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INSTRUKCJA OBS£UGI,
INSTALACJI I KONSERWACJI
GAZOWEGO KOT£A GRZEWCZEGO

Venus
16 IC - 24 IC - 31 IC
38 I - 45 I

Szanowny Kliencie.
Dziêkujemy za wybranie kot³a stoj¹cego Beretta. Z pewnoci¹ jest to jedno z najlepszych urz¹dzeñ grzewczych na rynku.
Instrukcja ta zosta³a przygotowana, aby poprzez uwagi i rady dotycz¹ce instalacji, poprawnego u¿ytkowania i konserwacji, umo¿liwiæ
pe³ne i prawid³owe wykorzystanie mo¿liwoci kot³a. Zachêcamy do jej uwa¿nego przeczytania, bowiem tylko w ten sposób kocio³
mo¿e byæ u¿ytkowany d³ugo i z pe³n¹ satysfakcj¹.
Zachowaj tê instrukcjê w celu ewentualnych póniejszych konsultacji.

Na terenie Rzeczpospolitej Polski obowi¹zuj¹ Polskie Normy i Przepisy.
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INSTRUKCJA OBS£UGI

1 UWAGI DLA U¯YTKOWNIKA
Instrukcja obs³ugi stanowi integraln¹ czêæ
wyposa¿enia kot³a, nale¿y upewniæ siê zawsze czy
jest ona na wyposa¿eniu urz¹dzenia, tak¿e w
przypadku odsprzeda¿y innemu w³acicielowi lub
przeprowadzki, tak aby zawsze mog³a byæ
wykorzystana przez u¿ytkownika, instalatora lub
Autoryzowany Serwis Beretta.
Instalacja kot³a oraz jakiekolwiek dzia³ania
serwisowe lub konserwacyjne musz¹ byæ
wykonywane przez Autoryzowany Serwis Beretta.
Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce czy automatyka
regulacyjna, mog¹ byæ modyfikowane wy³¹cznie
przez producenta lub importera.
Niew³aciwa instalacja mo¿e prowadziæ do
wypadków oraz strat materialnych, wykluczona jest
jakakolwiek odpowiedzialnoæ producenta/ importera
za szkody wynik³e z b³êdnej instalacji lub
u¿ytkowania, b¹d nieprzestrzegania wskazañ
producenta. Kocio³ powinien byæ pod³¹czony do
instalacji grzewczej c.o., wodnej, gazowej i do sieci
wodoci¹gowej zgodnie ze swoimi w³aciwociami i
moc¹. Zabrania siê u¿ywania urz¹dzenia do innych
celów ni¿ tu wymienione. Powinny byæ stosowane
wy³¹cznie oryginalne czêci zamienne.
Po rozpakowaniu nale¿y upewniæ siê czy urz¹dzenie
nie jest uszkodzone. Elementy opakowania (karton,
woreczki plastikowe, styropian, itp.) nie powinny byæ
dostêpne dla dzieci jako ród³o ewentualnego
zagro¿enia.
U¿ywanie jakiegokolwiek odbiornika energii
elektrycznej wymaga zachowania pewnych
podstawowych zasad takich jak:
- nie dotykaæ urz¹dzenia mokrymi lub wilgotnymi
czêciami cia³a lub bêd¹c bez obuwia

Czuj¹c zapach gazu:

- nie ci¹gn¹æ za przewody elektryczne

- za³o¿enie programatora rodowiskowego
pozwala na zachowanie wiêkszego komfortu,
bardziej racjonalne u¿ytkowanie ciep³a i mo¿e
byæ po³¹czone z zastosowaniem programatora
dobowo -godzinowego w celu w³¹czania i
wy³¹czania kot³a o okrelonych porach doby.

- nie pozwoliæ aby urz¹dzenia by³o obs³ugiwane
przez dzieci.
W przypadku d³u¿szej nieobecnoci zamkn¹æ dop³yw
gazu, wy³¹czyæ g³ówny prze³¹cznik zasilania
elektrycznego, w przypadku przewidywanego
zagro¿enia zamarzaniem opró¿niæ kocio³ z wody.
W przypadku uszkodzenia i/lub nieprawid³owego
funkcjonowania urz¹dzenia, wy³¹czyæ je,
powstrzymuj¹c siê od jakiejkolwiek próby napraw.
Dla jakichkolwiek napraw czêci elektrycznej lub
gazowej nale¿y siê zwróciæ wy³¹cznie do
Autoryzowanego Serwisu Beretta.

