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Zgodność

Kotły POWER PLUS spełniają podstawowe wymagania następujących Dyrektyw:
• Urządzenia gazowe 90/396/CEE
• Sprawność energetyczna kotłów wodnych 92/42/CEE (✫✫✫✫)
• Kompatybilność energetyczna 89/336/CEE
• Niskonapięciowe wyroby elektryczne 73/23/CEE.
• Norma dotycząca kotłów kondensacyjnych 677 i w związku z powyższym posiada znak CE.

0085

Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za wybranie kotła kondensacyjnego POWER PLUS. Z pewnością jest to jedno z
najlepszych urządzeń grzewczych na rynku. Instrukcja ta została przygotowana, aby poprzez
uwagi i rady dotyczące eksploatacji i poprawnego użytkowania, umożliwić pełne i prawidłowe
wykorzystanie możliwości kotła. Zachęcamy do jej uważnego przeczytania, bowiem tylko w ten
sposób kocioł może być użytkowany długo i z pełną satysfakcją.
Na terenie Rzeczpospolitej Polski obowiązują Polskie Normy i Przepisy.
Beretta

Gwarancja
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Producent udziela użytkownikowi gwarancji prawidłowego działania urządzenia na okres 24
miesięcy od daty jego uruchomienia, ale nie dłużej niż 26 miesięcy od daty zakupu. Szczegółowe
warunki gwarancji dołączone są do karty gwarancyjnej, która dostarczana jest razem z kotłem.
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W niektórych częściach instrukcji zastosowano
następujące oznaczenia:

b UWAGA

= dla oznaczenia czynności,
które wymagają zachowania szczególnej
ostrożności i odpowiedniego przygotowania

a ZABRONIONE

= dla oznaczenia czynności,
których NIE NALEŻY absolutnie wykonywać.

Niniejsza instrukcja kod 068660PL - Rew. 1 (03/06)
składa się z 72 stron.
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Warunki Bezpieczeństwa
Ostrzeżenia ogólne:

b Po

usunięciu opakowania należy się upewnić
czy dostarczone urządzenie jest kompletne i
nieuszkodzone. W przeciwnym wypadku, należy
się zwrócić do sprzedawcy, u którego zostało ono
zakupione.

b Instalacja

kotła oraz wszelkie inne czynności
serwisowe i konserwacyjne muszą być wykonane
przez Autoryzowany Serwis BERETTA zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

b Kocioł

powinien być użytkowany zgodnie
z przeznaczeniem. Wyklucza się wszelką
odpowiedzialność producenta / importera, z powodu
szkód wynikających z błędnej instalacji, regulacji,
konserwacji lub niewłaściwego użytkowania.

b Niniejsza instrukcja instalacji stanowi nieodłączną

część urządzenia. Należy więc upewnić się, czy
wchodzi w skład jego wyposażenia, również w
razie przekazania go innemu właścicielowi czy
użytkownikowi lub przeniesieniu go do innej
instalacji.

b Podczas instalacji należy pouczyć użytkownika, że:

- w razie wycieków wody należy zamknąć jej dopływ
i natychmiast zwrócić się do Autoryzowanego
Serwisu BERETTA;
- musi okresowo sprawdzać czy ciśnienie robocze
w instalacji hydraulicznej ma wartość 1,5 bara.
W razie potrzeby zwrócić się do Autoryzowanego
Serwisu BERETTA;
- w razie nie użytkowania kotła przez dłuższy okres
czasu należy wykonać przynajmniej następujące
czynności:
- ustawienie wyłącznika głównego urządzenia oraz
wyłącznika głównego całej instalacji w pozycji
„wyłączony”.
- Zamknięcie kurków gazu oraz wody, zarówno
obiegu centralnego ogrzewania, jak i ciepłej wody
użytkowej.
- Opróżnienie obiegu centralnego ogrzewania,
jak i ciepłej wody użytkowej, jeśli zachodzi
niebezpieczeństwo zamarzania.

Podstawowe Zasady Bezpieczeństwa
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Dla zapewnienia bezpieczeństwa należy pamiętać, że:

a Dzieci oraz osoby niepełnosprawne bez opieki nie
powinny użytkować urządzenia;

a Niebezpieczne jest włączanie jakichkolwiek urządzeń

elektrycznych, jak na przykład wyłączników, elektrycznych
artykułów gospodarstwa domowego, itp., jeśli czuje się
w otoczeniu rozchodzący zapach gazu. W przypadku
ulatniania się gazu należy natychmiast wywietrzyć
pomieszczenie otwierając szeroko okna i drzwi; zamknąć
główny kurek gazu; niezwłocznie skontaktować się z
Autoryzowanym Serwisem BERETTA;

a Nie należy dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi
częściami ciała i / lub będąc na boso.

a Przed

przystąpieniem do wykonania czynności
związanych z czyszczeniem należy odłączyć urządzenie
od sieci elektrycznej ustawiając dwubiegunowy
wyłącznik instalacji oraz wyłącznik główny znajdujący
się na panelu sterowania w pozycji „OFF”;

a Zabronione

jest przeprowadzanie jakichkolwiek
modyfikacji urządzeń zabezpieczających lub
regulacyjnych bez zezwolenia lub odpowiednich
wskazówek producenta / importera;

a Zabrania się zatykania otworu do odprowadzania skroplin.

a Nigdy nie należy ciągnąć, odłączać, skręcać przewodów

elektrycznych wychodzących z kotła, nawet jeśli jest on
odłączony od sieci elektrycznej;

a Nie należy dopuścić do zatkania lub zmniejszenia prześwitu

otworów wentylacyjnych pomieszczenia, w którym
zainstalowany jest kocioł gazowy. Otwory wentylacyjne są
niezbędne, by proces spalania gazu przebiegał właściwie;

a Zabrania się wystawiania kotła na działanie czynników

atmosferycznych. Kocioł nie został zaprojektowany do
działania na zewnątrz i nie posiada wystarczających
systemów zapobiegających zamarzaniu.

a Zabrania się wyłączania kotła, jeżeli temperatura na

zewnętrz może spaść poniżej ZERA (niebezpieczeństwo
zamarzania).

a Zabrania się pozostawiania łatwopalnych

zbiorników
i substancji w pomieszczeniu, w którym zainstalowany
jest kocioł.

a Nie należy pozostawiać części opakowania w miejscach
dostępnym dzieciom.
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OPIS
POWER PLUS to wiszący kocioł kondensacyjny
jednofunkcyjny, wyposażony w palnik z wstępnym
podmieszaniem powietrza, składający się w zależności od
modelu z jednego lub dwóch elementów grzewczych.
Kocioł POWER PLUS można łączyć w kaskadę w sposób
umożliwiający stworzenie modułowych centrali grzewczych
złożonych z połączonych hydraulicznie kotłów, których
sterowniki elektroniczne komunikują się za pośrednictwem
kabla BUS. Moc użytkowa każdego elementu grzewczego
wynosi 48,50 kW (100%, 50°C- 30°C) i posiada zakres
modulacji od 30% do 100%. Sprawność kotła Power
Plus wynosi 108,7%. Dzięki wszechstronności karty
elektronicznej można dokonać szybkiego połączenia z
każdą instalacją centralnego ogrzewania i zasobnikiem, a
także sterować równocześnie trzema obiegami działającymi
z trzema różnymi temperaturami. Poszczególne elementy
grzewcze, oprócz klasycznej rotacji zapłonu, można
wprowadzać do układu kaskadowego w taki sposób, by
po osiągnięciu pewnego procentu mocy przez pierwszy
element uruchamiały się już kolejne elementy, wszystkie z
tym samym współczynnikiem obciążenia.
Umożliwia to podział mocy wytwarzanej na wymiennikach
ciepła ze szczególnie korzystnym stosunkiem mocy
do powierzchni wymiany w celu wykorzystania ciepła
utajonego skroplin.
Dodatkowe akcesoria do kotła Power Plus:
- Zawór dwudrogowy
- Rozdzielacz hydrauliczny do mocy 100 kW
- Rozdzielacz hydrauliczny powyżej mocy 100 kW
- Zestaw podłączeniowy pompy
- Programator
- System kominowy

Główne charakterystyki kotła POWER PLUS przedstawiają
się następująco:
- palnik nadmuchowy z wstępnym podmieszaniem o stałym
stosunku powietrze-gaz
- moc od 15do 90 kW (modele 100 M i 100 S)
- moc grzewcza do 360 kW w kaskadzie -maksymalnie
8 elementów grzewczych, niezbędny jest rozdzielacz
hydrauliczny powyżej mocy 100 kW
- maksymalna temperatura wyjściowa spalin 80°C
- łączna długość przewodów odprowadzających spaliny i
pobierających powietrze może maksymalnie wynosić do
30 m przy Ø 50 mm
- złączka szybka kolektorów wodnych i gazowych
(opcjonalnie) z wyjściem prawym lub lewym
- mikroprocesorowa kontrola z sygnalizacją awarii na
wyświetlaczu lub za pomoca diody
- funkcja antyzamarzaniowa
- możliwość podłączenia termostatu pokojowego w strefie
niskiej oraz wysokiej temperatury
- sonda zewnetrzna regulacji pogodowej
- funkcja postcyrkulacji dla obiegu centralnego ogrzewania
i obiegu ciepłej wody użytkowej
- możliwość ustawienia priorytetu produkcji ciepłej wody
użytkowej, obiegu wysokiej lub niskiej temperatury
- możliwość sterowania dwoma obiegami grzewczymi z
ustawioną recznie temperaturą lub też przy wykorzystaniu
dwóch krzywych grzewczych.
- automatyczna inwersja kolejności zapłonu palników
- funkcja antyawaryjna, która w przypadku awarii karty
głównej Master umożliwia kontrolę za pomocą kart
Slave.

Zabezpieczenia
Kocioł POWER PLUS wyposażony jest w następujące urządzenia zabezpieczające:
Termostat bezpieczeństwa z uzbrojeniem automatycznym,
który włącza się, jeżeli temperatura zasilania instalacji
przekracza 90°C powodując zablokowanie palnika.
Diagnostyka obwodu hydraulicznego – minimalne
natężenie przepływu wody dla każdego elementu grzewczego
kontrolowane jest za pomocą presostatu różnicowego wody
oraz elektronicznego systemu zabezpieczającego, który steruje
czujnikiem zasilania instalacji i czujnikiem powrotu z instalacji.
Urządzenie znajduje się w pozycji bezpieczeństwa w przypadku
braku wody lub niewystarczającego jej obiegu.
Zabezpieczenie układu odprowadzającego spaliny - czujnik
spalin umieszczony w dolnej części wymiennika wskazuje na
wystąpienie nieprawidłowości w przypadku wysokiej temperatury
spalin ( > 80°C). Ponadto, pływak znajdujący się w syfonie
zapobiega wychodzeniu spalin z otworu odprowadzającego
skropliny.
Zabezpieczenie wentylatora - przy pomocy licznika obrotów
z efektem Hall; prędkość obrotów wentylatora jest cały czas
monitorowana.
Kotły POWER PLUS przygotowane są do podłączenia w
układzie kaskadowym, co umożliwia wykonanie węzłów
cieplnych o niewielkich wymiarach i bardzo wszechstronnych
dzięki wysokiemu stosunkowi modulacji systemu.

b Zadziałanie jednego z urządzeń zabezpieczających

może wskazywać na wystąpienie niebezpiecznej
nieprawidłowości w funkcjonowaniu kotła, dlatego
też należy natychmiast skontaktować się z
Autoryzowanym Serwisem BERETTA.

Po pewnym czasie, spróbować zresetować kocioł (patrz
rozdział „Pierwsze Uruchomienie”).

a Kotła nie należy (nawet chwilowo) uruchamiać z
nie działającymi lub z uszkodzonymi urządzeniami
zabezpieczającymi.

b Wszelkich

napraw powinien dokonywać
Autoryzowany Serwis BERETTA, przy zastosowaniu
wyłącznie oryginalnych części producenta. Katalog
części zamiennych dostarczany jest wraz z kotłem.

Po wykonaniu naprawy należy sprawdzić czy kocioł
działa prawidłowo.

Identyfikacja
Kocioł można zidentyfikować na podstawie:
- Etykiety opakowania
(kod, numer fabryczny i kod kreskowy).

2
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- Tabliczki znamionowej
(dane techniczno-sprawnościowe).

Modele
100 M
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- Etykiety dla G20

Modele
100 S

- Etykiety dla gazu
Umieszczona jest na bocznej części obudowy. Na
etykiecie znajduje się typ zastosowanego w kotle
gazu oraz kraj przeznaczenia.
Kraj przeznaczenia:

0085/06

Typ urządzenia : B23, C63
Kategoria kotła : II2E3B/P
Ciśnienie zasilania gazem:
G20 20 mbar
G30+G31 37 mbar
Regulacja wykonana przez producenta:

G20 - 20 mbar - METAN
UWAGA

Przed zainstalowaniem i uruchomieniem
urządzenia uważnie przeczytać instrukcję
obsługi.

(Bok prawy)

068661PL_1_E0

b Uszkodzenie, usunięcie lub brak naklejek identyfikacyjnych czy też innych elementów może uniemożliwić
niezawodną identyfikację produktu i utrudnić czynności instalacyjne i konserwacyjne.
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Elementy Funkcyjne Kotła

POWER PLUS 50 M

1

2

3

POWER PLUS 100 M - 100 S
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5
6
7
8
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13

12

8

9

16

10

10

11

11

15

Wentylator
Zestaw poboru powietrza do spalania
Zawór gazowy
Przyłącze układu odprowadzania spalin
króciec analizy spalin
Sonda NTC na zasilaniu
Termostat granicznej temperatury
DRUGA komora spalania
(tylko w modelach 100)
9 - Sonda NTC na powrocie
10 - Syfon kondensatu
11 - Panel sterowania (obrót 90°)

14

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 -

13

12 14

13

12 15

Zasilanie gazem
Powrót c.o.
Zasilanie c.o.
Wyłącznik główny
Presostat różnicowy wody
zawór spustowy
Czujnik spalin
PIERWSZA komora spalania
Automatyczny zawór odpowietrzający
Elektroda zapłonowa / kontrolna
Obudowa paneli

Dane Techniczne

OPIS
Rodzaj gazu
Kategoria urządzenia
Typ urządzenia
Moc grzewcza paleniska ref. PCS (min - max)
Moc grzewcza paleniska ref. PCI (min - max)
Moc grzewcza użytkowa (80°/60°C)
Moc grzewcza użytkowa (50°/30°C)
Sprawność (80°C/60°C)
Sprawność (50°C/30°C)
Sprawność przy 30% (50°C/30°C)
Strata na kominie przy włączonym palniku
Strata na kominie przy wyłączonym palniku
Strata na płaszczu (Tm=70°C )
Temperatura spalin
CO2 min. – maks. 8,4 - 9,4 %
CO S.A. min. – maks. poniżej
NOx S.A. min. – maks. poniżej
Klasa NOx
Maksymalne ciśnienie robocze c.o
Maksymalna dopuszczalna temperatura
Zakres regulacji temepratury wody w obiegu c.o. (± 3 °C)
Pojemność wodna
Zasilanie elektryczne
Maksymalny pobór mocy elektrycznej
Stopień ochrony elektrycznej
Ilość kondensatu

POWER PLUS

50 M

100 M

100 S

G20 - G30 - G31
II2E3B/P
B23 - C63
16,3 - 50
16,3 - 100
16,3 - 100
15 - 45
15 - 90
15 - 90
44,2
88,30
88,30
48,5
96,8
96,8
98,2
98,2
98,2
107,7
107,7
107,7
108,7
1,3
0,1
0,5
Temp. powrotu z instalacji + 5 °C
8,4 - 9,4
10 - 120
10 - 20
5
6
90
20-80
5
10
10
230~50
169
333
333
X0D
7,2
14,4
14,4

Akcesoria Dodatkowe
Następujące akcesoria dodatkowe należy zamawiać oddzielnie:
NAZWA
Rozdzielacz hydrauliczny < 100 kW
Rozdzielacz hydrauliczny > 100 kW
Programator do kotła Power Plus
Zawór dwudrogowy
Zestaw podłączeniowy z pompą
Zestaw poboru powietrza POWER PLUS 50
Zestaw poboru powietrza POWER PLUS 100
Adaptor Ø 50 na Ø 80

KOD
1102399
1102409
1102379
1102429
1102419
1102439
1102449
1102389

kW
kW
kW
kW
kW
%
%
%
%
%
°C
%
p.p.m.
p.p.m.
bar
°C
°C
l
V~Hz
W
IP
Kg/h
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AA
1 - Wentylator
2 - Zawór gazowy
3 - Automatyczny
zawór odpowietrzający
4 - Palnik
5 - Wymiennik ciepła
6 - Syfon do odprowadzania
kondensatu
7 - Zawór spustowy
8 - Presostat różnicowy wody

2

1
3

SF

4

5

AA
SF
SC

- Pobór powietrza
- Odprowadzanie spalin
- Odprowadzanie
kondensatu
MI - Zasilanie c.o.
RI
- Powrót c.o.
GAS - Zasilanie gazem

6
7
8

SC

MI

RI

GAS

Strata ciśnienia wody w kotle
Kocioł POWER PLUS nie jest wyposażony w pompę obiegową, którą należy przewidzieć w instalacji. W celu jej
zwymiarowania należy uwzględnić stratę ciśnienia wody w kotle przedstawioną na poniższym wykresie.

