód
zapłonowy i uziemienie.

T000178-A
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12.Sprawdzić szczelność podłączeń gazowych i wodnych.

T000163-A

13.Sprawdzić ustawienie składu gaz/powietrze i ewentualnie
skorygować.
¼ patrz rozdział:
"Regulacja składu mieszanki gaz-powietrze (stopień górny)",
strona 39
"Regulacja składu mieszanki gaz-powietrze (stopień dolny)",
strona 40.

CO

2

T000177-A
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8

Wyszukiwanie usterek

8.1

Wyszukiwanie usterek
8.1.1

Komunikaty błędów

Gdy wystąpi zakłócenie wyświetlany jest symbol  oraz migający
kod zakłócenia.
Po 2 sekundowym przyciskaniu przycisk . Jeżeli kod zakłócenia
dalej jest wyświetlany, należy wykryć przyczynę zakłócenia.
Kod usterki Opis

tb-AA

Uszkodzony czujnik temp.
zasilania lub powrotu

Prawdopodobne
przyczyny

Sprawdzenie/usuwanie

Zwarcie

Sprawdzić okablowanie. .... W razie wykrycia
uszkodzonego czujnika, można sprawdzić oporność przy
różnych temperaturach za pomocą miernika
posiadającego odpowiedni zakres pomiarowy (na
przykład miernik uniwersalny).

Uszkodzony czujnik
Czujnik nie podłączony,
bądź źle podłączony

Sprawdzić prawidłowe działanie czujnika. W razie
wykrycia uszkodzonego czujnika, można sprawdzić
oporność przy różnych temperaturach za pomocą
miernika posiadającego odpowiedni zakres pomiarowy
(na przykład miernik uniwersalny). Wartość oporności
czujnika 12- 15 kΩ(1)

poziom wody i/lub
ciśnienia zbyt niski

Brak cyrkulacji
tb-AB

Temperatura zasilania >
Dopuszczalna temperatura Zapowietrzenie instalacji
Błedne pomiary
temperatur przez czujnik
zasilania lub powrotu

Sprawdzić ciśnienie wody w instalacji (Manometr)
Sprawdzić działanie pompy cyrkulacyjnej kotła. Włożyć
śrubokręt w szczelinę osi pompy, kilkakrotnie obrócić oś
w lewo i w prawo. Sprawdzić okablowanie. Jeżeli
w dalszym ciągu pompa nie pracuje, oznacza to, że jest
uszkodzona i należy ją wymienić.
Odpowietrzyć kocioł przy wyłączonej pompie
Sprawdzić prawidłowe działanie czujnika.W razie
wykrycia uszkodzonego czujnika, można sprawdzić
oporność przy różnych temperaturach za pomocą
miernika posiadającego odpowiedni zakres pomiarowy
(na przykład miernik uniwersalny). Wartość oporności
czujnika 12- 15 kΩ(1)

(1) Czujniki temperatur ponownie zamontować na przewodach miedzianych w odległości maksimum 40 mm od wymiennika ciepła.
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Prawdopodobne
przyczyny
poziom wody i/lub
ciśnienia zbyt niski

tb-AC

tb-AD

Temperatura powrotu >
Temperatura zasilania

Konsola sterownicza

Sprawdzenie/usuwanie
Sprawdzić ciśnienie wody w instalacji.

Brak cyrkulacji

Sprawdzić działanie pompy cyrkulacyjnej kotła. Włożyć
śrubokręt w szczelinę osi pompy, kilkakrotnie obrócić oś
w lewo i w prawo. Sprawdzić okablowanie. Jeżeli
w dalszym ciągu pompa nie pracuje, oznacza to, że jest
uszkodzona i należy ją wymienić.

Zapowietrzenie instalacji

Odpowietrzyć kocioł przy wyłączonej pompie.

Czujnik nie podłączony,
bądź źle podłączony

Sprawdzić połączenia czujników z konsolą

Błedne pomiary
temperatur przez czujnik
zasilania lub powrotu

Sprawdzić prawidłowe działanie czujnika. W razie
wykrycia uszkodzonego czujnika, można sprawdzić
oporność przy różnych temperaturach za pomocą
miernika posiadającego odpowiedni zakres pomiarowy
(na przykład miernik uniwersalny). Wartość oporności
czujnika 12- 15 kΩ(1)

Uszkodzona konsola
Uszkodzony kabel
zasilający
Kabel zasilający źle
podłączony

Sprawdzić podłączenia elektryczne, zasilanie.