- nie nale¿y u¿ywaæ prze³¹czników
elektrycznych, telefonu lub jakiegokolwiek
przedmiotu mog¹cego wywo³aæ iskrê.
- nale¿y natychmiast otworzyæ drzwi i okna.
- zamkn¹æ centralny zawór gazu lub butli,
wezwaæ technika.
Absolutnie zabrania siê zatykaæ szmatami,
papierem lub czymkolwiek otworu
wentylacyjnego w pomieszczeniu, gdzie znajduje
siê kocio³.
Nie zostawiaæ pojemników i substancji ³atwopalnych
w pomieszczeniu gdzie zainstalowany jest kocio³.
Zabrania siê opierania przedmiotów o kocio³.
Aby lepiej wykorzystaæ urz¹dzenie nale¿y pamiêtaæ,
¿e:
- okresowe przemycie obudowy wod¹ z
detergentem, oprócz poprawy wygl¹du,
zabezpiecza j¹ przed korozj¹;
- okresowo nale¿y dokonywaæ kontroli cinienia
w instalacji za pomoc¹ hydrometru,
przywracaj¹c ewentualnie wartoci
pocz¹tkowe;
- w przypadku zabudowania kot³a wewn¹trz
mebla nale¿y zostawiæ po bokach przynajmniej
5 cm dla wietrzenia i konserwacji, a pozosta³e
wymagania powinny byæ zgodne z przepisami
obowi¹zuj¹cymi w Polsce
- za³o¿enie zmiêkczacza wody, w przypadku jej
du¿ej twardoci, zapobiega zanieczyszczeniu i
zapewnia niezmienn¹ sprawnoæ kot³a, co ma
wp³yw na zu¿ycie gazu;

- W przypadku zasilania kot³a gazem p³ynnym
nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z
Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 XII
1994 roku (Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995 r.
wraz z póniejszymi zmianami) zabrania m.in.
instalowania kot³a i butli z gazem w
pomieszczeniach posiadaj¹cych pod³ogê
poni¿ej poziomu terenu.

2 OPIS URZ¥DZENIA
2.1
OPIS
Venus s¹ to gazowe kot³y stoj¹ce z palnikiem
atmosferycznym i wymiennikiem g³ównym z ¿eliwa,
s³u¿¹ce do ogrzewania pomieszczeñ.
Posiadaj¹ otwart¹ komorê spalania i s¹ wyposa¿one
w pokrywê komina gwarantuj¹c¹ prawid³owe
wydalanie spalin nawet przy niestabilnym ci¹gu.
Posiadaj¹ równie¿ termostat spalin zapewniaj¹cy
bezpieczeñstwo i prawid³owe ich wydalanie.
Palnik jest zbudowany ze stali nierdzewnej ze
stabilizacj¹ p³omienia i p³ynnym zap³onem. System
jonizacyjnej kontroli p³omienia.
Urz¹dzenia kontroli i sterowania kot³a odpowiadaj¹
norm¹ bezpieczeñstwa i s¹ umieszczone w
funkcjonalnym panelu sterowniczym zintegrowanym
ze struktur¹ urz¹dzenia.
Kot³y Venus s¹ energooszczêdne poniewa¿
za³¹czaj¹ siê tylko w momencie zapotrzebowania
na ciep³o.
Istnieje równie¿ mo¿liwoæ po³¹czenia kot³ów Venus
z podgrzewaczem zasobnikowym w celu produkcji
ciep³ej wody u¿ytkowej.
Dziêki zdejmowanemu przedniemu panelowi dostêp
do komponentów wewnêtrznych jest bardzo ³atwy
co u³atwia równie¿ pracê instalatorowi.

G³ówne wyposa¿enie techniczne kot³a to:
- Zap³on elektroniczny z kontrol¹ jonizacyjn¹
p³omienia
- Powolny zap³on z mo¿liwoci¹ regulacji
- Elektrozawór gazowy z wbudowanym
stabilizatorem cinienia i podwójnym
przerywaczem steruj¹cym palnikiem
- Regulator temperatury wody centralnego
ogrzewania
- Termometr wskazuj¹cy temperaturê wody
- Mo¿liwoæ pod³¹czenia termostatu
rodowiskowego lub programatora
godzinowego
- Zawór bezpieczeñstwa 3 bar na obiegu c.o.

2.2
WYPOSA¯ENIE DODATKOWE
- Zestaw programatora elektronicznego
tygodniowego
- Podgrzewacz zasobnikowy Beretta Mars 120
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2.3
ELEMENTY STRUKTURALNE
KOT£A

11
1

Kot³y Venus 16 IC, 24 IC, 31 IC

2

Legenda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Panel sterowniczy
Miejsca na sondy
Korpus kot³a
Elektronika zap³onu i kontroli p³omienia
Pompa cyrkulacyjna
Zawór oprózniania kot³a
Elektroda zap³onowa
Elektroda kontrolna
Palnik
Elektrozawór gazowy
Zaczepy do przenoszenia
Naczynie wzbiorcze
Zawór bezpieczeñstwa 3 bar