1200
1100
1000

Straty ciśnienia (mbar)
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Obwód Hydrauliczny

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

Natężenie przepływu (l/godz.)

2250

2500

2750

3000

Umiejscowienie Czujników w Kotle
Każdy element grzewczy posiada następujące czujniki/termostaty:

SONDA NTC
NA
ZASILANIU

TERMOSTAT
GRANICZNEJ
TEMPERATURY

CZUJNIK
SPALIN

SONDA
NTC NA
POWROCIE
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Pompy Obiegowe
Kotły POWER PLUS nie są wyposażone w pompę obiegową, którą należy przewidzieć w instalacji. W zakresie wyboru typu pompy
obiegowej należy się odwołać do schematów instalacji oraz do krzywych z danymi technicznymi podanymi w dalszej części instrukcji.
Konfiguracja z pompami obiegowymi do regulacji
Wysokość ciśnienia kotła: 7 mH2O.
Natężenie przepływu kotła: 2 m3/h godz. dla każdego elementu grzewczego.
Ponadto, należy wziąć pod uwagę straty obciążenia poszczególnych obiegów.

SE

PB - Pompa obiegowa zasobnika
PZ1 - Pompa obiegowa strefa 1
(wysoka temperatura)
PZ2 - Pompa obiegowa strefa 2
(niska temperatura)
V2 - Zawór dwudrogowy
(wyposażenie dodatkowe)

SZ1
SZ2
SB
SE

-

Czujnik strefa 1
Czujnik strefa 2
Czujnik zasobnika
sonda zewnętrzna

PB
V2

PZ1

V2
SZ1

PZ2 SZ2

80°C
50°C
60°C

30°C

b Zainstalować czujniki SZ1, SZ2 i SB w jednym punkcie umiejscowienia (na zewnątrz kotła).

SB
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Konfiguracja z pompami wtryskowymi
PB - Pompa obiegowa zasobnika
Wysokość ciśnienia kotła: 6 mH2O.
Natężenie przepływu kotła: 2 m3/godz. dla każdej pompy obiegowej. PZ1 - Pompa obiegowa strefa 1
Zaleca się pompę TYPU A dla każdego elementu grzewczego.
(wysoka temperatura)
PZ2 - Pompa obiegowa strefa 2
(niska temperatura)
SE
V2 - Zawór dwudrogowy
(wyposażenie dodatkowe)

SZ1
SZ2
SB
SE

-

Czujnik strefa 1
Czujnik strefa 2
Czujnik zasobnika
sonda zewnętrzna

PB
PZ1

80°C

PZ2 SZ2

SZ1

50°C
SB

60°C
P

P

30°C

Konfiguracja z pompą obiegową pierścieniową i z zaworami na elementach grzewczych (*)
Wysokość ciśnienia kotła: 7 mH2O.
Natężenie przepływu kotła: 2 m3/godz. dla każdego elementu grzewczego.
Zaleca się: POWER PLUS 50 M: TYP A; 100M/S: TYP B; 100M+100S: TYP C.
PB
PZ1
PZ2
V2

SE

-

Pompa obiegowa zasobnika
Pompa obiegowa strefa 1 (wysoka temperatura)
Pompa obiegowa układu
Zawór dwudrogowy (wyposażenie dodatkowe)

SZ1
SZ2
SB
SE

-

Czujnik strefa 1
Czujnik strefa 2
Czujnik zasobnika
Sonda zewnętrzna

PB
V2

PZ1

V2
SZ1

80°C
SZ2

50°C
60°C

PZ2

30°C

(*) W przypadku tej konfiguracji pompa obiegowa obiegu niskiej temperatury sterowana jest z
zewnątrz za pomocą termostatu (zob. parametr 34 na str. 59).

b Zainstalować czujniki SZ1, SZ2 i SB w odpowiednim punkcie umiejscowienia (na zewnątrz kotła).

SB

Pompa obiegowa TYP A
800

CIŚNIENIE (mbar)

700
600

III
500
400

II

300

I
200
100
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU (m3/godz.)

Pompa obiegowa TYP B
1100
1000

CIŚNIENIE (mbar)

900
800
700

II

600
500

I

400

13

300
200
100
0
0

2

4

6

8

10

12

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

14

16

18

20

(m3/godz.)

Pompa obiegowa TYP C
1200
1100
1000

II

CIŚNIENIE (mbar)

900
800
700

I

600
500
400
300
200
100
0
0

4

8

12

16

20

24

28

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU (m3/godz.)

32

36

40

44

Panel sterowania modeli POWER PLUS 50 M i 100 M zawiera kartę Master oraz jedną lub dwie karty Slave w zależności
od mocy kotła. Modele 100 S posiadają tylko dwie karty Slave. W przypadku łączenia w układzie kaskadowym większej
ilości kotłów, karta Master kotła POWER PLUS 50 M lub 100 M steruje za pomocą kabla BUS wszystkimi kartami kotłów
POWER PLUS 100 S.

POWER PLUS 50 M - 100 M

Część 1
gv

do głównego
bieguna uziemienia

IG

Uziemienie

230V~50Hz

a
Neutrum

m

Faza
a
m
gv
gv

Połączenie
w osłonie

a
m
gv
gv

18
9

8

Faza 230V a.c.

m
a

1
2
3
4

J8 2
J8 1

J9 2

TA1

11

3 2 1
J9

2 1
J8

7

9

6 J12 5

4

3

Uziemienie gv

SE 8

8

1

8 7 6 5 4 3 2 1
J11

T1

R3

R1

R2

J3

J7

Uziemienie gv

9

8 7 6 5 4 3 2 1
J12

MASTER

gv
Uziemienie gv

10

2

R4

Fuse
F1 3.15 A

Neutrum 230V a.c.

12

KOD KRESKOWY

R5

J9 1

4 3 2 1
J10

J9 3

J10 1

J10 2

J10 3

Wspólny
Alarm

R6

J10 4

J10 5

J10 6

6 5

TA2
13

Pompa
Wejście
analogowe obiegowa 2

Sonda NTC na zasilaniu inst (pompa obieg. 1)

19

14

Wspólny

Alarm

15

Sonda NTC zasobnika
Wspólny

20

IA

16

Wspólny

Włączony

17

7 J11 7

J11 2
J11 1

CR
VM

J11 6

6
NTC

Sonda NTC na zasilaniu inst. (pompa obieg. 2)

21

7

J11 4
J11 3

Wyłączony

NTC

Circ. 2

J11 6
J11 5

2
J8
1

J8 1

5

J11 8

J8 2

22

J11 3

J11 4
4
J11
J11 5
5

Wspólny

1

0

3

Sonda zewnętrzna NTC

J9 1

SZ2 6

Zawór mieszający

3
J9
2

J9 2

PZ2

24
23

J11 2

NTC

J11 8
J11 7

J9 3

Pompa 3

J11 1

2

J12 1

1

SB 4

J12 2 Wspólny
J12 2
J12 1 T.A. pompa obiegowa 1

2

J10 1

PZ1

J12 6
J12 6 Wspólny
J12 5 Wejście analogowe J12 5
J12 4
J12 4 Wspólny
J12 3 T.A. pompa obiegowa 2 J12 3

J10 2

25

3

Wspólny

J10
3

26

1

NTC

SZ1 2

Bus

J10 3

Pompa

1

PB

27

J12 7

4

28

24V

J10 4

Pompa

J12 8

5

J12 9

6

J10 5

J12 9 24V programator
J12 8 Wspólny
J12 7 Ebus programator

J10 6

Neutrum pompa c.w.u.
Faza pompa c.w.u.
Neutrum pompa obiegowa 1
Faza pompa obiegowa 1
NeutNeutrum pompa 3ro P
Faza pompa 3
Neutrum zawór mieszający
Wyłączony zawór mieszający
Włączony zawór mieszający
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Schematy Elektryczne

J2

J6
J5

MC

1

BUS J14
3
2

4

J4
J1

PC

Linia Bus z wtyczką płaską
do ewentualnego
podłączenia do innego
kotła typu 100S.

Linia Bus z gniazdkiem
do ewentualnego
podłączenia do innego
kotła typu 100S.

b Podłączyć pompy przy pomocy odpowiednich połączeń z wyłącznikiem awaryjnym.

Część 2

do głównego bieguna uziemienia

IG1
EA/ER

Faza
T1

C

Neutrum

5

m
a

Zawór gazowy

VG

7

Termostat bezpieczeństwa

TS
Presostat różnicowy

13

m
a

PD

15

4

1

2

n

Faza

6

5
7
5
3 4

J1

1

WD

2

m

m
a

J2

6

J12

6

3

4 5

v
g
b

Uziemienie

3
6
8

2
3

m
a

Neutrum

4

J2

m
a

gv

5

m
a

J6

1

J15

F1
T1

Uziemienie
Uziemienie
Uziemienie

4

Bezpiecznik 4A

gv
gv
gv

1

J8
3

1

1

J7

J14

5

J6

1

IG2

EA/ER

2

do głównego
bieguna uziemienia

SLAVE 2

3

SLAVE 1

1

2

J11

wentylator (+)
m
czujnik Halla na wejściu b
czujnik Halla na zasilaniu v
PC J5

Wspólny czujnik Halla
wentylator (-)

g
n

10

a

3

a
m

9

J16

2

J17

J4

Sonda NTC na zasilaniu inst.

1

1 2
J9

4

5

J10

m
a
m

11

6

T3

Sonda NTC na powrocie z inst.

SM

Sonda NTC spalin

SR

Main

1 2
J9

SF

BUS 1

PB
PZ1
PZ2
VM
CR
IA
SB
SZ1
SZ2
SE
TA1
TA2

- Pompa obiegowa zasobnika
- Pompa obiegowa strefa 1
(wysoka temperatura)
- Pompa obiegowa strefa 2
(niska temperatura)
- Zawór mieszający
- programator (wyposażenie dodatkowe)
- Wejście analogowe
- Czujnik zasobnika
- Czujnik strefa 1
- Czujnik strefa 2
- sonda zewnętrzna
- Termostat środowiskowy strefa 1
(wysoka temperatura)
- Termostat środowiskowy strefa 1
(wysoka temperatura)
SYSTEM

BUS 2

VG
TS
PD
SM
SR
SF
EA/ER
C

-

IG
IG1
IG2
J10/J17 -

Zawór gazowy
Termostat bezpieczeństwa
Presostat różnicowy wody
Sonda na zasilaniu instalacji
Sonda na powrocie z instalacji
Czujnik spalin
Elektroda zapłonowa/kontrolna
zestaw podłączeniowy pompy
(wyposażenie dodatkowe)
Wyłącznik główny kotła
Wyłącznik PIERWSZEGO elementu grzewczego
Wyłącznik DRUGIEGO elementu grzewczego
Mikrowyłączniki do adresowania
(zob. str. 54)

ELEMENT GRZEWCZY

Część 1

Główny biegun uziemienia
gv

IG
3

230V~50Hz

Uziemienie

a

Neutrum

m

Faza
Połączenie
w osłonie

a
m
gv
gv
a
m
gv

gv

do głównego
bieguna uziemienia

IG1

EA/ER

J14
1

J8

J15

3

1

1

J7

F1

Uziemienie
Uziemienie
Uziemienie

m
a

Faza

m
a

C

6

5

4

J2

Neutrum

6

3

2

T1

gv
gv
gv

5

J6

1

m
a

8

VG
Termostat bezpieczeństwa

TS
Presostat różnicowy

PD

4

1

2

n

m
a

Zawór gazowy

7

5

J1
3 4

2

m

m
a

13

7
6

3

4 5

v
g
b

J12
WD

3

SLAVE 1

1

2

J11

wentylator (+)
m
czujnik Halla na wejściu b
czujnik Halla na zasilaniu v
Wspólny czujnik Halla
g
wentylator (-)
n

PC J5

J16

Main

Linia Bus z wtyczką
płaską do ewentualnego
podłączenia do innego
kotła typu 100S.

BUS 1

L = 1500 mm

11

Sonda NTC na powrocie z inst.

a
m

10

J17

Sonda NTC na zasilaniu inst.

a

9

J4

3

1 2
J9

m
a
m

2

J10

4

5

6

T3

1
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POWER PLUS 100 S

Sonda NTC spalin

SM
SR
SF

VG
TS
PD
SM
SR
SF
EA/ER C
IG
IG1
IG2
J10/J17 -

Część 2

Zawór gazowy
Termostat bezpieczeństwa
Presostat różnicowy wody
Czujnik na zasilaniu instalacji
Czujnik na powrocie z instalacji
Czujnik spalin
Elektroda zapłonowa/kontrolna
Zestaw podłączeniowy z pompą (wyposażenie dodatkowe)
Wyłącznik główny kotła
wyłącznik PIERWSZEGO elementu grzewczego
Wyłącznik DRUGIEGO elementu grzewczego
Mikrowyłączniki do adresowania (zob. str. 54)

gv

do głównego
bieguna uziemienia

IG2

EA/ER

1

Bezpiecznik 4A

J8

J14
J15

3

1

1

J7

F1

Uziemienie
Uziemienie
Uziemienie

m
a

Faza
Neutrum

C

4

J2

m
a

6

3

2

T1

gv
gv
gv

5

J6

5

17

6

m
a

8

VG
Termostat bezpieczeństwa

TS
Presostat różnicowy

PD

4

1

2

n

m
a

Zawór gazowy

7

7
6
3 4

J1

1

WD

2

m

m
a

13

J12

5

3

4 5

v
g
b

3

SLAVE 2

1

2

J11

wentylator (+)
m
czujnik Halla na wejściu b
czujnik Halla na zasilaniu v
PC J5

Wspólny czujnik Halla
wentylator (-)

n
11

a

3

10

Sonda NTC na powrocie z inst.

a
m

9

J16

J4

Sonda NTC na zasilaniu inst.