Sprawdzić:
Transformator zapłonowy;
4
Brak łuku zapłonowego.

4

Kabel zapłonowy;

4

Sprawdzić położenie elektrody (odstęp między
elektrodami: 3-4 mm);
Przewód masowy
Sprawdzić w pierwszej kolejności, czy zawór gazowy
jest otwarty, zasilanie gazem jest prawidłowe,
przewody gazowe są prawidłowo odpowietrzone,
przewody spalinowe nie są zatkane i nie mają
nieszczelności a syfon napełniony jest wodą i nie jest
zatkany
Sprawdzić, czy kocioł jest podłączony do zasilania
elektrycznego, jak opisano na stronie 30,jeżeli tak,
skontaktować się z instalatorem lub zastosować
transformator separujący
Wyczyścić elektrody zapłonowe lub wymienić na
nowe
Sprawdzić czy jest właściwie ustawiona zawartość
CO2 dla minimalnej i maksymalnej mocy
Wykonać pomiar składu spalin i sprawdzić stabilność
płomienia
Sprawdzić czy jest właściwie ustawiona zawartość
CO2 dla minimalnej i maksymalnej mocy

4
4

tb-AE

Po 5 uruchomieniu nie
tworzy się płomień

Jest łuk zapłonowy, lecz
płomień nie tworzy się.

4

4
4
4
4
Jest płomień, lecz
jonizacja jest
niedostateczna (< 3 µA)

4
4
4
4

tb-AF

Usterka jonizacji

4
Niewłaściwa nastawa CO2 4
4

Sprawdzić połączenia elektryczne, włącznie z
uziemieniem
Wyczyścić elektrody zapłonowe lub wymienić na
nowe
Sprawdzić położenie elektrody (odstęp między
elektrodami: 3-4 mm);
Sprawdzić zawartość CO2
Sprawdzenie elektrody jonizacyjno-zapłonowej
Sprawdzić koncentryczne przewody powietrznospalinowe
Sprawdzić odprowadzenie spalin przy pełnej mocy

(1) Czujniki temperatur ponownie zamontować na przewodach miedzianych w odległości maksimum 40 mm od wymiennika ciepła.
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tb-AG

tb-AH

8. Wyszukiwanie usterek
Prawdopodobne
przyczyny

Tworzenie się fałszywego
płomienia

Brak wody w kotle lub
pompa wyłączona

Wymienić płytę, jeśli jest uszkodzona
poziom wody i/lub
ciśnienia zbyt niski

Sprawdzić ciśnienie wody w instalacji
Sprawdzić wszelki nieszczelności wodne

Brak cyrkulacji

Sprawdzić działanie pompy cyrkulacyjnej kotła. Włożyć
śrubokręt w szczelinę osi pompy, kilkakrotnie obrócić oś
w lewo i w prawo. Sprawdzić okablowanie. Jeżeli
w dalszym ciągu pompa nie pracuje, oznacza to, że jest
uszkodzona i należy ją wymienić.

Zapowietrzenie instalacji

Odpowietrzyć kocioł przy wyłączonej pompie

Niewłaściwe okablowanie
pompy

Sprawdzić podłączenia elektryczne, zasilanie

Wentylator nie pracuje
tb-AI

tb-BA

Uszkodzony wentylator

Brak wody w kotle lub
pompa wyłączona

tb-BB

Za wysoka temperatura
obudowy uszczelniającej

tb-BC

Zespół odzyskiwania ciepła

Sprawdzenie/usuwanie

4

Sprawdzić prawidłowość pracy wentylatora

4
4

Sprawdzić kabel wentylatora
Sprawdzić prawidłowość pracy wentylatora

Wentylator nie wyłącza
się, bądź wyświetlana ilość 4
Sprawdzić kabel wentylatora
obrotów jest niewłaściwa 4
Ciąg kominowy powinien być zgodny z przepisami
poziom wody i/lub
Sprawdzić ciśnienie wody w instalacji
ciśnienia zbyt niski
Sprawdzić wszelki nieszczelności wodne

Brak cyrkulacji

Sprawdzić działanie pompy cyrkulacyjnej kotła. Włożyć
śrubokręt w szczelinę osi pompy, kilkakrotnie obrócić oś
w lewo i w prawo. Sprawdzić okablowanie. Jeżeli
w dalszym ciągu pompa nie pracuje, oznacza to, że jest
uszkodzona i należy ją wymienić.