3
10
4
9
5
8
6

7
13

12

Rys. 2.1

Kot³y Venus 38 I, 45 I
Legenda
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Panel sterowniczy
Miejsca na sondy
Korpus kot³a
Elektronika zap³onu i kontroli p³omienia
Zawór opró¿niania kot³a
Elektroda zap³onowa
Elektroda kontrolna
Palnik
Elektrozawór gazowy
Zaczepy do przenoszenia

14
23

15

16

22

17

21

18

20

19

Rys. 2.2

24

25

26

27

2.4
PANEL STEROWNICZY

28

Legenda
24
25
26
27
28
29
30
31

31

30

Iw³¹cznik g³ówny
Regulator temperatury wody c.o.
Termomanometr
Termostat bezpieczeñstwa (odblokowanie
rêczne)
Termostat spalin (odblokowanie rêczne)
Dioda wskanik blok palnika
Dioda wskanik praca kot³a
Odblokowanie palnika

29

Rys. 2.3

2.5
DANE TECHNICZNE

Moc cieplna palnika

kW
kcal/h

Moc cieplna kotla

kW
kcal/h

Pobór mocy

16 IC

24 IC

31 IC

38 I

45 I

17,4

26,6

34,4

42,0

50,0

14960

22880

29580

36120

43000

15,7

24,0

31,0

37,8

45,0

13500

20640

26660

32510

38700

W

113

25

Kategoria

II 2H3+

Napiecie zasilania

V ~ Hz

Stopien zabezpieczenia

IP

Straty kominowe

%

230 ~ 50
40
2,37

1,65

1,37

Funkcjonowanie na c.o.
Cisnienie - temperatura max.

bar - °C

3 - 100

Pole wyboru temperatury wody na c.o.

°C

34 - 82

Podlaczenia hydrauliczne
Wejscie - wyjscie c.o.

Ø

Wejscie gazu

Ø

1,34

3/4"

1,18

1"
3/4"

Emisja spalin
CO s.a. ponizej

p.p.m.

CO2

%

5,60

5,60

21

spalin

°C

110

113

Wysokoæ

mm

NOx (EN 297)

19
5,70

5,90

5,50

116

121

113

Klasa 1

Wymary kot³a
800

Szerokoæ

mm

G³êbokoæ

mm

640

675

450
675

690

600
720

Waga

Kg

86

104

122

136

154
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PARAMETRY
Cisnienie nominalne zasilania

16 IC

24 IC

31 IC

. . .

GZ50

mbr (mmH2O)

. . .

Propan

mbr (mmH2O)

37 (377)

. . .

GZ35

mbr (mmH2O)

13 (132,6)

38 I

45 I

20 (203,9)

Palnik glówny
Ilosc dysz

. . .

. . .

2

3

4

5

6

Srednica dysz

. . .

GZ50

Ø mm

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

. . .

Propan

Ø mm

1,45

1,50

1,50

1,45

1,45

. . .

GZ35

Ø mm

Cisnienie na palniku

GZ50
Propan
GZ35

Zuzycie gazu (*)

3,40

3,40

3,40

3,40

3,40

∆p

13,8

13,5

13,5

13,2

12,7

mm H2O . . .∆p

141

138

138

135

129

mbr . .

. .∆p

36,1

36,5

34,7

35,7

35,7

mm H2O .

. ∆p

368

372

354

364

364

mbar . . .

mbr . . . .∆p

8

8

7,5

7

7

mm H2O . . . ∆p

82

82

76

71

71

. . .

GZ50

m3/h

1,80

2,80

3,50

4,30

5,10

. . .

Propan

kg/h

1,34

2,05

2,66

3,24

3,86

. . .

GZ35

m /h

2,56

3,92

5,07

6,18

7,36

3

(*) Temperatura 15 0C; cinienie 1013 mbar

2.6
IDENTYFIKACJA
Kot³y Venus mo¿na zidentyfikowaæ poprzez:

•

Tabliczkê znamionow¹, na której s¹ zawarte:
numer seryjny, model, g³ówne dane techniczne
i osi¹gi.

Zagubienie, zniszczenie lub brak tabliczki
znamionowej mo¿e spowodowaæ problemy z
identyfikacj¹ produktu co mo¿e poci¹gn¹æ za sob¹
trudnoci w instalacji i konserwacji urz¹dzenia.

Rys. 2.4

2.7
MATERIA£ NA WYPOSA¯ENIU

Rys. 2.5
Model
16 IC

24 IC

31 IC

38 I

45 I

Waga netto

86

104

122

136

154

kg

Waga brutto

105

123

142

156

174

kg

Kocio³ Venus jest dostarczany w jednym opakowaniu
zabezpieczonym workiem i drewnian¹ konstrukcj¹.
W celu rozpakowania urz¹dzenia nale¿y:
- wyci¹gn¹æ gwodzie mocuj¹ce konstrukcjê do
palety
- unieæ drewnian¹ konstrukcjê
W woreczku foliowym umieszczonym wewn¹trz kot³a
dostarczane s¹:
- instrukcja obs³ugi, karta gwarancyjna, lista
serwisowa
- zawór bezpieczeñstwa (tylko w modelach 38i,
45i)
Ksi¹¿eczka instrukcji stanowi integraln¹ czêæ
urz¹dzenia, zaleca siê jej uwa¿ne przeczytanie i
przechowywanie.