2

J17

m
a
m

1

1 2
J9

4

5

6

T3

J10

Sonda NTC spalin

BUS 1

SM
SR
SF

Main

L = 1200 mm

g

Linia Bus z gniazdkiem
do ewentualnego
podłączenia do innego
kotła typu 100S.
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Panel Sterowania

POWER PLUS 50 M
1

2 3 4 56

7

12 13 14

8

9 10

15

16

POWER PLUS 100 M
1

2 3 4 56

12 13 14

7

8

15

9 10

11

14 13 12

16

POWER PLUS 100 S
1

12 13 14

11

15

14 13 12

16

1 - Wyłącznik PIERWSZEGO
elementu grzewczego
2 - Przycisk wyboru trybu działania
3 - Przycisk Reset (Master)
4 - Sygnalizacja zasilania
elektrycznego
5 - Sygnalizacja blokady kotła
6 - Przycisk wyboru parametrów
7 - Wyświetlacz
8 - Przycisk zapisywania
9 - Przycisk zwiększania wartości
parametru
10 - Przycisk zmniejszania wartości
parametru
11 - Wyłącznik DRUGIEGO elementu
grzewczego
12 - Sygnalizacja zasilania
elektrycznego Slave
- powolne pulsowanie
= stand-by [stan oczekiwania]
- szybkie pulsowanie
= cykl zapłonu
- włączone na stałe
= obecność płomienia
13 - Sygnalizacja blokady Slave
14 - Przycisk Reset (Slave)
15 - Panel sterowania
16 - Wyłącznik główny kotła

OPIS FUNKCJI:
Panel sterowania kotła POWER PLUS 50 M i 100 M steruje następującymi funkcjami:
- Funkcja priorytetu c.w.u., która przewiduje iż w
przypadku zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową
karta Master może obsługiwać również obieg niskiej lub
wysokiej temperatury.
- Funkcja antyzamarzaniowa, zostaje aktywowana, gdy
temperatura wody kotłowej spadnie poniżej 5 ºC.
W przypadku, gdy jest zainstalowana sonda zewnętrzna
pompy włączają się, gdy temperatura zewnętrzna
spadnie poniżej 3 ºC.
Jeżeli po upływie 10 minut temperatura wody w
rozdzielaczu będzie niższa od 5°C, zapali się jeden
palnik z maksymalną mocą, aż temperatura wody w
rozdzielaczu osiągnie temp. 20°C.
Jeżeli po upływie 10 minut temperatura wody w
rozdzielaczu będzie wyższa od 5°C, lecz temperatura
zewnętrzna będzie niższa od 3°C, pompy obiegowe
pozostaną włączone, dopóki temperatura zewnętrzna
nie przekroczy tej wartości.

- Funkcja wybiegu: pompy obiegu wysokiej i niskiej
temperatury pozostają włączone przez okres 5 minut
od wyłączenia ostatniego palnika. Czas oczekiwania
przed wyłączeniem pompy wtryskowej po wyłączeniu
palnika wynosi 6 minut. Po wyłączeniu ostatniego
palnika pompa obiegowa zatrzymuje się dopiero wtedy,
gdy nie ma już zapotrzebowania ze strony termostatu
otoczenia.
- Funkcja sterowania kaskadą: w celu sterowania mocą
wytwarzaną przez instalację można wybierać między
minimalną a maksymalną ilością włączonych palników.
- Funkcja kontroli zapłonu/wyłączania: w obu trybach
sterowania kaskadą istnieje funkcja ograniczająca
zapłon i wyłączanie palników w przypadku niskiego
zapotrzebowania na ciepło.

Opis Symboli
Przyciski panelu sterowania kotła POWER PLUS 50 M i 100 M pełnią różne funkcje w różnych trybach działania. Na
przykład, kombinacja dwóch przycisków odpowiada tylko jednej funkcji lub też dana funkcja włączana jest poprzez
nacisnięcie przycisku lub też przytrzymanie go przez około 5 sekund.
Reset
Służy do odblokowania karty elektronicznej po wystąpieniu
stałej blokady.
Set/esc
Set: umożliwia wejście do trybu zmiany parametrów i
trybu ekranu dla poszczególnych jednostek.

[
Umożliwia wyświetlenie stanu działania różnych obiegów
sterowanych przy pomocy karty Master.

+i Umożliwiaja zwiększanie lub zmniejszanie wartości
danego parametru.
OK
Umożliwia zapisanie w pamięci nowych ustawień.
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WYŚWIETLACZ
Czerwona dioda (zob. pkt. 5 na str. 18) zapala się w przypadku nieprawidłowości, które pociągają za sobą stałą blokadę
jednego elementu grzewczego (dopiero po naciśnięciu przycisku Reset karty Master lub karty Slave następuje powrót do
normalnego funkcjonowania),
3 cyfry w siedmiu segmentach wyświetlają stan systemu:
Stan systemu

Wyświetlacz

Brak zapotrzebowania na centralne ogrzewanie lub ciepłą wodę użytkową.
(dwie cyfry po prawej stronie wyświetlacza pokazują temperaturę zasilania instalacji T1. Np.: T1 = 30°C)
Zapotrzebowanie z obiegu nr 1 lub równocześnie z obiegu 1 lub obiegu 2.
Dwie cyfry po prawej stronie wyświetlacza pokazują temperaturę zasilania instalacji T1. Np.: T1 = 80°C
Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową lub na działanie równoczesne.
Dwie cyfry po prawej stronie wyświetlacza pokazują temperaturę zasilania instalacji T1. Np.: T1 = 80°C.
Po pierwszej z cyfr znajduje się migający punkt.
Zapotrzebowanie z obiegu nr 2.
Dwie cyfry po prawej stronie wyświetlacza pokazują temperaturę zasilania instalacji T1. Np.: T1 = 80°C.
Funkcja antyzamarzaniowa

TRYB WYŚWIETLANIA
(WARTOŚCI TEMPERATURY I STAN DZIAŁANIA OBIEGÓW)
Naciskając przycisk “[” możemy przemieszczać się po ustawionych wartościach parametrów dla poszczególnych
obiegów.
Wyświetlane wartości
1

Temperatura zasilania T1 obiegu wysokiej temperatury. Np.: T1 = 80°C

2

Temperatura ciepłej wody użytkowej T3. Np.: temperatura wody w zasobniku = 50°C

3

Temperatura zewnętrzna T4. Np.: T4 = 7°C

4

Temperatura zasilania obiegu nr 2 lub obiegu niskiej temperatury T6

5

Termostat pokojowy obiegu nr 1 (zamknięty lub otwarty).
OFF = styk otwarty
ON = styk zamknięty

6

Termostat pokojowy obiegu nr 2 (zamknięty lub otwarty).
OFF = styk otwarty
ON = styk zamknięty

7

Wejście analogowe 0-10V
Np.: 5.5V, 10V

Wyświetlacz

Wartości wyświetlane
8

Stan działania zaworu mieszającego
Np.: zamknięty, otwarty, oczekiwanie.

9

Stan działania głównej pompy obiegowej
Np.: pompa obiegowa nie działa, pompa obiegowa działa

10

Stan działania pompy obiegowej ciepłej wody użytkowej
Np.: pompa obiegowa nie działa, pompa obiegowa działa

11

Stan działania drugorzędnej pompy obiegowej
Np.: pompa obiegowa nie działa, pompa obiegowa działa

Wyświetlacz

W celu wyjścia z trybu wyświetlania wartości należy nacisnąć przycisk “OK”.
Jeżeli w ciągu 5 minut nie zostanie wykonana żadna czynność, automatycznie nastąpi powrót do trybu Wyświetlacz.
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ZMIANA PARAMETRÓW UŻYTKOWNIKA
Po naciśnięciu “[” wyświetlane są kolejno następujące wartości:
- Temperatura zasilania T1 obiegu wysokiej temperatury
- Temperatura ciepłej wody użytkowej T3
- Temperatura zasilania drugiego obiegu lub obiegu niskiej temperatury T6.
W celu dokonania zmiany wartości parametrów:
- Nacisnąć przycisk “Set/esc”. Pojawi się wówczas numer parametru, a po prawej stronie będą pulsować dwie cyfry,
przedstawiające jego wartość
- Jeżeli danej wartości nie chcemy zmieniać, nacisnąć ponownie “Set/esc”, aby powrócić do trybu Wyświetlacz.
- Jeżeli daną wartość chcemy zmienić, naciskać “+” lub “-”, aż do uzyskania żądanej wartości. Nacisnąć “OK” w celu
zapisania nowej wartości. Pokazana wartość przestanie migać, a wyświetlacz powróci do trybu Wyświetlacz.
Przykład: zmiana wartości zadanej obiegu wysokiej temperatury z 50°C na 40°C.
Procedura
1

Np.: Wartość odczytana na wyświetlaczu dla obiegu wysokiej temperatury wynosi 80°C

2

Nacisnąć “[”, aby uzyskać dostęp do trybu Wyświetlanie, nacisnąć ponownie powyższy
przycisk i ustawić pierwszą cyfrę na wartości 6 w celu wyświetlenia ustawionej wartości. Np.: 50°C

Wyświetlacz
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Procedura
3

Nacisnąć “Set/esc”

4

Nacisnąć “-” aby ustawić zadaną wartość na żądanej wartości. Np.: 40°C.

5

Nacisnąć “OK”, aby zapisać nową wartość.

6

Po upływie 3 sekund nastąpi powrót do trybu Wyświetlacz wraz z nową ustawioną wartością.

Wyświetlacz

Jeżeli po naciśnięciu “Set/esc” w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna zmiana (ponieważ żądana wartość
odpowiada wartości ustawionej), karta powróci do działania w trybie Wyświetlacz.
Jeżeli po naciśnięciu “+” lub “-” nie zostanie wciśnięty żaden przycisk na co najmniej jedną minutę, następuje powrót do
trybu Wyświetlacz. W takim przypadku, nowa wartość nie zostanie zapisana.

TRYB EKRAN
Przytrzymać przycisk “Set/esc” przez 5 sekund, aby wejść do trybu “Ekran”. Tryb ten umożliwia sprawdzenie wartości
działania każdego elementu grzewczego (adresy od 1 do 60).
Funkcjonowanie, praca kotła:
1

Kocioł działa w obiegu wysokiej temperatury wynoszącej 80°C.

2

Przytrzymać przycisk “Set/esc” przez 5 sekund. Na wyświetlaczu pojawią
się wartości i stan działania obiegu pierwszego.

3

Nacisnąć “+” lub “-”, aby przejrzeć i odczytać wartości parametrów żądanego obiegu.

4

Po naciśnięciu “[” na wyświetlaczu pojawi się pierwsza wartość wybranej jednostki.
Kolejne naciśnięcie tego samego przycisku “[” umożliwia wyświetlenie kolejnych wartości.
Np.: temperatura zasilania 70°C.

5

Aby wyjść z trybu Ekran, należy nacisnąć “Set/esc”.
Jeżeli w ciągu 5 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk lub nie zostanie
wykonana żadna czynność, następuje powrót do trybu Wyświetlacz.

Wyświetlacz

Przy pomocy “[” można wyświetlić następujące wartości dla poszczególnych parametrów:
Wartości parametrów
1

Temperatura zasilania instalacji. Np.: 70°C

2

Temperatura powrotu z instalacji. Np.: 50°C

3

Temperatura spalin. Np.: 60°C

4

Prąd jonizacyjny (zakres od 0 do 99)
Np.: prąd jonizacyjny wskaźnik 44

Wyświetlacz

Wartości parametrów
5

Sygnał PWM wentylatora (%).
Jeżeli PWM = 100%, na wyświetlaczu pojawi się wartość 99.
Np.: 66 %

6

Styk presostatu różnicowego (otwarty/zamknięty).
Np.: styk otwarty - ON

7

Pompa obiegowa lub zawór z napędem dla pojedynczej jednostki on/off
Np.: Pompa obiegowa ON
Np.: Pompa obiegowa OFF

8

Maksymalny prąd jonizacyjny (zakres od 0 do 99) przy pierwszej próbie
Np.: Maksymalny prąd jonizacyjny 80

9

Ilość godzin działania jednostki (od 0 do 9999 godzin)
Np.: 8050 godziny: na wyświetlaczu pojawią się kolejno, a następnie w parach,
najpierw tysiące i setki, a potem dziesiętne i jedynki.

Wyświetlacz

TRYB PROGRAMOWANIA PRZEZ INSTALATORA
Instalator dokonuje zmian przy pomocy hasła (22). Hasło to umożliwia wyświetlenie i zmianę parametrów.
Procedura wejścia do trybu pprogramowania:
Procedura

Wyświetlacz

1

Np.: temperatura zasilania instalacji T1 wynosi 80°C.

2

Nacisnąć “Set/esc” i “OK”. Po upływie 5 sekund druga i trzecia cyfra zaczną pulsować.

3

Użyć “+” i “-” do wprowadzenia po prawej stronie drugiej cyfry hasła.
Np.: hasło = X2

4

Nacisnąć “OK” w celu zapisania drugiej cyfry hasła.

5

Użyć “+” i “-” w celu wprowadzenia na środku pierwszej cyfry hasła.
Np.: hasło = 22

6

Nacisnąć “OK” w celu potwierdzenia hasła. Jeżeli hasło jest nieprawidłowe, karta powróci
do trybu Wyświetlacz. Jeżeli jest ona poprawna, pojawi się pierwszy parametr P06.

7

Nacisnąć “+” i “-” aby przejrzeć ustawione parametry autoryzowane przy pomocy hasła.
Nacisnąć “Set/esc” w celu przystąpienia do zmiany parametrów.
W tym momencie na wyświetlaczu pojawi się P-XX i odpowiednia wartość.

8

Przy pomocy “+” i “-” można zmienić wartość parametru.
Każdorazowo po naciśnięciu przycisku następuje naprzemienne wyświetlanie parametru i odpowiedniej wartości.
Następuje zatrzymanie na 5 sekund i wyświetlana jest tylko wartość.

9

Przy pomocy “OK” zapisuje się nową wartość parametru.

Aby wyjść z trybu programowania przez instalatora, nacisnąć przycisk “OK”.
Kompletna lista parametrów zob. str. 58.
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TRYB TEST
W trybie Test można generować zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie w obiegu wysokiej temperatury przy
maksymalnej bądź minimalnej mocy.
Wszystkie wentylatory instalacji powinny być włączone. Jeżeli instalator wyłączy niektóre urządzenia Slave, inne
urządzenia podłączone do urządzenia Master nie przestaną działać.
Aby wejść do trybu Test z trybu Wyświetlacza, należy wykonać następujące czynności:
Procedura
1

Wyświetlacz

Nacisnąć równocześnie (na 5 sekund) przyciski “Set/esc” i “+”.
Po upływie 5 sekund można wybrać maksymalną i minimalną prędkość
przy pomocy przycisków “+” i “-”.
Wszystkie wentylatory instalacji będą działać z wybraną prędkością.
Na miejscu pierwszej cyfry zostanie wyświetlona wybrana prędkość:
H = prędkość maksymalna.
L = prędkość minimalna.
Dwie pozostałe cyfry pokażą temperaturę zasilania instalacji. Np.: T1 = 80°C.

2

Nacisnąć “OK”, aby wyjść z trybu Test i
powrócić do trybu Wyświetlacz.

TRYB KODY BŁĘDÓW
Wyświetlacz zacznie migać w przypadku wystąpienia usterki w jakimkolwiek elemencie grzewczym.
Należy przestrzegać wskazanej procedury w celu zidentyfikowania błędów:
Procedura
1

Wyświetlacz zaczyna migać w celu zasygnalizowania jednego lub więcej błędów.

1.b

Nacisnąć “+”: na wyświetlaczu pojawiać się będzie adres
pierwszej jednostki na zmianę z pierwszym kodem błędu.
Nacisnąć ponownie “+” w celu wyświetlenia pozostałych błędów danej jednostki.
Błędy kolejnych nie działających jednostek zostaną następnie wyświetlone po
naciśnięciu przycisku “+”. Po naciśnięciu przycisku “-” błędy zostaną wyświetlone
w odwrotnej kolejności (np. zespół 2 kod błędu E02). Jeżeli błędy pochodzą
z karty Master, wyświetlane są jako błędy jednostki 00 (U 00 + kod błędu).

2

Nacisnąć “Set/esc”, aby wyjść z trybu Błąd i powrócić do trybu Wyświetlacz.

Wyświetlacz

Lista kodów błędów zob. str. 56.

STAŁA BLOKADA
W przypadku, gdy palniki znajdą się w stanie stałej blokady, należy nacisnąć przycisk “Reset” aby przywrócić ich działanie.
Po naciśnięciu przycisku “Reset” w czasie przebywania w trybie Wyświetlanie, wszystkie elementy grzewcze karty Slave
powrócą do pierwotnego stanu.
Po naciśnięciu przycisku “Reset” w czasie wyświetlania kodu błędu, który spowodował stałą blokadę, do pierwotnego
stanu powróci jedynie element grzewczy, którego ta blokada dotyczy.