Zapowietrzenie instalacji

Odpowietrzyć kocioł przy wyłączonej pompie

Niewłaściwe okablowanie
pompy

Sprawdzić podłączenia elektryczne, zasilanie

Wypływ powietrza z
wymiennika ciepła

Uszkodzony wymiennik
ciepła

4

Sprawdzić uszczelnienie flanszy wziernika

4

Sprawdzić uszczelki (Płyta boczna)

Sprawdzić w razie potrzeby montaż pokrywy
wymiennika ciepła
Sprawdzenie elektrody zapłonowej
4
Sprawdzić połączenie ZOC w związku z parametrem
nb-CD
Sprawdzić okablowanie
4

poziom wody i/lub
ciśnienia zbyt niski

Sprawdzić ciśnienie wody w instalacji
Sprawdzić wszelki nieszczelności wodne

Brak cyrkulacji

Sprawdzić działanie pompy cyrkulacyjnej kotła. Włożyć
śrubokręt w szczelinę osi pompy, kilkakrotnie obrócić oś
w lewo i w prawo. Sprawdzić okablowanie. Jeżeli
w dalszym ciągu pompa nie pracuje, oznacza to, że jest
uszkodzona i należy ją wymienić.

tb-ED

Przekroczona wartość
parametru

Niewłaściwa nastawa
parametru

Powrót do ustawień fabrycznych "RESET PARAM"
W przypadku problemów poinformować o wyświetlanym
kodzie instalatora

tb-EE

Sprawdzić parametr

Niewłaściwa nastawa
parametru

tb-EF

Powrót do ustawień fabrycznych "RESET PARAM"
W przypadku problemów poinformować o wyświetlanym
kodzie instalatora

Sprawdzić parametr

tb-BD

Zadzialał termostat
zabezpieczający na
wymienniku

Niewłaściwa nastawa
parametru

Wymienić płytę, jeśli jest uszkodzona

(1) Czujniki temperatur ponownie zamontować na przewodach miedzianych w odległości maksimum 40 mm od wymiennika ciepła.
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Diagram zależności: Czujniki temperatury/Oporność w Ohmach
20000

3
15000

10000

5000

0
10

20

30

40

50

60

70

80

90

T000145-C

8.1.2
Kod

Znaczenie

;F Zatrzymanie (3 do
10 minut)
;I Czas oczekiwania
;J Zatrzymanie

Wyłączenie regulacyjne

Opis
Żądana temperatura zasilania została osiągnięta, zapotrzebowaniu na ciepło utrzymuje się dalej.
Zmierzona temperatura zasilania pB > Żądana temperatura zasilania (Tset). Nastąpi
automatyczne załączenie kotła, wtedy gdy rzeczywista temp. zasilania będzie niższa od żądanej.
4

Przekroczona maksymalna temperatura podgrzewacza c.w.u..

4

Różnica między temepraturą zasliania a temperaturą powrotu ∆T przekroczyła wartość 45°C.

4

Zostało przekroczone dopuszczalne tempo przyrostu temperatury zasilania.

4

Brak cyrkulacji. poziom wody i/lub ciśnienia zbyt niski.

4

Wejście - blokada kotła: Brak mostka między stykami 5 i 6 złącza X9.

-

Po 10 zatrzymaniach kocioł ponownie wykonuje próbę
rozruchu.

8.1.3

Pamięć usterek

Konsola sterowanicza posiada pamięć usterek, w której przechowuje
się informacje o 16 ostatnich usterkach.
Poza kodami błędów zapamiętane będą następujące parametry:
4 Tryb pracy wybrany na kotle (Fp-rr)
4 Częstość występowania zakłócenia (ub-rr)
4 Temperatura zasilania (pB-rr) i temperatura powrotu (pCrr) w momencie wystąpienia błędu
Aby uzyskać dostęp do pamięci usterek musi zostać wprowadzony
kod BC. ¼ patrz rozdział: "Nastawy wykonywane przez
instalatora", strona 45.
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8.1.4

Odczytywanie zapamiętanych usterek

1. Przy przyciśniętym przycisku ® nacisnąć przycisk R, aż wartości

R

gb i bA będą wyświetlane naprzemian.
2. Nacisnąć przycisk [+] kilka razy, aż zostanie wyświetlona wartość