2.8
PRZENOSZENIE

C

Po rozpakowaniu przeniesienie kot³a mo¿na
wykonaæ rêcznie wykonuj¹c nastêpuj¹ce czynnoci:
- usun¹æ ruby mocuj¹ce kocio³ do drewnianej
palety
- zdj¹æ panel przedni (P) i górny (C) (rys. 2.6)
unieæ kocio³ u¿ywaj¹c dwóch rur ¾ (1)
P

Rys. 2.6

2

1

Rys. 2.7

- umieszczonych w odpowiednich uchwytach (2)
(rys. 2.7)
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2.9
WYMIARY I PRZY£¥CZA
Kot³y Venus 16 IC, 24 IC, 31 IC

Rys. 2.8

Kot³y Venus 38 I, 45 I

Rys. 2.9

Model

A

16 IC

24 IC

31 IC

38 I

45 I

640

675

675

690

720

mm

2.10
OBWÓD HYDRAULICZNY
Kot³y Venus 16 IC, 24 IC, 31 IC
GAZ
C

RI
MI

E
AB
D

F

B

G
A

A
B
C
D
E
F

Zawór opró¿niania
Naczynie wzbiorcze
Zawór bezpieczeñstwa
Pompa cyrkulacyjna
Czujnik regulacji temp. c.o.
Czujnik termometru na c.o.

G
MI
RI
AB
GAZ

Czujnik termostatu bezpieczeñstwa
Wyjcie
Powrót
Pod³¹czenie podgrzewacza
Zasilanie gazem
Rys. 2.10

11
Kot³y Venus 38 I, 45 I
GAZ

MI

B
E

RI

A

C
D

A
B
C
D

Zawór opró¿niania
Czujnik regulacji temp. c.o.
Czujnik termometru na c.o.
Czujnik termostatu bezpieczeñstwa

E
MI
RI
GAZ

Zawór bezpieczeñstwa
Wyjcie
Powrót
Zasilanie gazem

Rys. 2.11

Kot³y Venus s¹ wyposa¿one s¹ w pompê
cyrkulacyjn¹ pod³¹czon¹ zarówno hydraulicznie jak
i elektrycznie.

Pompa montowana w kotle jest ustawiona
fabrycznie na trzeci¹ prêdkoæ, która w instalacjach
o ma³ych oporach mo¿e byæ prêdkoci¹ ni¿sz¹
powoduj¹c mniejsze zu¿ycie energii elektrycznej.

5
4,5

cinienie (m/H2O)

4
3,5

Prêdkoæ III

3
2,5

Prêdkoæ II

2

Prêdkoæ I

1,5
1
0,5
0
200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

wydajnoæ (l/h)
!!!

Przy pierwszym uruchomieniu i co najmniej raz
w roku w szczególnoci po d³ugich okresach
nie funkcjonowania zaleca siê kontrolê
poprawnej pracy pompy. Wszelkiego rodzaju
zabrudzenia mog¹ zaburzyæ poprawne
dzia³ania pompy.

!!!

Zabrania siê uruchamiania pompy bez wody.

2400

Rys. 2.12

Rys. 2.13

OPORY HYDRAULICZNE KOT£A
1,4
Straty cisnienia (m/H2O)
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WYDAJNOÆ POMPY

1,2

Venus 16,24,31

1
0,8

Venus 38,45

0,6
0,4
0,2
0
200

400

600

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800
wydajno•• (l/h)

Rys. 2.14

IG
A/M
FU
LV
LR
RS
TR

prze³¹cznik g³ówny
prze³¹cznik automatyczno/rêczny
bezpiecznik
dioda zielona funkcjonowanie kot³a
dioda czerwona blokada palnika
odblokowanie palnika
regulator temperatury wody c.o.

TS
TF
PI
AP
VG
EA
ER

termostat bezpieczeñstwa
termostat spalin
pompa cyrkulacyjna
elektronika zap³onu i kontroli p³omienia
elektrozawór gazowy
elektroda zap³onowa
elektroda kontrolna