Odbiór Produktu
Kocioł POWER PLUS dostarczany jest w kartonowym
opakowaniu.
Wraz z kotłem dostarczane są:
-

Instrukcja obsługi i instalacji
Karta gwarancyjna
Katalog części zamiennych
sonda zewnętrzna
Zestaw przezbrojeniowy na GPL
Listwa montażowa.

b Instrukcja

obsługi stanowi integralną część
urządzenia, dlatego też zaleca się jej przeczytanie
oraz staranne przechowywanie.

2
1

Wymiary i Ciężar

Opis
L
P
H
Waga netto
Waga z opakowaniem

25
50 M

100 M - 100 S
600
380
1000

~ 60
~ 65

~ 90
~ 95

mm
mm
mm
kg
kg

H

L

P
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Przenoszenie
Po zdjęciu opakowania kocioł POWER PLUS należy

przenosić ręcznie przechylając go i chwytając za
miejsca pokazane na rysunku.

b Nie chwytać za obudowę kotła, lecz za miejsca
takie, jak podstawa i tylna rama.

b Stosować odpowiednie zabezpieczenia chroniące
przed wypadkami.

a Nie należy pozostawiać części opakowania w
miejscach dostępnym dzieciom.

Miejsce Instalacji
Kocioł Powerplus należy instalować w pomieszczeniach wyłącznie przeznaczonych do tego celu, wyposażonych w
otwory o odpowiednich rozmiarach i odpowiadające normom technicznym oraz obowiązującym przepisom prawnym.
Jeżeli natomiast powietrze do spalania pobierane jest spoza pomieszczenia, w którym zainstalowany jest kocioł
(akcesoria kod 1102439 i 1102449), będzie on działać jako urządzenie z zamkniętą komorą spalania (typ C).

b Należy wziąć pod uwagę przestrzeń potrzebną
do uzyskania dostępu do urządzenia w związku
z bezpieczeństwem i możliwością wykonania
czynności konserwacyjnych.

b Sprawdzić czy stopień ochrony elektrycznej kotła
jest zgodny z właściwościami pomieszczenia
przeznaczonego do instalacji kotła.

b W przypadku zasilania kotłów gazem płynnym

o ciężarze właściwym większym od ciężaru
właściwego powietrza, części elektryczne należy
umieścić na wysokości ponad 500 mm od poziomu
podłoża.

a Kotłów nie należy instalować na wolnym powietrzu,

ponieważ nie zostały zaprojektowane do działania
na zewnątrz.

Instalowanie w Instalacjach Starego Typu Lub
Przeznaczonych do Modernizacji
Jeżeli kotły POWER PLUS montowane są w instalacjach
starego typu lub przeznaczonych do modernizacji, należy
sprawdzić:
- Czy ciąg kominowy odpowiada temperaturze
produktów spalania przy skraplaniu, czy jest obliczony i
skonstruowany zgodnie z przepisami prawnymi, czy jest
możliwie jak najbardziej prosty, szczelny, czy posiada
izolację i nie wykazuje niedrożności ani zwężeń, a
także czy jest wyposażony w odpowiednie układy
gromadzenia i odprowadzania kondensatu.
- Czy instalacja elektryczna została wykonana zgodnie z
przepisami przez osobę posiadajacą uprawnienia.
- Czy linia doprowadzająca paliwo i ewentualny
zbiornik (na gaz płynny) zostały wykonane zgodnie ze
specjalnymi przepisami
- Czy naczynie wzbiorcze zapewnia całkowite
pochłanianie nadmiaru cieczy znajdującej się w
instalacji
- Czy natężenie przepływu i wysokość ciśnienia wody
pompy obiegowej są zgodne z charakterystyką
instalacji
- Czy instalacja jest umyta, oczyszczona z błota i z
kamienia osadowego, odpowietrzona. Czyszczenie
instalacji - zob. rozdział “Połączenia hydrauliczne” na
str. 28.
- Czy zestaw zbioru kondensatu jest podłączony,
- Czy jest wymagany neutralizator (regulują to przepisy
prawne).
- Czy przewidziano system uzdatniania wody, jeżeli woda
zasilająca/uzupełniająca ma szczególny charakter (za
wartości odniesienia można uważać wartości podane
w tabeli).

b Producent

nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne szkody spowodowane nieprawidłowym
wykonaniem układu odprowadzania spalin.

b Przewody odprowadzające spaliny przeznaczone

do kotłów kondensacyjnych wykonane są ze
specjalnego materiału różniącego się od materiału
przewodów wykonanych dla kotłów standardowych .
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TABELA WARTOŚCI PARAMETRÓW WODY ZASILAJĄCEJ INSTALACJĘ
pH
Przewodność elektryczna
Jony chloru
Jony kwasu siarkowego
Żelazo łącznie
Alkaliczność M
Twardość łączna
Jony siarki
Jony amoniaku
Jony krzemu

6-8
poniżej
poniżej
poniżej
poniżej
poniżej
poniżej
brak
brak
poniżej

200 mV/cm (25°C)
50 ppm
50 ppm
0,3 ppm
50 ppm
35°F

30 ppm
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Montaż Kotła
Kocioł POWER PLUS należy mocować na murowanej
ścianie przy użyciu wspornika (1).

1
3

W celu zainstalowania kotła:
Ustawić listwę montażową (1) na ścianie na wysokości
około 200 cm od podłoża za pomocą poziomicy w
taki sposób, by jego otwory znajdowały się idealnie w
poziomie.
- Zaznaczyć na ścianie otwory do mocowania.
- Wykonać otwory i wprowadzić w nie kołki rozporowe
(2).
- Przymocować listwę montażową do ściany przy pomocy
śrub (3).
- Następnie zawiesić kocioł na wsporniku.

2

b Należy wybrać wysokość instalacji kotła ułatwiającą
czynności demontażu i konserwacji.

b Kotły POWER PLUS nie zostały zaprojektowane do
instalowania na zewnątrz.

Podłączenia Hydrauliczne
Kotły POWER PLUS ostały zaprojektowane i wykonane
do instalowania w instalacjach centralnego ogrzewania i
produkcji ciepłej wody użytkowej.
Charakterystyki
przyłączy
hydraulicznych
są
następujące:
MI – Zasilanie instalacji 1” M
RI – Powrót z instalacji 1” M
Gas – podłączenie gazu 3/4” M

ZESTAW ZBIORU KONDENSATU
Zidentyfikować otwór odprowadzający kondensat (S)
umieszczony w dolnej części kotła i:
- wyjąć pierścień(pierścienie) metalowy(e) (1)
- przeprowadzić przewód (2) przez odpowiedni otwór i z
powrotem zamontować pierścień od zewnątrz.
Skierować kondensat do otworu odprowadzania wód
czystych lub do neutralizatora, jeżeli wymagają tego
obowiązujące przepisy.

b Producent

nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne szkody spowodowane brakiem zestawu
zbioru kondensatu.

b Rura do odprowadzania kondensatu musi być
szczelna.

1

2

S

GAS MI RI

MI RI
59
149
239
334

424
514

GAS

CZYSZCZENIE INSTALACJI
Czyszczenie instalacji jest bezwzględnie konieczne w przypadku przystąpienia do wymiany kotła w instalacjach już
istniejących i jest w każdym razie zalecana również w nowych instalacjach w celu usunięcia zanieczyszczeń.
W celu wykonania czyszczenia, gdy w instalacji znajduje
się jeszcze stary kocioł, zaleca się:
- Dodanie do wody w instalacji substancji usuwającej
kamień osadowy;
- Uruchomienie instalacji (z działającym kotłem) na około
7 dni;
- Opróżnienie instalacji z wody i przepłukanie jej czystą
wodą. W razie potrzeby należy powtórzyć ostatnią
czynność.

W przypadku, gdy poprzedni kocioł został już
odinstalowany, należy włączyć pompy na około 10 dni
i wykonać płukanie końcowe (opisane w poprzednim
punkcie). Przed zainstalowaniem nowego kotła zaleca
się dodać inhibitor korozji do wody kotłowej w instalcji.

Rozdzielacz hydrauliczny kod 1102399
400

b W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten

temat należy się zwrócić do Autoryzowanego
Serwisu BERETTA.

Rozdzielacze hydrauliczne
Aby ułatwić wykonanie instalacji hydraulicznej dostępne
są dwa akcesoria dodatkowe, które obejmują rozdzielacze
hydrauliczne i wsporniki:

1000

Rozdzielacz hydrauliczny dla instalacji do mocy 100 kW
(cod. 1102399)
1 kolektor gazowy o średnicy 45 mm
1 kolektor zasilania instalacji o średnicy 45 mm
1 kolektor powrotu z instalacji o średnicy 45 mm

125 125 200

145

29

MI
RI
GAS
700

Przyłącza wtyczkowe płaskie 2”.

Rozdzielacz hydrauliczny kod 1102409
150

400

Rozdzielacz hydrauliczny dla instalacji powyżej
mocy 100 kW
(cod. 1102409).
1 kolektor gazowy o średnicy 3”
1 izolowany kolektor zasilania instalacji o średnicy Ø 3”
1 izolowany kolektor powrotu z instalacji o średnicy Ø 3”
Rury kołnierzowe DN 80 - PN 6.

b Sonda NTC na zasilaniu należy umieścić w punkcie
położonym najbliżej zasilania instalacji w stosunku
do kierunku przepływu wody.

300

MI
RI

250

najbliżej zasilania instalacji, aby zminimalizować
długość kabli pompy obiegowej, sondy NTC na
zasilaniu i ewentualnie termostatu zasobnika.

1000

b Kocioł z kartą Master powinien znajdować się

250

145

GAS
1500
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Podłączenia Gazowe
Podłączenie kotła POWER PLUS do zasilania gazem
należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przed wykonaniem podłączenia należy się upewnić się,
że:
- rodzaj dostarczonego gazu zgadza się z typem gazu, do
którego został przeznaczony zainstalowany kocioł.
- przewody rurowe są czyste
- gazowe przewody zasilające powinny posiadać średnicę
równą lub większą od średnicy złączki kotła (3/4”) i
stratę ciśnienia mniejszą lub równą stracie między
zasilaniem gazowem a urządzeniem.

Po zakończeniu wykonywania podłączenia do
instalacjigazowej należy sprawdzić, czy wykonane
podłączenia spełniają warunki szczelności.
Zaleca
się
zainstalowanie,
na
przewodzie
doprowadzającym gaz, odpowiednich rozmiarów filtra, ze
względu na ewentualne, drobne, stałe zanieczyszczenia,
które mogą znajdować się w sieci gazowej.

Odprowadzanie Produktów Spalania oraz Dopływ Podtrzymującego
Spalanie Powietrza
W przypadku, kiedy powietrze potrzebne do spalania jest
brane z pomieszczenia, w którym zainstalowany jest kocioł,
musi ono odpowiadać aktualnym normomo prawnym, a w
szczególności należy zapewnić odpowiednią wentylację
oraz odpowiednie parametry techniczne.

b Nieizolowane

przewody spalinowe stanowią
potencjalne źródło zagrożenia.

275

A

S

275

A

37

S

61

212

A - Pobór powietrza Ø 50 mm (*)
S - Odprowadzanie spalin Ø 50 mm
(*) Zestaw poboru powietrza stanowi
akcesorium dodatkowe.

B23 Wentylator na górze. Powietrze do spalania
pobierane jest bezpośrednio z pomieszczenia, w
którym zainstalowany jest kocioł. Odprowadzanie
spalin odbywa się przy użyciu poziomych lub
pionowych przewodów spalinowych oraz
odpowiednich otworów wentylacyjnych.
C63 Wentylator na górze. Pobieranie powietrza do
spalania z zewnątrz za pomoca przewodów
poziomych lub pionowych i odprowadzanie
spalin.

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PRZEWODÓW KOMINOWYCH

model 50 M

Maksymalna długość 30 metrów jest równa sumie
przewodów do poboru powietrza i do odprowadzania
spalin o średnicy 50 mm. Strata ciśnienia wynosi 2 metry
na każde kolano 90°.

Instalacja pojedynczego kotła z otwartą komorą
spalania.
W przypadku, gdy kocioł działa z otwartą komorą spalania,
należy upewnić się, że wymiary szachtu są zgodne z
obowiązującymi przepisami.
Na rysunkach obok podano minimalne wymiary średnicy
wewnętrznej szachtu kominowego w przypadku
wprowadzenia jednego (model 50 M) lub dwóch
przewodów (modele 100 M lub 100 S) odprowadzających
spaliny.

Minimalne wymiary średnicy wewnętrznej otworu
szachtu kominowego do wprowadzenia 1 przewodu
odprowadzającego spaliny o średnicy 50 mm
Otwór szachtu okrągły

63 mm

71 mm

b Parametr 36 (zob. strona 59) należy odpowiednio

50mm

zaprogramować, biorąc pod uwagę rodzaj gazu i
długość przewodu kominowego.

model 100 M

50mm

modelele 50 M + 100 S

Otwór szachtu prostokątny

31

Minimalne wymiary średnicy wewnętrznej otworu
szachtu kominowego do wprowadzenia 3 przewodów
odprowadzających spaliny o średnicy 50 mm

Minimalne wymiary średnicy wewnętrznej otworu szachtu
kominowego do wprowadzenia 2 przewodów odprowadzających
spaliny o średnicy 50 mm

Otwór szachtu kwadratowy

Otwór szachtu prostokątny

230 mm

20 50 20 50 20

Ø 160 mm

50
20

20
20

50

90 mm

20

160 mm

90 mm

Otwór szachtu okrągły

Otwór szachtu kwadratowy

20

20

20

20
20 50 20 50 20

50 20

50 20

160 mm

50 20 50 20 50 20

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KOTŁA

ODPROWADZANIE KONDENSATU
Odprowadzanie kondensatu wytwarzanego przez kocioł
POWER PLUS w czasie jego prawidłowego funkcjonowania
powinno odbywać się pod ciśnieniem atmosferycznym, to
znaczy przez skraplanie do podłączonego zestawu zbioru
kondensatu, zgodnie z poniższą procedurą:
- wykonać okapnik przy otworze odprowadzającym
skropliny
- podłączyć okapnik do sieci kanalizacyjnej za pomocą
syfonu
- zapewnić neutralizator, jeśli jest to wymagane przez
obowiązujące przepisy prawne.

i ≥ 3°
i

b Okapnik należy wykonać zgodnie z obowiązującymi
normami technicznymi.

minimalna
odległość
300 mm

b Należy

obowiązkowo używać specjalnych
systemów kominowych przeznaczonych do
stosowania w kotłach kondensacyjnych. W
zakresie instalacji należy przestrzegać zaleceń
zawartych w niniejszej instrukcji.

Syfon wzdłuż przewodu odprowadzającego spaliny
W razie konieczności przedłużenia pionowego lub
poziomego odcinka przewodu odprowadzającego spaliny
na dlugłość ponad 4 metrów, u dołu przewodów należy
zainstalować syfon.
Wysokość użytkowa syfonu powinna wynosić co najmniej
300 mm. Syfon należy podłączyć do sieci kanalizacyjnej.

b Umożliwić dostęp do syfonu kondensatu celem jego
okresowego czyszczenia.

minimalna
odległość
10 mm

i > 3%
kanalizacja miejska
Zestaw zbioru kondensatu
(pod ciśnieniem atmosferycznym)

Podłączenia Elektryczne
Kotły POWER PLUS 50 M i 100 M są w pełni okablowane z podłączonym kablem zasilania elektrycznego (bez wtyczki)
i wymagają jedynie podłączenia termostatów środowiskowych, sondy zewnętrznej i stosowanych pomp obiegowych do
przeznaczonych do tego celu zacisków. W przypadku kotłów POWER PLUS 100 S wystarczy podłączyć kabel Bus (zob.
schemat elektryczny na str. 16).
W tym celu należy:
- Ustawić wyłącznik główny instalacji w położeniu
“wyłączony”.

- Odkręcić śruby (1) mocujące od przedniego panelu (2).

- panel (2) pociągnąć najpierw ku sobie, a następnie w
górę i zdjąć.

2

33

1

- Opóścić panel sterowania (3) i zdjąć tylną osłonę po
poluzowaniu śrub (4).