II.
3. Nacisnąć przycisk ®. to, a kod ostatniej usterki (np. bC)
będzie wyświetlany na przemian.
4. Użyć przycisków [+] i [-] do przeglądania listy usterek.
5. Nacisnąć przycisk ®, aby wyświetlić informacje szczegółowe
o usterce:
- Kod usterki t + Ostatni błąd, który wystąpił (na przykład BC )
- Kod pracy Fp + Kod usterki (na przykład bD = Pojawienie się
płomienia w trybie c.o.)
- Częstość występowania zakłócenia (na przykład ub : bD )
- Temperatura zasilania (na przykład pB : HF )
- Temperatura powrotu (na przykład pC : GA )
Dane te pokazywane są w "pętli".
6. Nacisnąć przycisk R aby zatrzymać "pętlę" wyświetleń. to,
a kod ostatnio wyświetlonej usterki (np. BI) będzie wyświetlany
na przemian.
7. Nacisnąć przycisk R, aby wrócić do trybu pracy kotła.

LTALW7H000064b
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8.1.5

Kasowanie wyświetlania błędów

Pokazany jest ostatni komunikat listy to-gl.
1. Nacisnąć przycisk ®. Na wyświetlaczu wyświetlany jest symbol
A.
2. Nacisnąć przycisk [+]. Ustawić parametr A na B.
3. Nacisnąć przycisk ® aby skasować pamięć błędów.
4. Nacisnąć 1 raz przycisk R, aby zamknąć pamięć błędów.
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Części zamienne
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Poz

Nr art.

Opis

1001 S100979

Pokrywa przednia

1002 S62711

Przelot kablowy - Średnica 48x28 mm (x5)

1003 S100984

Mocowanie wymiennika

1004 S62709

Uszczelka (10 m)

1005 S62720

Przelot kablowy - Średnica 46x15 mm (x10)

1006 S54278

Przejście rurowe

1009 S62708

Śruba M5x20 (x2)

1010 S100802

Rama montażowa

1012 S100047

Woreczek z elementami montażowymi

1013 S100230

Rama montażowa

1014 S100965

Wspornik

2001 S62777

Wymiennik

2002 S62779

Pokrywa wymiennika ciepła

2003 S62741

Palnik 24/28

2004 S62743

Elektrody zapłonowe

2005 S59118

Lampka kontrolna

2006 S62744

Ekran z blachy przed wymiennikiem

2007 S62768

Odprowadzenie spalin

2008 S62232

Korek króćca pomiaru spalin (x5)

2009 S100959

Rura wylotowa powietrza

2010 97920027 Odpowietrznik automatyczny

70

2011 S100791

Pompa UPRO 15/55

2012 S62749

Syfon

2013 S58733

Czujnik NTC (x2)

2014 S59596

Uszczelka płyty palnika (x10)

2015 S100308

Uszczelka palnika (włókno szklane) (x5)

2016 S62718

Uszczelka o-ring 94x2 (x10)

2017 S62105

Uszczelka elektrody (x10)

2018 S59586

Zacisk - 18 mm (x10)

2020 S59597

Uszczelka o-ring 18x2.8 (x10)

2021 S56156

Uszczelka 30x21x3 (x10)

2023 S54755

Nakrętka M6 (x20)

2024 S48950

Śruba M4x10 (x50)

2026 S62733

Manometr 0-4 bar

2027 S62751

Pokrywa komory mieszającej

2028 S62719

Uszczelka (x10)

2029 S62742

Pokrywa palnika

2030 S62729

Podłączenie odpowietrznika (x5)

2032 S44483

Nakrętka M8 (x10)

2033 S58757

Sprężyna, 17 mm (x10)

2034 S62433

Uszczelka o-ring 16x3.6 (x10)

2035 S100795

Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze, 8 l, 3 bar

2039 S62394

Uszczelka syfonu (x10)

2040 S62713

Uszczelka o-ring 20x2.5 (x10)

2043 S62233

Korek króćca pomiaru spalin (x5)

2048 S100778

Zestaw przewodów rurowych

2049 S100989

Iglica, średn. 13.5

2050 S100792

Wąż Ø 6 - długość 400 mm

2051 S100976

Nakrętka G 3/8

2052 S100779

Przedłużenie przegrody wody
02/09/2008 - 117463-AD

MCR/II 24/28 BIC

9. Części zamienne
Poz

02/09/2008 - 117463-AD

Nr art.