2.11
SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Rys. 2.15
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3 MONTA¯ KOT£A
3.1
WARUNKI INSTALOWANIA
KOT£A
Uwaga: Monta¿ powinien byæ wykonany przez
wykwalifikowany personel.
Warunkiem instalowania kot³a u odbiorcy jest
zapewnienie dostawy gazu do celów grzewczych.
Wykonanie wewnêtrznej instalacji powinno byæ
zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami w tym
zakresie.
Pomieszczenie, w którym ma byæ zainstalowany
kocio³ powinno odpowiadaæ obowi¹zuj¹cym
przepisom dotycz¹cym instalowania aparatów
gazowych. A zw³aszcza z Rozporz¹dzeniem M.
G.P. i B. z dnia 14 grudnia 1994 roku w sprawie
warunków technicznych jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U
nr 10 z dnia 8 lutego 1995 wraz z póniejszymi
zmianami ) i normê PN 91/E  05009/701
dotycz¹c¹ instalowania kot³ów grzewczych w
pomieszczeniach wyposa¿onych w wannê lub
natrysk z uwagi na stopieñ zapewnionej ochrony
obudowy ( IP ).
Powinno posiadaæ miêdzy innymi: wentylacjê
nawiewno  wywiewn¹, kana³ spalinowy, wysokoæ
pomieszczenia 2,2 m.
Przy instalowaniu kot³a w danym pomieszczeniu
nale¿y uzyskaæ pozytywn¹ opiniê terenowego
dozoru kominiarskiego oraz zak³adu gazownictwa.
Przed przyst¹pieniem do prac instalacyjnych nale¿y
sprawdziæ:
- czy zakupiony kocio³ jest fabrycznie
przystosowany do gazu jakim zasilana jest
instalacja gazowa. Rodzaj gazu do jakiego
kocio³ zosta³ przystosowany okrelony jest na
tabliczce znamionowej kot³a.
- czy kocio³ w czasie transportu nie zosta³
uszkodzony. Jeli zosta³ uszkodzony nale¿y
zg³osiæ to bezporednio u sprzedawcy.
- czy instalacja c.o i grzejniki zosta³a nale¿ycie
przep³ukana wod¹ w celu usuniêcia rdzy,
zgorzeliny, piasku i innych cia³ obcych, które

mog³yby zak³óciæ dzia³anie kot³a.
Pomieszczenie, w którym bêdzie zainstalowany
kocio³ powinno posiadaæ wentylacjê  otwór o
przewicie 140 cm2. Otwory powinny byæ
umiejscowione w dolnej czêci ciany zewnêtrznej,
w miarê mo¿liwoci przeciwstawnej tej, w której
znajduj¹ siê kana³y dymne. Otwory powinny byæ
zaopatrzone w kratki o przewicie 1 cm2.
Nale¿y ponadto mieæ na uwadze lokalne przepisy
Stra¿y Po¿arnej, Gazowni i ewentualne dyspozycje
w³adz lokalnych. Zaleca siê przygotowanie
pomieszczenia dobrze wentylowanego i
zabezpieczonego przed wp³ywami atmosferycznymi.

3.2
MONTA¯ NA INSTALACJI
ISTNIEJ¥CEJ
W przypadku montowania kot³a na instalacji ju¿
istniej¹cej lub do zmodernizowania nale¿y
sprawdziæ:
- czy komin jest przystosowany do
charakterystyk montowanego kot³a
- czy wydajnoæ pompy zamontowanej w kotle
jest odpowiednia do typu instalacji
- czy instalacja jest czysta i odpowietrzona

3.3
POD£¥CZENIE HYDRAULICZNE

Kot³y Venus 16 IC, 24 IC, 31 IC

Kot³y Venus zosta³y zaprojektowane i zrealizowane
w celu montowania w instalacjach grzewczych jak
równie¿ do produkcji ciep³ej wody u¿ytkowej je¿eli
s¹ po³¹czone z odpowiednimi systemami.
Charakterystyki przy³¹czy hydraulicznych s¹
nastêpuj¹ce:

E
MI
RI
AB

Rys. 3.1

Kot³y Venus 16ic, 24ic, 31ic
MI wyjcie
RI powrót
AB pod³¹czenie podgrzewacza
E zawór bezpieczeñstwa

¾”
¾”
¾
¾

Kot³y Venus 38i, 45i
MI wyjcie
RI powrót

1”
1”
Model

Kot³y Venus 38 I, 45 I
A

16 IC

24 IC

31 IC

38 I

45 I

101

64

28

64

28

mm

E

MI

15
RI

Rys. 3.2
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3.4
POD£¥CZENIE ELEKTRYCZNE
Pod³¹czenie do sieci elektrycznej powinno byæ
dokonane poprzez obwód z wy³¹cznikiem
przeciwpora¿eniowym o pr¹dzie mniejszym ni¿ 30 mA.
Uwaga !!!
Przy pod³¹czaniu przestrzegaæ polarnoci linia 
obojêtny
Urz¹dzenie dzia³a na pr¹d zmienny 230 V, 50 Hz i
ma moc elektryczn¹ 150 W.
Nale¿y dokonaæ pod³¹czenia do przewodu
ochronnego PE zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
W celu dokonania pod³¹czeñ zapoznaæ siê ze
schematem elektrycznym.
Zabronione jest u¿ywanie rur gazowych lub
wodoci¹gowych jako przewodu uziemiaj¹cego.
Producent/ importer nie ponosi odpowiedzialnoci
za ewentualne szkody wynik³e z braku pod³¹czenia
do uziemienia.
Do po³¹czeñ elektrycznych u¿ywaæ przewodu o
napiêciu roboczym nie mniejszym jak 500V i o
przekroju co najmniej 3x0,75 mm2, o przekroju
zewnêtrznym nie wiêkszym jak 7mm, z ¿y³k¹
ochronn¹