3

4

5

PŁYTKA ZACISKOWA WEWNĄTRZ PANELU STEROWANIA TYPU MASTER
28
27

PB (*)

Czujnik strefy 1
Pompa obiegowa ciepłej wody użytkowej wysokiej temperatury

26

PZ1 (*)

25

Pompa obiegowa instalacji
wysokiej temperatury

24
23

Czujnik zasobnika

1
2
3

SB

5
SZ2

6

niskiej temperatury

22
21

SZ1

4

PZ2 (*) Pompa obiegowa pierścieniowa lub
Czujnik strefy 2
niskiej temperatury
Pbas (*) Pompa obiegowa instalacji
Sonda zewnętrzna

VM (*)

7
SE

8

Zawór mieszający

20
19
18

Styk służący do
sygnalizowania alarmu

TA2

TA1

Termostat środowiskowy
niskiej temperatury
Regulator
kaskadowy

CR

Termostat środowiskowy
wysokiej temperatury

BUS

Com

IA

24V
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- Zlokalizować płytkę zaciskową (5) i wykonać podłączenia
zgodnie z poniższym schematem.

Wejście
analogowe
0-10v

17 16 15 14 13 12 11 10

9

(*) 230V~50Hz

b Konieczne jest:

1 - zastosowanie wielobiegunowego wyłącznika
magnetotermicznego, wyłącznika sekcyjnego linii
zgodnie z Normami CEI-EN (otwarcie styków na co
najmniej 3 mm);
2 - zachowanie połączenia L (faza) - N (zero). Przewód
uziemienia powinien być dłuższy o około 2 cm od
pozostałych przewodów zasilających;
3 - zastosowanie kabli o przekroju większym lub równym
1,5 mm2 wyposażonych w lutowane końcówki;
4 - kierowanie się schematami elektrycznymi zawartymi
w niniejszej instrukcji w przypadku jakichkolwiek
prac związanych z elektrycznością;
5 - podłączenie urządzenia do skutecznej instalacji
uziemienia.

b Należy

podłączyć pompy obiegowe
wstawiając odpowiednie styczniki z ręcznym
uruchomieniem awaryjnym.

a Zabrania się stosowania przewodów gazowych
i/lub wodnych do uziemienia urządzenia.

a Zabrania

się przeprowadzania kabli
zasilających i umieszczania termostatu
środowiskowego w pobliżu gorących
powierzchni (rur zasilających instalację).

Producent nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne szkody spowodowane brakiem
uziemienia urządzenia i nieprzestrzeganiem
zaleceń podanych na schematach
elektrycznych.

Instalacja Sondy Zewnętrznej
Prawidłowe umiejscowienie sondy warunkuje prawidłowe jej działanie. Sonda musi być zainstalowana na zewnątrz
budynku, na wysokości 2 / 3 ściany północnej lub północno – zachodniej, w miejscu bez dodatkowych elementów takich
jak kominy, drzwi, okna i strefy nasłonecznione, mogące zakłócić prawidłowy odczyt temperatury.
Montaż sondy zewnetrznej
- zdjąć pokrywkę puszki zabezpieczającej sondę poprzez
odkręcenie jej w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazówek zegara
- przymierzyć punkty, gdzie będą wywiercone dziury
(uzywając w tym celu obudowy sondy)
- odłożyć obudowę i wywiercić dwa otwory na kołki
rozporowe o wymiarach 5x25.
- Przyłożyć obudowę do ściany i umocowac ją za
pomocą dwóch kołków rozporowych (będących na
wyposażeniu).
- Odkręcić nakrętkę przejścia przewodu i przeciagnąć
przewód dwużyłowy (0,5 – 1 mm2 – nie na wyposażeniu)
w celu podłączenia sondy zewnętrznej do zacisków 7 i
8 (zob. schemat na str. 34)
- Podłączyć do płytki zaciskowej dwa przewody kabla
bez konieczności określania biegunowości.
- Dokręcić nakrętkę otworu przejścia przewodu i zamknąć
pokrywkę puszki

b Sonda

musi być zamontowana na gładkiej
powierzchni. W przypadku ściany wykonanej z
nierównej cegły lub o niregularnym kształcie należy
w miejscu kontaktu sondy ze ścianą wygładzić
powierzchnię.

b Maksymalna długość przewodu łączącego sondę

zewnętrzną z kotłem wynosi 50m. W przypadku
połączenia przy pomocy kabla dłuższego niż 50 cm
należy sprawdzić czy wartość odczytana przez kartę
odpowiada rzeczywistemu pomiarowi i przy pomocy
parametru 39 należy dokonać ewentualnej korekty.

b Przewód łączący sondę zewnętrzną z kotłem nie
powinien mieć żadnych połączeń. Jeśli zajdzie
taka konieczność, wówczas należy to połączenie
zaizolować i odpowiednio chronić.

bW

przypadku układania przewodu łączącego
sondę i kocioł wraz z innymi przewodami , należy
odseparować go od przewodów będących pod
napięciem 230V.

b Jeżeli sonda zewnętrzna nie jest podłączona,
ustawić parametry 14 i 22 na wartości “0”.

Tabela wartości dla wszystkich czujników
Temperatury zmierzone (°C) - Wartości rezystancji czujników (Ω).
T (°C)

R (°Ω)

T (°C)

R (°Ω)

T (°C)

R (°Ω)

T (°C)

R (°Ω)

T (°C)

R (°Ω)

T (°C)

-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1

67739
64571
61568
58719
56016
53452
51018
48707
46513
44429
42449
40568
38780
37079
35463
33925
32461
31069
29743
28481

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

27279
26135
25044
24004
23014
22069
21168
20309
19489
18706
17959
17245
16563
15912
15289
14694
14126
13582
13062
12565

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

12090
11634
11199
10781
10382
9999
9633
9281
8945
8622
8313
8016
7731
7458
7196
6944
6702
6470
6247
6033

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

5828
5630
5440
5258
5082
4913
4751
4595
4444
4300
4161
4026
3897
3773
3653
3538
3426
3319
3216
3116

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

3021
2928
2839
2753
2669
2589
2512
2437
2365
2296
2229
2164
2101
2040
1982
1925
1870
1817
1766
1717

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

R (°Ω) T (°C)
1669
1622
1577
1534
1491
1451
1411
1373
1336
1300
1266
1232
1199
1168
1137
1108
1079
1051
1024
998

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

R (°Ω)
973
948
925
901
879
857
836
815
796
776
757
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Napełnianie i Opróżnianie Instalacji
Kocioł POWER PLUS nie jest wyposażony w korek
automatycznego napełniania, który należy przewidzieć
na powrocie z instalacji.

1

MI

NAPEŁNIANIE

RI

- Odkręcić zawory odcinające (1) zainstalowane na
przyłączach hydraulicznych kotła.

- Odkręcić dwa lub trzy razy korek zaworu(zaworów)
automatycznego odpowietrzania (2).

- otworzyć zawór napełniania aż do momentu, gdy wartość
ciśnienia odczytana na manometrze nie wyniesie 1,5
bar.

- Zakręcić zawór napełniania.

b Odpowietrzanie

kotła POWER PLUS odbywa
się automatycznie za pomocą zaworu(zaworów)
automatycznego odpowietrzania umieszczonego(u
mieszczonych) na górze elementów grzewczych.
Sprawdzić czy zawór jest otwarty.

GAS

2

2

OPRÓŻNIANIE
Przed rozpoczęciem opróżniania odciąć dopływ zasilania
elektrycznego ustawiając wyłącznik główny instalacji w
położeniu “wyłączony”.

Opróżnianie KOTŁA
- Zakręcić zawory odcinające (1) zainstalowane na
przyłączach hydraulicznych kotła.

1

MI
RI
GAS

- Do zaworu spustowego (4) każdego elementu
grzewczego podłączyć plastikową rurkę i odkręcić
zawór.

4

4

b Przed

37

odkręceniem kurka spustowego (4)
zabezpieczyć niżej położone urządzenia elektryczne
przed ewentualnym wyciekiem wody.

1
Opróżnianie INSTALACJI
- Sprawdzić czy zawory odcinające (1) umieszczone w
instalacji hydraulicznej są otwarte.

MI
RI
GAS

- Do zaworu spustowego (5) przewidzianego na powrocie
instalacji podłączyć plastikową rurkę i odkręcić zawór.

5
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Pierwsze Uruchomienie – Czynności Wstępne
Przed zapaleniem i odbiorem funkcjonalnym kotła
POWER PLUS należy sprawdzić czy:
- Zawory gazowe i zawory odcinające instalacji grzewczej
są otwarte.
- dane dotyczące źródeł zasilania odpowiadają danym ,
znajdującym się na tabliczce znaminowej urządzenia.

- Ciśnienie w instalacji hydraulicznej na zimno wynosi
około 1,5 bar i instalacja jest odpowietrzona
- Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym instalacji jest
odpowiednie.
- Podłączenia elektryczne zostały prawidłowo wykonane.

b Zaleca

się podłączenie pomp obiegowych za
pomocą przekaźników zewnętrznych.

- Zawór odpowietrzający jest otwarty
- Pompy obiegowe pracują swobodnie: odkręcić śrubę i
przy pomocy płaskiego śrubokręta sprawdzić czy wał
silnika porusza się bez przeszkód.

b Przed poluzowaniem lub wyjęciem zatyczki pompy

obiegowej należy zabezpieczyć znajdujące się
poniżej urządzenia elektryczne przed ewentualnym
wyciekiem wody.

- Przewody odprowadzające produkty spalania zostały
odpowiednio wykonane.

Pierwsze Uruchomienie – Czynności Główne
- Ustawić wyłącznik główny instalacji w położeniu
“włączony”.

2

- Ustawić wyłącznik główny (1) kotła i wyłączniki
(2) każdego elementu grzewczego w położeniu
“włączony”.

3

5

2

Zapalą się wówczas zielone
diody zasilania
elektrycznego (3) i (4). Kocioł wykona cykl
autodiagnostyki, po zakończeniu którego wejdzie w
tryb WYŚWIETLACZ.
Na wyświetlaczu (5) pojawi się aktualny stan systemu i
temperatura zmierzona przez czujnik strefy “wysokiej
temperatury” (zob. tryb Wyświetlacz na str. 20).
W
przypadku więcej niż dwóch kotłów należy
skonfigurować adresy pozostałych kotłów poczynając od
trzeciego. W tym celu należy zapoznać się z rozdziałem
“Ustawianie adresów do połączeń kaskadowych” na str.
54).

- Ustawić termostaty środowiskowe dla stref wysokiej
i niskiej temperatury na żądaną temperaturę (20°C)
lub jeżeli instalacje wyposażone są w chronotermostat
lub w programator godzinowy, sprawdzić czy jest on
aktywny i wyregulowany (20°C).

- Nacisnąć przycisk “[”: pojawi się wówczas maksymalna
temperatura kotła, która jest maksymalną temperaturą
strefy wysokiej temperatury poprzedzoną symbolem
“1”.

- Nacisnąć “Set/esc”: pojawi się wówczas dany numer
parametru, a dwie cyfry po prawej stronie zaczną
migać. Aby zmienić wartość, nacisnąć “+” lub “-”. Aby
potwierdzić, nacisnąć przycisk “OK”.

4

1
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- Nacisnąć cztery razy przycisk “[”: pojawi się wówczas
maksymalna temperatura strefy niskiej temperatury
poprzedzona symbolem “1”.

- Nacisnąć “Set/esc”: pojawi się wówczas dany numer
parametru, a dwie cyfry po prawej stronie zaczną
migać. Aby zmienić wartość, nacisnąć “+” lub “-”.
Aby potwierdzić, nacisnąć przycisk “+” lub “-”. Aby
potwierdzić, nacisnąć przycisk “OK”.

b W przypadku strefy niskiej temperatury wybrać
temperaturę między 20°C a 45°C. Po ustawieniu
instalacji na typ “Niska temperatura”, maksymalna
temperatura zasilania zostanie ograniczona do
wartości 50°C (par. 23=T_CH_Low_limit).

b Zmiana temperatury zasilania instalacji pociąga

za sobą zmianę krzywej grzewczej (zob. rozdz.
„Ustawianie termoregulacji”). Zmiany takiej
powinien dokonać wyłącznie Autoryzowany Serwis
BERETTA.

Jeżeli kocioł podłączony jest do zasobnika, należy ustawić parametr 6 (fabrycznie ustawiony na 0=brak ciepłej wody użytkowej).
W tym celu, należy wejść do trybu “Programowanie przez instalatora” i ustawić parametr 6 na poniższe wartości:
2 = dla zasobnika z czujnikiem
6 = dla zasobnika z termostatem
Ponadto, ustawić parametr 9 (DHW_Priority) na wartość 2, aby uzyskać priorytet c.w.u.. Jeżeli zasobnik wyposażony jest
w sondę NTC, na wyświetlaczu można ustawić żądaną temperaturę między 10°C a 50°C.
Jeżeli zasobnik wyposażony jest w termostat, żądaną temperaturę ustawia się bezpośrednio na zasobniku, natomiast
parametr 3 należy pozostawić z wartością 50°C.

- Nacisnąć przycisk “[”: pojawi się wówczas temperatura
ciepłej wody użytkowej poprzedzona symbolem “3”.

- Nacisnąć “Set/esc”: pojawi się wówczas odpowiednia
wartość zadana, a dwie cyfry po prawej stronie zaczną
migać. Aby zmienić wartość, nacisnąć “+” lub “-”. Aby
potwierdzić, nacisnąć przycisk “OK”.
Kocioł będzie funkcjonować w trybie produkcji ciepłej
wody użytkowej, aż do zaspokojenia zapotrzebowania.

Jeżeli kocioł znajduje się w stanie oczekiwania,
wyświetlacz jednostki Master znajduje się w trybie
WYŚWIETLACZ, a trzy cyfry wyświetlają “1” wraz z
wartością temperatury zasilania. Zielona dioda (zob. 12
na str. 18) zacznie migać.
Odwołać się do rozdziału “TRYB WYŚWIETLACZ”
na str. 20 w celu zinterpretowania różnych typów
wyświetlania systemu.

5
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w trakcie
zapłonu lub w działaniu któregokolwiek elementu
grzewczego, wyświetlacz kotła Master zacznie migać i
zapali się czerwona dioda (5).

Mogą się pojawić następujące dwa typy błędów:
- błędy typu A, które można wyeliminować wyłącznie
naciskając przycisk Reset
- błędy typu E, które znikają w momencie wyeliminowania
ich przyczyny (zob. TRYB KODY BŁĘDÓW na str. 24 i
rozdział “ANOMALIA” na str. 56).

41
Pierwsze Uruchomienie – Czynności Końcowe
Po wykonaniu uruchomienia sprawdzić czy kocioł
POWER PLUS:
- wykonuje procedury uruchomienia i następującego
po nim wyłączenia. Należy to zrobić zamykając styki
termostatów strefowych
- - wyświetla temperaturę ciepłej wody użytkowej (tylko
w przypadku występowania zasobnika) i centralnego
ogrzewania. Należy to zrobić dwukrotne naciskając
przycisk “[”.
W przypadku instalacji z zasobnikiem sprawdzić czy
parametr “6” został prawidłowo ustawiony:
2 = zasobnik z czujnikiem
6 = zasobnik z termostatem
i czy działa prawidłowo. Należy to zrobić odkręcając
zawór ciepłej wody.
Sprawdzić czy kocioł został całkowicie wyłączony ustawiając
wyłącznik główny instalacji w położeniu “wyłączony”.
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Po kilku minutach ciągłego funkcjonowania, które wynika
z zapotrzebowania ze strony termostatu środowiskowego,
spoiwa i pozostałości z obróbki ulotnią się i będzie można
wykonać:
- kontrolę ciśnienia gazu zasilającego
- kontrolę spalania

KONTROLA CIŚNIENIA GAZU ZASILAJĄCEGO
- Ustawić wyłącznik główny instalacji w położeniu
“wyłączony”.

2
- Odkręcić śruby (1) mocujące przedni panel (2).

- Panel (2) pociągnąć najpierw ku sobie, a następnie do
góry i zdjąć.