Opis

2053 S56155

Uszczelka średn. 23.8x17.2x2 (x20)

3001 S100011

Wentylatora 24 V

3002 S58683

Zwężka Venturiego

3003 S62767

Tłumik ssania

3004 S100803

Przewód zasilania gazem

3005 S58685

Zawór gazowy

3006 S45182

Uszczelka wentylatora (x10)

3007 S58739

Uszczelka o-ring 63x3 (x10)

3008 S58762

Uszczelka o-ring 14.5x2

3009 S56155

Uszczelka średn. 23.8x17.2x2 (x20)

3010 S46687

Nakrętka M5 (x10)

3011 S59149

Śruba M6x12 (x15)

3012 S58757

Sprężyna, 17 mm (x10)

3013 S62794

Nakrętka 1/2" (5x)

3014 S56157

Uszczelka średn. 18.3x12.7x2 (x10)

3015 S62752

Zawór gazowy

3016 S62725

Zacisk (25x)

4001 S100786

Automat palnikowy BIC 327

4002 S62739

Płytka wyświetlacza

4003 S100983

Transformator zapłonowy

4004 S100789

Wiązka kablowa

4005 S62737

Płyta przednia konsoli

4006 S62735

Ścianka tylna konsoli

4007 S62710

Śruba K 3.5x10 (x50)

4009 S100522

Płyta przednia

4011 S43561

Bezpiecznik 2 AT (x10)

4013 S100523

Element konsoli

5001 S62776

Wymiennik płytowy

5002 S59132

Siłownik zaworu trójdrogowego

5003 S100799

Zawór przełączający powrotu

5004 S100800

Zawór przełączający zasilania

5008 S59131

Pierścień uszczelniający O-ring

5009 S59135

Sprężyna igiełkowa (x10)

5010 S100982

Uszczelka średn. 36x27x3

5011 S59578

Śruba M5x8 (x20)

5012 S59141

Śruba M5x18 (x15)

5014 S62722

Zacisk 16.5 (10x)

5015 S100797

Zawór bezpieczeństwa 3 bar (1/2")

5017 S58757

Sprężyna igiełkowa (10x)

5018 S62433

Uszczelka o-ring 16x3.6 (x10)

5020 S62725

Zacisk (x25)

5021 S62730

Uszczelka płaska średn. 27.4x18.2x2

5022 S56157

Uszczelka średn. 18.3x12.7x2 (x10)

5023 S100520

Zawór spustowy 3/4"

5024 S100518

Zawór spustowy 3/4" - 1/2" + Uszczelka

5025 S100519

Zawór spustowy 3/4" - 1/2" x M10 +
Uszczelka

5027 S100521

Zawór spustowy 7/8" x 3/4" x M10
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Opis

5028 S62754

Rura obejścia

5029 S62532

Zawór zwrotny klapowy

5033 S100969

Katridż przełącznika przepływu 1 WB

5035 S100232

Uszczelka średn. 8.4x5x1.6 (x10)

5036 S100231

Nakrętka M10x1x5 (x10)

5039 S62715

Uszczelka średn. 14.5x8.5x2 (x10)

5040 S100217

Zawór 3-drogowy przełączający

5041 S100980

Zacisk rury (x10)

5042 S100794

Wąż, wlot podgrzewacza

5043 S100972

Króciec wkręcany 1/2" x14

5044 S100974

Zespół węża

5045 S100790

Pompa UPO 15/30

5046 S100778

Zestaw przewodów rurowych

5047 S100793

Wąż, średn. 6, dł. 400 mm, podłączenie 1/2"

5048 S100964

Naczynie wzbiorcze c.w.u., 2 l, 10 bar

5050 S100973

Sprężyna stykowa (dla tulei zanurzeniowej)

5051 S100787

Czujniki temperatury

5052 S55703

Zawór spustowy 1/2"

5053 S100981

Podgrzewacz, stal nierdzewna, 40 l

5053 S100804

Izolacja podgrzewacza c.w.u. (40 l)

5054 S100798

Zawór bezpieczeństwa z czwórnikiem G1/2
(7 bar)

5056 S100779

Przedłużenie przegrody wody

5057 S100239

Rura do odpowietrznika

5060 S100796

Zawór bezpieczeństwa 7 bar (1/2")

5061 S100966

Uszczelka o-ring 14x2 (x10)

5062 S56156

Uszczelka średn. 30x21x3 (x10)

5063 S101024

Rura 02 separatora systemu

5064 S101025

Rura 01 separatora systemu

5067 S100402

Złączka 3/4"
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