A

Rys. 3.3
- zdj¹æ pokrywkê zabezpieczaj¹c¹ (A)
odkrêcaj¹c dwie ruby mocuj¹ce (rys. 3.3)
- dokonaæ po³¹czeñ elektrycznych do kostki
przy³¹czeniowej (rys. 3.3)
- termostat rodowiskowy i/lub programator
godzinowy (opcja) nale¿y pod³¹czyæ zgodnie ze
schematami elektrycznymi zamieszczonymi w
niniejszej instrukcji
- pod³¹czenie zasilania elektrycznego (rys. 3.4)

Rys. 3.4

- pod³¹czenie termostatu rodowiskowego (TA)
(rys. 3.5)
!!!

Przy pod³¹czaniu termostatu rodowiskowego
wyci¹gn¹æ mostek z zacisków 4-5

Rys. 3.5

3.5
POD£¥CZENIE GAZU
Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia nale¿y sprawdziæ
czy rodzaj gazu jest odpowiedni do pracy kot³a. Rury
gazu musz¹ byæ dostêpne.

GAZ

Zaleca siê monta¿ filtra na instalacji gazowej w
przypadku gdyby w sieci znajdowa³y siê
zanieczyszczenia.
Instalacja zasilania gazem powinna byæ odpowiednia
do potrzeb kot³a i wyposa¿ona w urz¹dzenia
zabezpieczaj¹ce zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
!!!
Rys. 3.6

Po pod³¹czeniu sprawdziæ szczelnoæ
instalacji.

MODELLO
DESCRIZIONE
16 IC 24 IC 31 IC

GAZ

Rys. 3.7

38 I

45 I

A

83

50

28

60

36

mm

Gas

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

Ø
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PRZEZBRAJANIE KOT£A
Kot³y Venus mog¹ GZ-50, GZ-35 i Propan.
Zmiana rodzaju gazu mo¿e byæ przeprowadzona
tylko przez Autoryzowany Serwis Beretta.
WYMIANA DYSZ
- otworzyæ przedni panel kot³a
- wykrêciæ dysze na GZ-50 i wkrêciæ dysze na
GZ-35 lub Propan, wykorzystuj¹c dostarczane
w zestawie uszczelki (rys. 3.8)
Rys. 3.8

REGULACJA KOT£A
GAZ: GZ - 50 I GZ - 35
- Pod³¹csyæ U-rurkê do króæca / A /
- Max. cinienie gazu na palniku regulowaæ
rub¹ / 1 / na zaworze gazowym (rys. 3.9)

1

A
Rys. 3.9

GAZ: Propan
- Pod³¹csyæ U-rurkê do króæca / A /
- Odkrêciæ do koñca rubê / 1 / na zaworze
gazowym
- Max. cinienie gazu na palniku regulowaæ na
reduktorze na sieci gazowej (rys. 3.11)

Rys. 3.11

CINIENIE ZAP£ONOWE
- Regulatorem cinienia zap³onowego (B)
ustawiæ cinienie poprawne do p³ynnego cichego zap³onu (rys. 3.10)

B
Rys. 3.10

- nakleiæ tabliczkê (GZ-35 lub propan)
dostarczan¹ na wyposa¿eniu kot³a w czêci
rodkowej obudowy (rys. 3.12)
- odkleiæ tabliczki na GZ-50 obecne na zewn¹trz
i wewn¹trz obudowy (rys. 3.12)

Rys. 3.12

3.6
WYDALANIE SPALIN I
ZASYSANIE POWIETRZA
Przewód wydalania spalin i przy³¹cze do komina
powinny byæ wykonane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
Nale¿y u¿ywaæ elementów odpornych na
temperaturê, kondensacjê i uszkodzenia
mechaniczne.
Rys. 3.13
MODEL
16 IC

24 IC

31 IC

38 I

45 I

B

62

72

77

83

97

mm

ØI

112

132

142

155

182

 mm

!!!