1

- Odkręcić o mniej więcej dwa obroty śrubę poboru
ciśnienia (3) znajdującą się na górze zaworu gazowego
i podłączyć w tym miejscu manometr.

- Dostarczyć zasilanie elektryczne do kotła ustawiając
wyłącznik główny instalacji i wyłącznik(i) główny(e)
urządzenia w położeniu “włączony”.

3

W trybie TEST można wygenerować zapotrzebowanie
na centralne ogrzewanie z wysoką temperaturą i z
maksymalną mocą.
W tym celu:
- Wcisnąć równocześnie na 5 sekund przyciski “Set/esc”
i “+”.
- Wygenerować zapotrzebowanie na ciepło za pomocą
termostatu środowiskowego.
Kocioł zacznie działać z maksymalną mocą wyświetlając
na wyświetlaczu „H” wraz z temperaturą zasilania
(funkcja czyszczenia przewodów kominowych).
- Z palnikiem zapalonym z maksymalną mocą sprawdzić
czy ciśnienie gazu jest nominalnym ciśnieniem zasilania
podanym w tabeli obok.

OPIS
Indeks Wobbe’go
Nominalne ciśnienie zasilania

G20

G30

G31

45,7

80,6

70,7

MJ/m3

20

37

37

mbar

- Przerwać zapotrzebowanie na ciepło.
- Nacisnąć “OK”, aby wyjść z trybu TEST.
- Odłączyć manometr i z powrotem dokręcić śrubę
poboru ciśnienia (3) znajdującą się na górze zaworu
gazowego.

3
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KONTROLA SPALANIA
- Dostarczyć zasilanie elektryczne do kotła ustawiając
wyłącznik główny instalacji i wyłącznik(i) główny(e)
urządzenia w położeniu “włączony”.
W trybie TEST można wygenerować zapotrzebowanie
na centralne ogrzewanie z wysoką temperaturą i z
maksymalną mocą.
W tym celu:
- Wcisnąć równocześnie na 5 sekund przyciski “Set/esc”
i “+”.
- Wygenerować zapotrzebowanie na ciepło za pomocą
termostatu środowiskowego.
Kocioł zacznie działać z maksymalną mocą wyświetlając
na wyświetlaczu „H” wraz z temperaturą zasilania
(funkcja czyszczenia przewodów kominowych).
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- Można wykonać kontrolę spalania po odkręceniu
zatyczki (4) i wprowadzeniu sondy analizatora spalin
do przewidzianego położenia.
- Po wykonaniu kontroli przerwać funkcję czyszczenia
przewodów kominowych poprzez naciśnięcie przycisku
“OK”.
- Przerwać zapotrzebowanie na ciepło.
- Wyjąć sondę analizatora spalin i z powrotem starannie
zakręcić zatyczkę.

PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA
Prędkość wentylatora regulowana jest automatycznie
na podstawie rodzaju gazu i długości przewodu
odprowadzającego spaliny (L) – parametr 36.
W celu wykonania zmiany:
- Wejść do TRYBU PROGRAMOWANIA PRZEZ
INSTALATORA wykonując czynności procedury
opisanej na str. 23 i ustawić parametr 36 na następujące
wartości:
1
2
3
4

=
=
=
=

gaz
gaz
gaz
gaz

metan i L<15 m
metan i L>15 m
płynny i L<15 m
płynny i L>15 m.

Kotły POWER PLUS są wyregulowane na GZ50 (G20).
Jeśli przewód spalinowy będzie miał długość poniżej 15m
to parametr 36 ustawimy na wartość 1.

Po zakończeniu czynności należy z powrotem zamontować
przedni panel za pomocą wcześniej wyjętych śrub.

b Wszelkie

przeglądy i naprawy powinien
przeprowadzać Autoryzowany Serwis BERETTA.

4

Programowanie parametrów
Za pomocą parametrów można ustawić funkcje dla centralnego ogrzewania w strefie niskiej i wysokiej temperatury oraz
funkcje dla ciepłej wody użytkowej na podstawie wymagań instalacyjnych.
Pierwsze trzy parametry dostępne są dla użytkownika, by móc zmienić pozostałe należy wprowadzić hasło (“22”, zob.
str. 23).
Aby wejść do parametrów użytkownika, należy nacisnąć przycisk "[", a po czym pojawi się:
- Temperatura zasilania T1 strefy wysokiej temperatury
- Temperatura ciepłej wody użytkowej T3
- Temperatura zasilania strefy niskiej temperatury lub obiegu pierścieniowego T6
Aby dokonać zmiany wartości poszczególnych parametrów należy:
- Nacisnąć przycisk "Set/esc". Pojawi się wówczas odpowiednia wartość i dwie cyfry po prawej stronie zaczną migać.
- Naciskać “+/-”, aż do otrzymania żądanej wartości. Nacisnąć "OK" w celu zapisania nowej wartości. Pokazana wartość
przestanie migać i po 3 sekundach zacznie obowiązywać.
Szczegółowy opis parametrów i wartości ustawionych fabrycznie znajduje się na str. 58.

Ustawianie Parametrów Centralnego Ogrzewania
W przypadku centralnego ogrzewania można ustawiać poniższe funkcje:

1 Setpoint_T_CH_High
Ustawienie wartości parametru strefy wysokiej temperatury (parametr 1)
W przypadku ustawiania trybu działania z “punktem stałym” (par. 14=CH_type_high=0), jest to temperatura docelowa.
W przypadku ustawiania trybu działania z “regulacją pogodową” (par. 14=1) , jest to maksymalna temperatura docelowa
z minimalną temperaturą zewnętrzną (T_out_min=par. 37, ustawienie fabryczne 0°C).
Parametr 18 (T_ch_high_foot, ustawienie fabryczne 50°C) określa minimalną wartość zadaną ustawioną na maksymalną
temperaturę zewnętrzną (T_out_max, ustawienie fabryczne 18°C).
Ustawienie fabryczne 70°C ograniczone dodatkowo przez par. 17 (T_ch_high_limit, ustawienie fabryczne 80°C).

Temperatura zasilania instalacji (°C)

KRZYWA GRZEWCZA
Strefa WYSOKIEJ TEMPERATURY
100
90

T_CH_High_foot

Maks. zapotrzebowanie
cieplne

80

T_out_min

70
60
50

T_out_max
T_CH_High

40
30
20
10
0
25

20

15

10

5

0

-5

Temperatura zewnętrzna (°C)

-10

-15

-20
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Ustawienie wartości parametru strefy niskiej temperatury (parametr 3)
W przypadku ustawiania trybu działania z “punktem stałym” (par. 22=CH_type_low=0), jest to temperatura
docelowa.
W przypadku ustawiania trybu działania z “regulacją pogodową” (par. 22=1) , jest to maksymalna temperatura
docelowa z minimalną temperaturą zewnętrzną (T_out_min=par. 37, ustawienie fabryczne 0°C).
Parametr 24 (T_ch_low_foot, ustawienie fabryczne 25°C) określa minimalną wartość zadaną ustawioną na
maksymalną temperaturę zewnętrzną (T_out_max, ustawienie fabryczne 18°C).
Ustawienie fabryczne 40°C ograniczone dodatkowo przez par. 23 (T_ch_low_limit, ustawienie fabryczne 50°C).

KRZYWA GRZEWCZA
STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Temperatura zasilania instalacji (°C)
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2 Setpoint_T_CH_Low

100
90
80
70
60

T_CH_Low_foot
Maks. zapotrzebowanie
cieplne

50

T_out_min

40
30

T_out_max

20

T_CH_Low

10
0
25

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

Temperatura zewnętrzna (°C)

W każdej strefie kocioł Power Plus może grzać ze stałą temperaturą bądź według wybranej krzywej grzewczej.

3 CH_Priority
Priorytet grzania na centralne ogrzewanie (parametr 16)
W przypadku ustawienia wartości 0, instalacja pracuje obsługując równolegle strefę wysokiej i niskiej temperatury.
W przypadku ustawienia wartości 1, zapotrzebowanie strefy wysokiej temperatury jest ignorowane i odpowiednia
pompa zostaje wyłączona. Z kolei zapotrzebowanie strefy niskiej temperatury jest priorytetem.
Natomiast w przypadku ustawienia wartości 2, priorytetem jest strefa niskiej temperatury .
Ustawienie fabryczne 0.

Ustawianie Parametrów Ciepłej Wody Użytkowej
W przypadku ciepłej wody użytkowej można ustawiać poniższe funkcje:

1 Setpoint_DHW
Ustawienie wartości parametru - temperatury ciepłej wody użytkowej (parametr 2)
Jest to wysokość temperatury ciepłej wody użytkowej.
Maksymalną wartość podaje par. 8 (T_DHW_limit, ustawienie fabryczne 60°C).
Ustawienie fabryczne 50°C.

2 DHW_Type
podłączony zasobnik c.w.u. (parametr 6)
0
1
2
6

=
=
=
=

Brak produkcji ciepłej wody użytkowej
Szybki wymiennik ciepła z czujnikiem
Zasobnik z sondą
Zasobnik z termostatem

W przypadku zasobnika z termostatem, jeżeli styk jest zamknięty, występuje żądanie grzania na ciepłą wodę
użytkową. Jeżeli styk jest otwarty występuje brak żadania grzania na ciepłą wodę użytkową.
Ustawienie fabryczne 0

3 DHW_Priority
Priorytet - produkcja ciepłej wody użytkowej (parametr 9)
0 = Częściowy priorytet produkcji c.w.u. A
Funkcja priorytetu A sprawia, że instalacja może obsługiwać również centralne ogrzewanie, jeżeli zapotrzebowanie
na ogrzewanie jest niskie.
Żądanie grzania na centralne ogrzewanie występuje wtedy, gdy:
(Setpoint_Ch - 50°C) < Temp_kolektor < (Setpoint_Ch + 1°C)
Setpoint_Ch = Ustawiona wartość strefy wysokiej lub niskiej temperatury jest zgodna z zapotrzebowaniem.

1 = Częściowy priorytet centralnego ogrzewania B
Funkcja priorytetu B zapewnia, że funkcja centralnego ogrzewania nie pozostaje wyłączona zbyt długo.
Żądanie grzania na centralne ogrzewanie występuje wtedy, gdy:
(Setpoint_Dhw+T_Tank_extra) - 50°C < Temp_kolektor < (Setpoint_Dhw + T_tank_extra) + 1°C
T_tank_extra = par. 10 = ustawienie fabryczne 30°C.

2 = Całkowity priorytet – wyłącznie produkcja ciepłej wody użytkowej
Ustawienie fabryczne 0
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Ustawianie Termoregulacji
1 Attenuation_High
Funkcja zmniejszania strefy WYSOKIEJ TEMPERATURY (parametr 21)
Wyróżnia się 2 przypadki:
- Działanie z ręcznym wyborem temperatury, par. 14=0
- Działanie z regulacją pogodową, par. 14=1.

DZIAŁANIE Z RĘCZNYM WYBOREM TEMPERATURY, PAR. 14=0
W przypadku wyłączonej funkcji zmniejszania obiegu wysokiej temperatury, par. 21=0, po zamknięciu termostatu
obiegu wysokiej temperatury uruchamiane jest zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie. Natomast po otwarciu
termostatu instalacja się wyłącza.
Płyta Master uruchamia pompę strefy wysokiej temperatury PZ1 i pompę pierścieniową PZ3, jeżeli parametr dla
trzeciej pompy ustawiony jest z wartością 0 (par. 34=0 ). W przeciwnym wypadku trzecia pompa będzie wyłączona.
Na panelu sterowania można ustawić odpowiednią wartość strefy wysokiej temperatury, Setpoint_T_CH_High = par.
1, ustawienie fabryczne 70°C oraz możliwość ustawienia wartości 10°C dla T_CH_high_limit = par. 17, który z kolei
jest fabrycznie ustawiony na wartość 80°C.
Ustawiona wartość będzie odpowiadać wartości ustawionej przy pomocy parametru 1.
Palniki są wyłączone, jeżeli:
Temperatura kolektora <= ustawiona wartość – histereza zapłonu.
Histerezę zapłonu można ustawiać, CH_High_mod_hyst_on = par. 19, ustawienie fabryczne 7°C, możliwość
ustawienia wartości od 0 do 20°C.
Płyta Master przekształca zapotrzebowanie na ciepło w zapotrzebowanie na moc dla każdej płyty Slave.
Palniki są wyłączone, jeżeli:
Temperatura kolektora >= wartość zadana + histereza wyłączenia.
Histerezę wyłączenia można ustawiać, (CH_High_mod_hyst_off = par. 20, ustawienie fabryczne 3, możliwość
ustawienia wartości od 0 do 20°C).
Przy pomocy parametru zmniejszania strefy wysokiej temperatury, par. 21≠0, styk termostatu wysokiej temperatury
jest ignorowany i pojawia się zapotrzebowanie na ciepło dla strefy wysokiej temperatury, jeżeli:
Temperatura kolektora <= wartość zadana – histereza załączenia
Brak żądania grzania występuje, gdy:
Temperatura kolektora >= wartość zadana + histereza wyłączenia.
W tym przypadku, ustawiona wartość jest równa wartości ustawionej w parametrze 1 (Setpoint_t_ch_high), jeżeli styk
termostatu wysokiej temperatury jest zamknięty. Natomiast jest skalkulowana jako wartość ustawiona w parametrze
1 minus wartość zmniejszenia (Setpoint_t_ch_high-Attenuation_high), jeżeli styk jest otwarty.

DZIAŁANIE Z REGULACJĄ POGODOWĄ PAR. 14=1
Jeżeli parametr zmniejszenia strefy wysokiej temperatury wynosi 0, Attenuation_high = par. 21 =0, instalacja
zachowuje się tak samo, jak w poprzednim punkcie, z tym że ustawiona wartość kalkulowana jest w zależności od
temperatury zewnętrznej.
Jeżeli temperatura zewnętrzna = Tout_min = par. 37, ustawienie fabryczne 0°C, wówczas ustawiona wartość =
setpoint_T_Ch_high.
Jeżeli temperatura zewnętrzna = Tout_max = par. 38, ustawienie fabryczne 18°C, wówczas wartość zadana = T_ch_
high_ foot = par. 18, ustawienie fabryczne 50°C.
Spośród dwóch wartości temperatury zewnętrznej wartość zadana obliczana jest liniowo.
Ustawienie fabryczne 0.

2 Attenuation_Low
Funkcja zmniejszania strefy NISKIEJ TEMPERATURY (parametr 25)
Niniejszy punkt odnoszący się do strefy niskiej temperatury jest analogiczny do poprzedniego punktu.
Wyróżnia się 2 przypadki:
- Działanie z ręczną regulacją temperatury, Par. 22=0
- Działanie z regulacją pogodową, Par. 22=1.

DZIAŁANIE Z RĘCZNĄ REGULACJĄ TEMPERATURY, PAR. 22=0
W przypadku wyłączonej funkcji zmniejszania strefy niskiej temperatury, par. 25=0, po zamknięciu termostatu strefy
wysokiej temperatury uruchamiane żądanie grzania na centralne ogrzewanie. Natomast po otwarciu termostatu
instalacja się wyłącza.
Karta Master uruchamia pompę strefy niskiej temperatury PZ3.
Na karcie Master można ustawić zadaną wartość strefy niskiej temperatury, Setpoint_T_CH_Low = par. 3, ustawienie
fabryczne 40°C oraz możliwość ustawienia wartości 10°C dla T_CH_low_limit = par. 23, który z kolei posiada
fabrycznie ustawioną wartość 50°C.
Zadana wartość będzie odpowiadać wartości ustawionej przy pomocy parametru 3.
Palnik jest włączony wtedy, gdy:
Temperatura kolektora <= zadana wartość - histereza zapłonu.
Histerezę zapłonu można ustawiać, CH_Low_mod_hyst_on = par. 26, ustawienie fabryczne 5°C, możliwość
ustawienia wartości od 0 do 20°C.
Karta Master przekształca zapotrzebowanie na ciepło w zapotrzebowanie na moc dla każdej karty Slave.
Palniki są wyłączone wtedy, gdy:
Temperatura kolektora >= zadana wartość + histereza wyłączenia.
Histerezę wyłączenia można ustawiać, (CH_Low_mod_hyst_off = par. 27, ustawienie fabryczne 3, możliwość
ustawienia wartości od 0 do 20°C).
Przy pomocy parametru zmniejszania strefy niskiej temperatury, par. 25≠0, styk termostatu niskiej temperatury jest
ignorowany i pojawia się zapotrzebowanie na ciepło dla strefy niskiej temperatury, jeżeli:
Temperatura kolektora <= zadana wartość– histereza włączenia
Brak żądania grzania wtedy, gdy:
Temperatura kolektora >= zadana wartość + histereza wyłączenia.
W tym przypadku, zadana wartość jest równa wartości ustawionej w parametrze 3 (Setpoint_t_ch_low), jeżeli styk
termostatu niskiej temperatury jest zamknięty. Natomiast skalkulowany jest jako wartość ustawiona w parametrze 3
minus wartość zmniejszenia (Setpoint_t_ch_low-Attenuation_low), jeżeli styk jest otwarty.