Kot³y Venus s¹ wyposa¿one w termostat spalin,
umiejscowiony wewn¹trz pokrywy wydalania,
który w przypadku nieprawid³owoci w
wydalaniu spalin wy³¹cza urz¹dzenie.
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3.7
NAPE£NIANIE INSTALACJI C.O.
Dla kot³ów Venus musi byæ przystosowany
odpowiedni system nape³niania instalacji, który siê
montuje na linii powrotu (rys. 3.14)
- przed przyst¹pieniem do tej fazy sprawdziæ czy
zawór opró¿niania kot³a jest zamkniêty (rys.
3.15)

RI
Rys. 3.14

- otworzyæ urz¹dzenia przechwytuj¹ce instalacji
hydraulicznej i nape³niaæ powoli do momentu
odczytania na manometrze wartoci 1,5 bar
(rys. 3.14)
- zamkn¹æ wszystkie urz¹dzenia instalacji
hydraulicznej (rys. 3.14)
Rys. 3.15

3.8
OPRÓ¯NIANIE KOT£A
- przed przyst¹pieniem do czynnoci opró¿niania
od³¹czyæ kocio³ od zasilania elektrycznego
ustawiaj¹c wy³¹cznik g³ówny i ten z panelu
sterowniczego w pozycji wy³¹czone (rys.3.16)

Rys. 3.16

- sprawdziæ czy urz¹dzenia instalacji
hydraulicznej s¹ zamkniête
- pod³¹czyæ gumowy wê¿yk z zaworem
opró¿niania i go otworzyæ (rys. 3.17)
Rys. 3.17

4 URUCHOMIENIE I DZIA£ANIE
Przed w³¹czeniem i kontrol¹ funkcjonaln¹ urz¹dzenia
nale¿y zdj¹æ panel przedni w celu sprawdzenia czy:
- rodzaj gazu i cinienie zasilania s¹
odpowiednie do przystosowania roboczego
kot³a

- po³¹czenia elektryczne sieci zasilaj¹cej i
urz¹dzeñ instalacji grzewczej zosta³y zrobione
prawid³owo

- cinienie zimnej instalacji hydraulicznej jest
wy¿sze ni¿ 1 bar i czy jest ona odpowietrzona

- przewód wydalania produktów spalania zosta³
przygotowany poprawnie

W£¥CZENIE
Po przeprowadzeniu czynnoci przygotowuj¹cych do
pierwszego uruchomienia w celu w³¹czenia kot³a
nale¿y:
Rys. 4.1

- ustawiæ w³¹cznik g³ówny instalacji w pozycji
w³¹czone
- ustawiæ termostat rodowiskowy na ¿¹dan¹
temperaturê (ok. 200C) (rys. 4.2)
- ustawiæ termostat kot³a na ¿¹dan¹ temperaturê
(rys. 4.3)

Rys. 4.2

- wcisn¹æ w³¹cznik na panelu sterowniczym i
sprawdziæ zapalenie siê zielonej diody
sygnalizacyjnej (rys. 4.4)
REGULACJA TEMOERATURY WODY C.O.
W celu ustawienie temperatury wody c.o. przekrêciæ
zgodnie z ruchem zegara pokrêt³o termostatu
pamiêtaj¹c ¿e wzrost d³ugoci segmentów
odpowiada wzrostowi temperatury.

Rys. 4.3

Rys. 4.4

W normalnych warunkach zaleca siê ustawienie
regulatora na ok. 700C. Ustawiona temperatura jest
pokazywana na termometrze w panelu
sterowniczym.
Po w³¹czeniu kocio³ bêdzie pracowa³ tak d³ugo dopóki
nie zostanie osi¹gniêta ustawiona temperatura.
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W przypadku nieprawid³owoci zap³onu lub
funkcjonowania kocio³ wejdzie w stan wy³¹cza
sygnalizowanej zapaleniem siê czerwonej diody na
panelu sterowniczym (rys. 4.5)
W celu przywrócenia pracy kot³a nale¿y:
- odczekaæ ok. 1 minuty i wcisn¹æ przycisk
odblokowanie palnika (rys. 4.6)
- poczekaæ a¿ zostanie ponownie
przeprowadzona ca³a faza uruchomienia a¿ do
pojawienia siê p³omienia.

Rys. 4.5

W przypadku interwencji termostatu spalin kocio³ siê
zablokuje. W celu przywrócenia pracy kot³a zdj¹æ
kapturek i odblokowaæ bezpiecznik termostatu spalin
(rys. 4.6)
!!!

Je¿eli termostat spalin interweniuje zbyt czêsto
sprawdziæ czy przewody wydalania spalin nie
s¹ zatkane lub czy zosta³y poprawnie
wykonane.
Rys. 4.6

Po uruchomieniu nale¿y sprawdziæ czy kocio³ siê
wylacza i za³¹cza ponownie:
- modyfikuj¹c ustawienie termostatu kot³a (rys.
4.7)
- dzia³aj¹c na wy³¹cznik g³ówny panelu
sterowniczego (rys. 4.8)
Rys. 4.7

- dzia³aj¹c na termostat rodowiskowy lub
programator godzinowy (rys. 4.8)
- sprawdziæ poprawn¹ pracê pompy (rys. 4.8)
- sprawdziæ blokadê ca³kowit¹ kot³a Venus
ustawiaj¹c wy³¹cznik g³ówny instalacji w pozycji
wy³¹czone (rys. 4.9)

Rys. 4.8

Je¿eli wszystkie warunki s¹ zadowalaj¹ce uruchomiæ
kocio³.