DZIAŁANIE Z REGULACJĄ POGODOWĄ, PAR. 22=1
Jeżeli parametr zmniejszenia strefy niskiej temperatury wynosi 0, Attenuation_low = par. 25 =0, instalacja zachowuje
się tak samo, jak w poprzednim punkcie, z tym że zadana wartość obliczana jest w zależności od temperatury
zewnętrznej.
Jeżeli temperatura zewnętrzna = Tout_min = par. 37, ustawienie fabryczne 0°C, wówczas wartość zadana = setpoint_T_Ch_low.
Jeżeli temperatura zewnętrzna = Tout_max = par. 38, ustawienie fabryczne 18°C, wówczas wartość zadana = T_ch_
low_ foot = par. 24, ustawienie fabryczne 50°C.
Spośród dwóch wartości temperatury zewnętrznej zadana wartość obliczana jest liniowo.

Ustawienie fabryczne 0.

49

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KOTŁA

3 T_out_correct
Korekta temperatury zewnętrznej (parametr 39)
Zwykle, wartość wyświetlana to wartość odczytana przez mikrosterownik plus lub minus wartość korekty (T_
wyświetlona = T odczytana przez czujnik +/- korekta).
Odczytaną wartość temperatury zewnętrznej można skorygować poprzez zmianę parametru 39 (dopuszczalna
granica korekty wynosi +/- 30 °C). Na tym etapie, zaleca się stosowanie termometru odniesienia.
Ustawienie fabryczne 0.

4 T4_frost_protection
Zabezpieczenie przed zamarzaniem (parametr 35)
Płyta elektroniczna posiada zabezpieczenie przed zamarzaniem, które włączone jest również w stanie oczekiwania.
Zabezpieczenie przed zamarzaniem posiada dwa poziomy: pierwszy powoduje włączenie pompy, drugi natomiast
uruchomienie pompy i palnika.
Jeżeli temperatura kolektora ≤ 5°C, włącza się pompa strefy wysokiej temperatury i pompa pierścieniowa lub przy
CH_type=1 i z podłączoną sondą zewnętrzną, jeżeli temperatura zewnętrzna ≤ 3°C (par. 35) uruchamia się pompa
wysokiej temperatury i pompa pierścieniowa.
Jeżeli po upływie 10 minut, temperatura kolektora ≤ 5°C, palnik będzie się palić z maksymalną mocą, dopóki
temperatura kolektora ≥ 20°C.
Jeżeli po upływie 10 minut, temperatura kolektora ≥ 5°C lecz, przy CH_type=1 (par. 14 lub 22) i z podłączoną sondą
zewnętrzną, temperatura zewnętrzna ≤ 3°C (par. 35), pompa będzie pracować, dopóki temperatura zewnętrzna ≥ 3°C.
Parametr 35 można ustawić od -30°C do 15°C.
Ustawienie fabryczne 3.

5 Power_control_mode
Sterowanie kaskadą (parametr 33)
Do zarządzania mocą wytwarzaną przez instalację można korzystać z dwóch strategii kaskadowych. W obu
przypadkach, karta Master może zwiększać liczbę palników.
Jeżeli karta Master powinien zwiększać ilość zapalonych palników, najpierw sprawdza czy następny palnik można
zapalić (brak błędu i temperatura kotła niższa od temperatury maksymalnej). W przeciwnym wypadku, sprawdza inny
palnik. Jeżeli żaden palnik nie nadaje się do zapalenia, karta Master zmniejsza ilość palników do zapalenia.
TRYB: MINIMALNA ILOŚĆ ZAPALONYCH PALNIKÓW (PAR. 33=0)
Modulacja mocy instalacji sterowana jest przez regulator PID, który reguluje wielkość temperatury kolektora, a zadana
wartość dotyczy aktywnej strefy (zadana wartość strefy wysokiej lub niskiej temperatury lub wartość zadana ciepłej
wody użytkowej). PID ma wpływ bezpośrednio na dwa ostatnie zapalone palniki, podczas gdy wcześniejsze palniki
pracują z maksymalną mocą.
Jeżeli temperatura kolektora < zadana wartość – 5°C zapali się następny palnik i oba palniki sterowane będą przez
regulator PID.
Karta Master odczeka 30 sekund, a następnie jeżeli temp. kolektora < zadana wartość - 5°C, zapalony zostanie
dodatkowy palnik.
Pierwszy palnik działa z maksymalną mocą, podczas gdy pozostałe dwa palniki sterowane są przez regulator PID.
Jeżeli temperatura kolektora > wartość zadana + 2°C, ostatni zapalony palnik zostanie wyłączony, ostatnie dwa palniki
sterowane będą przez regulator PID, a pozostałe palniki będą pracować z maksymalną mocą. Karta Master odczeka
30 sekund, zanim podejmie kolejną decyzję.

TRYB: MAKSYMALNA ILOŚĆ ZAPALONYCH PALNIKÓW (PAR. 33=1)
Wszystkie palniki sterowane są przez ten sam regulator PID, który reguluje wysokość temperatury kolektora, a zadana
wartość dotyczy aktywnej strefy (zadana wartość strefy wysokiej lub niskiej temperatury lub zadana wartość ciepłej wody
użytkowej).
Jeżeli temperatura kolektora < zadana wartość – 5°C, zapala się następny palnik.
Karta Master odczeka 30 sekund, a następnie, jeżeli temp. kolektora < zadana wartość - 5°C, zapalony zostanie
dodatkowy palnik.
Jeżeli temperatura kolektora > zadana wartość + 2°C, ostatni zapalony palnik zostanie wyłączony. Karta Master odczeka
30 sekund, zanim podejmie kolejną decyzję.

DODATKOWE FUNKCJE STEROWANIA KASKADĄ
Rotacja sekwencji zapłonu palników
W momencie zasilania karty Master, palnik z adresem 1 jest pierwszy w sekwencji. Po upływie 24 godzin, pierwszy palnik
otrzyma adres 2, natomiast palnik z adresem 1 stanie się ostatnim palnikiem w sekwencji.
Ograniczenie zapłonów / wyłączeń
W obu strategiach kaskadowych każdorazowo po zapaleniu lub wyłączeniu istnieje minimalny okres czasu, przed
upływem którego karta Master nie może zapalić ani wyłączyć palników.
Szybkie uruchomienie na pełnych obrotach i wyłączenie
W obu trybach działania występuje funkcja szybkiego uruchomienia na pełnych obrotach i wyłączenia.
Jeżeli temperatura kolektora < zadana wartość - 70°C, palniki zapalą się w odstępach 2 sekund.
Jeżeli temperatura kolektora > zadana wartość + 4°C, palniki wyłączą się w odstępach 2 sekund.

Niskie obciążenie
Funkcja niskiego obciążenia przewiduje zapalanie i wyłączanie danego palnika w przypadku niskiego zapotrzebowania
na ciepło. Kontrola warunków uruchamiania funkcji niskiego obciążenia znajduje się na każdej karcie Slave, która wysyła
do karty Master zapotrzebowanie na uruchomienie tej funkcji.
W czasie normalnego działania, zadana wartość aktywnej strefy (zadana wartość strefy wysokiej lub niskiej temperatury
lub zadana wartość ciepłej wody użytkowej) przesyłana jest do kart Slave i kontroli podlega temperatura elementu
grzewczego każdej karty Slave:
jeżeli temperatura kotła > zadana wartość – 8°C lub jeżeli temperatura kotła > 85°C - 8°C,
instalacja nie zezwoli na uruchomienie palnika.
Jeżeli karta Slave trzykrotnie wykryje temperaturę kotła wyższą od 85°C przy zapalonym palniku, element grzewczy
zostanie wyłączony i procedura zapłonu zostanie ponownie uruchomiona.
Funkcja antyawaryjna
W przypadku awarii karty Master istnieją dwa tryby ręcznego sterowania kartami Slave:
- Przy pomocy eBUS i czujnika kolektora
Odłączyć zasilanie instalacji i odłączyć BUS. Na wszystkich kartach Slave ustawić adres 000000 (J10 i J17 OFF).
Podłączyć zasilanie między 21 a 28 Vac do BUS.
Jeżeli temperatura kolektora < Temp. awaryjna (par. 40; ustawienie fabryczne 70°C; możliwość ustawienia od 10 do
80°C), wszystkie palniki pracują z maksymalną mocą.
Jeżeli temperatura kolektora > Temp. awaryjna + 5°C, wszystkie palniki są wyłączone.
- Przy pomocy PC
Odłączyć zasilanie instalacji, odłączyć BUS i podłączyć interfejs dla PC. Karty Slave mogą przesłać moc palników
bezpośrednio za pomocą PC.

b W przypadku awarii należy się zwrócić do Autoryzowanego Serwisu Beretty.
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WEJŚCIE ANALOGOWE MOCY, PAR. 14=2 (PAR. 22=2 DLA STREF NISKIEJ TEMPERATURY)
Zapotrzebowanie dla strefy wysokiej temperatury (niskiej temperatury) wysuwane jest zgodnie z poniższymi zasadami:
wysokiej
250

2-9Vdc: zapotrzebowanie na ciepło przekształcane jest
na zapotrzebowanie na moc dla każdej karty
Slave. Wejście 2V odpowiada minimalnej mocy,
natomiast 9V maksymalnej mocy (par.15). Między
2V a 9V moc kalkulowana jest liniowo. Histereza
na koniec zapotrzebowania wynosi 0,2V, a
tym samym występujące zapotrzebowanie jest
wyższe od 2V i ustaje poniżej 1,8V.
Palnik zapala się, jeżeli:
Temp. zasilania instalacji ≤ Setpoint_ch_high
(par.1) – Ch_high_mod_hist_on (par.19)
(Temp. zasilania instalacji ≤ Setpoint_ch_low
(par.3) – Ch_low_mod_hist_on (par.26))
Palnik wyłącza się, jeżeli:
Temp. zasilania instalacji > Setpoint_ch_high
(par.1) + Ch_high_hist_off (Par.20)
(Temp. zasilania > Setpoint_ch_low (par.3) +
Ch_low_hist_off (par.27))
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Moc (kW)

0-2Vdc: Brak żdania grzania w strefie
temperatury (niskiej temperatury)
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WEJŚCIE ANALOGOWE TEMPERATURY, PAR. 14=3 (PAR. 22=3 DLA STREF NISKIEJ TEMPERATURY)
Żądanie grzania w strefie wysokiej temperatury (niskiej temperatury) wysuwane jest zgodnie z poniższymi zasadami:
0-2Vdc: Brak żdania grzania w strefie
temperatury (niskiej temperatury)

wysokiej

2-9Vdc: zapotrzebowanie na ciepło przekształcane jest na
zapotrzebowanie na moc dla każdej karty Slave za
pomocą algorytmu PID_CH_high (PID_CH_low). 2V
odpowiada wartości zadanej, która wynosi T_Ch_
high_foot, par.18 (T_Ch_low_foot, par.24), 9V oraz
wartości zadanej, która wynosi SetPoint_Ch_high,
par.1 (SetPoint_Ch_low, par.3). Między 2V a 9V
wartość zadana obliczana jest liniowo. Histereza na
koniec zapotrzebowania wynosi 0,2V, a tym samym
występujące zapotrzebowanie jest wyższe od 2V i
ustaje poniżej 1,8V.
Palnik zapala się, jeżeli:
Temp. zasilania instalacji ≤ Setpoint_ch_high (par. 1)
– Ch_high_hist_on (Par 19)
(Temp. zasilania instalacji ≤ Setpoint_ch_low (par. 3)
– Ch_low_mod_hist_on (Par.26))
Palnik wyłącza się, jeżeli:
Temp. zasilania instalacji > Setpoint_ch_high (par. 1) +
Ch_high_hist_off (par. 20)
(Temp. zasilania instalacji > Setpoint_ch_low (par. 3) +
Ch_low_hist_off (par. 27)).
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Zarządzanie zapotrzebowaniem ciepła dla strefy wysokiej temperatury z wejściem analogowym (par. 14=2 lub 3)
Termostat środowiskowy dla strefy wysokiej temperatury nie jest brany pod uwagę w zapotrzebowaniu na ciepło i sygnał
na wejściu wykorzystywany jest do obliczania mocy lub temperatury wartości zadanej instalacji.
Wejście analogowe (zob. zaciski 13-14 na schemacie elektrycznym na str. 34) jest wyłącznie jedno dla karty Master i
można je wykorzystać również dla obiegu niskiej temperatury (par.22). Nie można stosować wejścia analogowego dla
obu obiegów.
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STEROWANIE ZAWOREM MIESZAJĄCYM
Zawór mieszający sterowany jest za pomocą parametrów:

Temperatura kolektora

45
35
25
15
5
-5

Zawór przed otwarciem lub zamknięciem odczekuje
okres czasu ustawiony w par. 30.

W czasie przerwy zawór pozostaje w niezmiennej pozycji,
w której się znajduje.
Jeżeli:
T_zasilanie_niskie< Setpoint_low – Par31
Zawór otwiera się na okres czasu równy połowie wartości
ustawionej w par. 28
Jeżeli:
T_zasilanie_niskie > Setpoint_low + Par31
Zawór zamyka się na okres czasu równy połowie wartości
ustawionej w par. 29

10

15

20

3
2

Otwarty

Zamyka się, jeżeli :
T_zasilanie_niskie > Setpoint_low + Par32

5

Czas (sek.)

Zamknięcie-Otwarcie zaworu (sek.)