Rys. 4.9
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5 WY£¥CZENIE

WY£¥CZENIE CHWILOWE
W przypadku krótkich nieobecnoci ustawiæ
wy³¹cznik panelu sterowniczego w pozycji
wy³¹czone i sprawdziæ zgaszenie zielonej diody
sygnalizacyjnej (rys. 5.1)

Rys. 5.1
WY£¥CZENIE NA D£U¯SZE OKRESY CZASU
W przypadku d³u¿szych nieobecnoci ustawiæ
wy³¹cznik panelu sterowniczego w pozycji
wy³¹czone i sprawdziæ zgaszenie zielonej diody
sygnalizacyjnej (rys. 5.2)
Ustawiæ wy³¹cznik g³ówny instalacji w pozycji
wy³¹czone (rys. 5.3)

Rys. 5.2

Zamkn¹æ zawór gazowy i wody (rys. 5.4)
!!!

Opró¿niæ instalacjê z wody je¿eli istnieje ryzyko
zamarzania.

Rys. 5.3

6 KONSERWACJA

Aby zapewniæ d³ugie u¿ytkowanie i sprawnoæ kot³a,
konieczne jest poddawanie go regularnym
przegl¹dom.

6.2
KONSERWACJA SPECJALNA

Czêstoæ przegl¹dów zale¿y od poszczególnych
warunków instalacji i u¿ytkowania jednak przyjmuje
siê za wskazane coroczne kontrole przez
Autoryzowany Serwis Beretta.

Jest to przywrócenie dzia³ania kot³a do zasad
przewidzianych przez producenta np. po

Wczeniejsze zaplanowanie przegl¹du pozwoli
oszczêdziæ czas i pieni¹dze. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
wszelkich dzia³añ na kotle mo¿e podejmowaæ tylko
Autoryzowany Serwis Beretta. W przypadku prac
w pobli¿u przewodów kominowych nale¿y wy³¹czyæ
kocio³, a po skoñczonej pracy wezwaæ kominiarza
dla dokonania przegl¹du.

- wymiana elementu

UWAGA: Przed podjêciem jakichkolwiek prac
konserwacyjnych lub czyszczenia kot³a nale¿y
od³¹czyæ zasilanie elektryczne oraz odci¹æ dop³yw
gazu.

6.1
KONSERWACJA ZWYCZAJNA
Normalnie przewidywane s¹ nastêpuj¹ce czynnoci
konserwacyjne:
- czyszczenie palników
- czyszczenie wymiennika ciep³a
- sprawdzenia i czyszczenia rur
- sprawdzenie przewodu kominowego
- kontrola wygl¹du zewnêtrznego kot³a
- kontrola zapalania, gaszenia i funkcjonowania
kot³a
- kontrola szczelnoci wody i gazu
- kontrola zu¿ycia gazu na mocy maksymalnej i
minimalnej
- kontrola ustawienia elektrody zap³onowej/
jonizacyjnej
- sprawdzenie zabezpieczeñ przy braku gazu
- czyszczenia paneli dokonywaæ wy³¹cznie wod¹
z myd³em, nie czyciæ paneli i innych czêci
rozpuszczalnikiem

uszkodzeniu. Normalnie przewidziane s¹
nastêpuj¹ce czynnoci:
- naprawa czêci
- wytarowanie
- przegl¹d czêci lub zespo³ów
Czynnoci te (pkt. 6.1. i 6.2. instrukcji) wykonuje
Autoryzowany Serwis Beretta za pomoc¹
specjalnych rodków i narzêdzi.

6.3
OBS£UGA GWARANCYJNA
Obs³uga gwarancyjna jest realizowana zgodnie z
warunkami okrelonymi w karcie gwarancyjnej.
Je¿eli w okresie gwarancyjnym wyst¹pi¹ usterki w
pracy kot³a nale¿y wezwaæ Autoryzowany Serwis
Beretta.

6.4
OBS£UGA POGWARANCYJNA
Obs³uga pogwarancyjna, w tym m. in. punkty 6.1. i
6.2. niniejszej instrukcji jest wiadczona poprzez
Autoryzowany Serwis Beretta, który dysponuje
ca³ym asortymentem czêci zamiennych.
UWAGA: Wszelkie czynnoci naprawcze i
konserwacyjne wykonywane przez u¿ytkownika lub
inne nieuprawnione osoby mog¹ prowadziæ do
wypadków lub strat materialnych, a prowadzone w
okresie gwarancyjnym pozbawiaj¹ uprawnieñ
wynikaj¹cych z karty gwarancyjnej.
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