Otwiera się, jeżeli :
T_zasilanie_niskie < Setpoint_low – Par32

0

1
0
-1

Zamyka się

Mix_valve_step_open_time: par.28 ustawienie fabryczne
5 sekund
Mix_valve_step_close_time: par.29 ustawienie fabryczne
7 sekund
Mix_valve_interval_time: par.30 ustawienie fabryczne 5
sekund
Mix_valve_p_hyst: par.31 ustawienie fabryczne 2°C
Mix_valve_still_hyst: par.32 ustawienie fabryczne 2°C
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Temperatura zasilania zaworu mieszającego (°C)
Wartość
domyślna

Par. 31 = 10

Funkcje bezpieczeństwa kart Slave
Jeżeli temperatura zasilania > 90°C, karta Slave zostanie zablokowana na 5 sekund (nr 46).
Jeżeli temperatura powrotu > 80°C, karta Slave zostanie zablokowana na 5 sekund (nr 47).
Jeżeli temperatura spalin > 80°C, karta Slave zostanie zablokowana na 5 sekund (nr 48), a wentylator działać będzie
przez 10 minut z maksymalną mocą.
Główny wymiennik ciepła może chronić kartę Slave przed zagrożeniami wynikającymi z niskiego poziomu obiegu wody
na trzy sposoby:
1 = za pomocą regulatora przepływu (presostatu różnicowego wody)
2 = poprzez kontrolę różnicy między temperaturą zasilania instalacji a temperaturą powrotu z instalacji ΔT
3 = za pomocą regulatora przepływu i ΔT
Kontrola ΔT wykorzystuje parametr ΔT_max (ustawienie fabryczne 35°C) i ogranicza moc palnika w następujący sposób:
jeżeli ΔT_max -5°C > ΔT > ΔT_max –10°C, palnik pracuje w trybie modulacyjnym
jeżeli ΔT_max > ΔT> ΔT_max –5°C,
palnik pracuje z minimalną mocą
jeżeli ΔT> ΔT_max,
palnik jest wyłączony.
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Mikrowyłączniki kart Slave są już fabrycznie ustawione w taki sposób, by łączyły kocioł z kartą Master (50 M lub 100 M) z
kotłem z kartą Slave(100 S). W razie konieczności, należy podłączyć kolejne kotły z kartą Slave. Należy jedynie ponownie
ustawić mikrowyłączniki kotłów.
Dostęp do kart SLAVE
- Ustawić wyłącznik główny instalacji w położeniu „wyłączony”.
- Uzyskać dostęp do kart Slave znajdujących się na panelu sterowania kotła (zob. czynności opisane na str. 65).
- Wykonać czynności niżej opisanej procedury adresowania i podłączyć poszczególne kotły za pomocą odpowiedniego
kabla BUS (zob. schematy elektryczne na str. 14 i na kolejnych stronach).
Ustawianie ADRESÓW
Każdą kartę Slave (jedna dla każdego kotła w instalacji) należy odpowiednio skonfigurować, aby została rozpoznana w
prawidłowej sekwencji przez kartę Master.
Kotły z kartą Slave należy przede wszystkim podzielić na bloki. Instalacja może sterować maksymalnie 15 blokami
złożonymi z 4 kotłów z kartą Slave.
Na przykład, jeżeli podłączymy 5 kotłów z kartą Slave do jednego kotła z kartą Master, otrzymujemy dwa bloki: pierwszy
składa się z czterech kotłów z kartą Slave, a drugi z jednego kotła z kartą Slave.
W związku z tym, konfigurację adresów należy wykonać według poniższej procedury:
- Zidentyfikować blok złożony z czterech elementów, do którego należy konfigurowany kocioł z kartą Slave (na przykład,
blok nr 1, nr 2, ………,aż do bloku nr 15).
- Określić położenie kotła z kartą Slave w ramach każdego bloku (na przykład, położenie 1, 2, 3 lub 4).

T3
1
ON

Adres SLAVE

OFF

J10

2
Karta SLAVE

J17
1

Main [główny]

2
ON

Adres BLOK

3
OFF

Tabela adresów BLOKÓW

4
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Ustawianie Adaresów do Połączeń Kaskadowych

Mikrowyłączniki

Tabela adresów SLAVE
Mikrowyłączniki
1

2

Adres
SLAVE

OFF
OFF
ON
ON

OFF
ON
OFF
ON

1
2
3
4

1

2

3

4

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
OFF
ON
ON
ON
ON

OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON

OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON

OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON

BLOKI
Awaria
1 blok
2 blok
3 blok
4 blok
5 blok
6 blok
7 blok
8 blok
9 blok
10 blok
11 blok
12 blok
13 blok
14 blok
15 blok

Przykład konfiguracji jednej baterii z 7 palnikami w układzie kaskadowym
W przypadku instalowania jednej baterii złożonej z siedmiu kotłów z kartą Slave, otrzymujemy dwa bloki: pierwszy złożony
z czterech kotłów, drugi z trzech. Z tego względu, należy skonfigurować dwa bloki, odpowiednio z adresem 1 i 2, natomiast
kotły przynależące do pierwszego bloku z adresem 1, 2, 3 i 4, a kotły przynależące do drugiego bloku z adresem 1, 2 i 3.

Adres SLAVE

Adres BLOK

ON

ON

Kocioł nr 1
1

2

1

2

OFF

3
OFF

4

ON

ON
Kocioł nr 2
1

2

1

2

OFF

3
OFF

4
Blok nr 1

ON

ON

Kocioł nr 3
1

2

1

2

OFF
ON

3
OFF

4
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ON

Kocioł nr 4
1

2

1

2

OFF

3
OFF

4

ON

ON

Kocioł nr 1
1

2

1

2

OFF

3
OFF

4

ON

ON
Kocioł nr 2

Blok nr 2
1

2

1

2

OFF
ON

3
OFF

4

ON

Kocioł nr 3
1

2
OFF

1

2

3
OFF
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Anomalia
BŁĘDY W KARCIE MASTER
W poniższych tabelach znajduje się opis błędów, które pojawiają się w karcie Master.
Błędy można podzielić na dwie grupy:
- Błędy stałe TYP A, które można usunąć poprzez naciśnięcie przycisku Reset (zob ref. 3 na str. 18).
- Błędy blokujące TYP E znikające po usunięciu przyczyny, która je wywołała.

Błędy stałe TYP A
Nr

Przyczyna

Sposoby napraw

A 16
A 18

BŁĄD WEWNĘTRZNY
BŁĄD WEWNĘTRZNY

Wymienić kartę Master
Wymienić kartę Master

Błędy usuwane automatycznie TYP E
Mogą się pojawić następujące błędy usuwane automatycznie.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z takich błędów, zapali się czerwona dioda (zob. ref. 5 na str. 18).
Nr

Przyczyna

Sposoby napraw

E
E
E
E
E
E

BŁĄD WEWNĘTRZNY
BŁĄD WEWNĘTRZNY
BŁĄD WEWNĘTRZNY
BŁĄD WEWNĘTRZNY
BŁĄD WEWNĘTRZNY
BRAK KART SLAVE

Wymienić kartę Master
Wymienić kartę Master
Wymienić kartę Master
Wymienić kartę Master
Wymienić kartę Master
Sprawdzić czy wyłączniki dwubiegunowe poszczególnych jednostek
znajdują się w położeniu “ON”.
Sprawdzić połączenia elektryczne kart Slave.
Częstotliwość główna nie wynosi 50 Hz
Czujnik zasilania instalacji nie podłączony lub uszkodzony.

25
23
24
25
26
32

E 34
E 02
E 04
E 18
E 20

BŁĄD 50 Hz
NTC1 otwarty
(NTC1: czujnik
NTC3 otwarty
(NTC3: czujnik
NTC1 zwarcie
(NTC1: czujnik
NTC3 zwarcie
(NTC3: czujnik

zasilania instalacji)
Czujnik ciepłej wody użytkowej nie podłączony lub uszkodzony.
zasobnika)
Zwarcie w czujniku zasilania obiegu głównego instalacji.
zasilania instalacji)
Zwarcie w czujniku ciepłej wody użytkowej.
zasobnika)

BŁĘDY W KARCIE SLAVE
Lista błędów karty Slave: powrót do stanu pierwotnego za pomocą ręcznego resetu (zob. ref. 3 na str. 18)
Niektóre błędy karty Slave możemy usunąć poprzez naciśnięcie przycisku RESET. (zob. ref. 14 na str. 18).
Nr
A01

A02
A04
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A16
A20
A24

Przyczyna

Sposoby napraw

5 Nieudane próby zapłonu.

Sprawdzić czy zawór gazowy jest otwarty.
Sprawdzić czy między dwoma elektrodami zapłonowymi występuje wyładowanie elektryczne.
Sprawdzić kabel zapłonu.
Wymienić kartę elektroniczną (Slave).

BŁĄD WEWNĘTRZNY
BŁĄD WEWNĘTRZNY
BŁĄD WEWNĘTRZNY
BŁĄD WEWNĘTRZNY
BŁĄD WEWNĘTRZNY
BŁĄD WEWNĘTRZNY
WEWNĘTRZNY BŁĄD OPROGRAMOWANIA
BŁĄD WEWNĘTRZNY
BŁĄD WEWNĘTRZNY
Płomień zgasł zbyt późno po
zamknięciu zaworu gazowego.
Błąd wentylatora

Wymienić kartę Slave.
Wymienić kartę Slave.
Wymienić kartę Slave.
Wymienić kartę Slave.
Wymienić kartę Slave
Wymienić kartę Slave
Nacisnąć przycisk Reset.
Wymienić kartę Slave
Wymienić kartę Slave
Sprawdzić czy zawór gazowy działa prawidłowo.
Wymienić zawór gazowy.
Zbyt duża różnica między zmierzoną prędkością wentylatora a prędkością odczytaną.
Sprawdzić wentylator.
Sprawdzić podłączenie elektryczne wentylatora.
Wymienić wentylator.

Lista błędów karty Slave: automatyczny powrót do pierwotnego stanu
Przyczyna
Sposoby napraw
Nr
E33
E34

Faza i neutrum zamienione
Błąd przycisku Reset

E35

Błąd pressostatu różnicowego wody
(styk otwarty)
BŁĄD WEWNĘTRZNY
Błąd kontroli płomienia
Zwarcie w czujniku spalin
Styk czujnika spalin otwarty
Wartość częstotliwości nie wynosi 50 Hz
BŁĄD WEWNĘTRZNY
Zwarcie w czujniku zasilania instalacji
Styk czujnika zasilania instalacji otwarty
Zwarcie w czujniku powrotu z instalacji
Styk czujnika powrotu z instalacji otwarty
Błąd czujnika zasilania instalacji na skutek
przekroczenia maksymalnej temperatury
Błąd czujnika powrotu z instalacji na skutek
przekroczenia maksymalnej temperatury
Błąd czujnika spalin na skutek przekroczenia
maksymalnej temperatury (w przypadku tego
błędu wentylator pracuje z maksymalną mocą)

E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48

Przywrócić prawidłowe połączenie elektryczne faza-neutrum.
Został naciśnięty więcej niż 7 razy w ciągu 30 minut. Poczekać, aż błąd zniknie.
Jeżeli maksymalnie po 40 minutach błąd nie zniknie, wymienić kartę Slave.
Sprawdzić czy w instalacji wodnej danej jednostki natężenie przepływu jest prawidłowe
2 m3/godz. dla każdej jednostki. Wymienić presostat wody (docelowo 500 l/godz.).
Wymienić kartę Slave.
Oczyścić elektrody. Wymienić elektrodę.
Sprawdzić łącznik czujnika spalin. Wymienić czujnik spalin.
Sprawdzić łącznik czujnika spalin. Wymienić czujnik spalin.
Sprawdzić częstotliwość sieci elektrycznej.
Wymienić kartę Slave.
Sprawdzić łącznik czujnika zasilania instalacji. Wymienić czujnik zasilania instalacji.
Sprawdzić łącznik czujnika zasilania instalacji. Wymienić czujnik zasilania instalacji.
Sprawdzić łącznik czujnika powrotu z instalacji. Wymienić czujnik powrotu z instalacji.
Sprawdzić łącznik czujnika powrotu z instalacji. Wymienić czujnik powrotu z instalacji.
Sprawdzić czy w instalacji wodnej danej jednostki natężenie przepływu jest prawidłowe
2 m3/godz. dla każdej jednostki.
Sprawdzić czy w instalacji wodnej danej jednostki natężenie przepływu jest prawidłowe
2 m3/godz. dla każdej jednostki.
Sprawdzić czy w instalacji wodnej danej jednostki natężenie przepływu wody jest prawidłowe.
Oczyścić wymiennik ciepła dla instalacji wodnej i instalacji odprowadzania spalin.
Około 2 m3/godz. dla każdej jednostki.
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Lista Parametrów

Nr Nazwa

dolna
granica

górna
granica

ustawienia
fabryczne

J.M.

10

Par. 17

70

°C

Opis

Parametry UŻYTKOWNIKA
1

SetPoint_ch_high

Jeżeli par. 14=0, jest to zadana wartość strefy
wysokiej temperatury
Jeżeli par.14=1, jest to maksymalna temperatura
strefy wysokiej temperatury

2

SetPoint_DHW

10

Par. 8

50

°C

3

SetPoint_ch_low

10

Par. 23

40

°C

Jeżeli par.22=0, jest to zadana wartość strefy niskiej
temperatury
Jeżeli par.22=1, jest to maksymalna temperatura
strefy niskiej temperatury

Parametry UŻYTKOWNIKA
6

DHW_type

0

6

0

0 = Brak produkcji ciepłej wody użytkowej
1 = Chwilowy z sondą NTC
2 = Zasobnik z sondą NTC
5 = Chwilowy z regulatorem przepływu
6 = Zasobnik z termostatem

7

P_DHW_max

1

255

230

Maksymalna prędkość/Moc w DHW

8

T_DHW_limit

10

80

60

Granica dla ustawienia użytkownika ciepłej wody

9

DHW_priority

0

2

0

0 = priorytet A

użytkowej
(priorytet c.w.u.)

1 = priorytet B
2 = Absolutny priorytet

10 T_tank_extra

0

50

30

°C

Temp. instalacji modułowej w DHW = par. 2 + par. 10

11 T_tank_hyst_up

0

20

1

°C

Dyferencjał górny ciepłej wody użytkowej

12 T_tank_hyst_down

0

20

5

°C

Dyferencjał dolny ciepłej wody użytkowej

13 N°_burn_DHW

1

60

60

Maksymalna ilość palników w DHW

14 CH_type_high

0

3

1

0 = Temperatura stała
1 = Regulacja pogodowa z sondą zewnętrzną
2 = 0-10 Vdc moc
3 = 0-10 Vdc temperatura

15 P_ch_max

1

255

230

16 CH_priority

0

2

0

Maksymalna prędkość/Moc w CH
0 = Brak pierwszeństwa między obiegami

(priorytet c.o.)

1 = Priorytet strefy wysokiej temperatury
2 = Priorytet strefy niskiej temperatury

17 T_CH_high_limit

10

80

80

°C

Granica dla ustawienia użytkownika strefy wysokiej
temperatury

18 T_CH_high_foot

10

Par. 1

50

°C

Min. wartość zadana strefy wysokiej temperatury –
przy maksymalnej temperaturze zewnętrznej (par. 38)

19 CH_high_hyst_on

0

20

7

°C

Histereza zapłonu obiegu wysokiej temperatury

20 CH_high_hyst_off

0

20

3

°C

Histereza wyłączenia obiegu wysokiej temperatury

21 Attenuation_high

0

70

0

°C

Zmniejszenie wartości zadanej z otwartymTA

22 CH_type_low

0

3

1

0 = Temperatura stała
1 = Regulacja pogodowa z sondą zewnętrzną
2 = 0-10 Vdc moc
3 = 0-10 Vdc temperatura

23 T_CH_low_limit

10

70

50

°C

Granica dla ustawienia użytkownika obiegu niskiej
temperatury

Nr Nazwa

dolna
granica

górna
granica

ustawienia
fabryczne

J.M.

Opis

24 T_CH_low_foot

10

Par. 13

25

°C

25 Attenuation_low

0

70

0

°C

Zmniejszenie wartości zadanej z otwartym TA

26 CH_low_hyst_on

0

20

5

°C

Histereza zapłonu obiegu niskiej temperatury

Min. wartość zadana obiegu niskiej temperatury –
przy maksymalnej temperaturze zewnętrznej (par. 38)

obliczona dla T zasilania instalacji Mix
27 CH_low_hyst_off

0

20

3

°C

Histereza wyłączenia obiegu niskiej temperatury
obliczona dla T zasilania instalacji Mix

28 Mix_valve_step_ open_time 0

255

5

s

Przy każdym kroku zawór otwiera się na ½
ustawionej wartości

29 Mix_valve_step_close_time 0

255

7

s

Przy każdym kroku zawór zamyka się na ½ ustawio
ustawionej wartości

30 Mix_valve_interval_time 0

255

5

s

Czas oczekiwania zaworu mieszającego

31 Mixing_p_hyst

0

255

2

°C

Histereza maksymalnego otwarcia zaworu

32 Mixing_still_hyst

0

255

2

°C

Opóźnienie

33 Power control mode

0

1

1

0 = Minimalna ilość palników

34 3rd pump [trzecia pompa] 0

1

0

0 = Pompa instalacji/pierścieniowa

35 Frost protection

-30

15

3

1

7

1

1 = Maksymalna ilość palników
1 = Strefa niskiej temperatury
°C

Instalacja

[funkcja
antyzamarzaniowa]
36 Gas_type [rodzaj gazu]

1 = GZ50 z odprowadzaniem spalin < 15m
2 = GZ50 z odprowadzaniem spalin > 15m
3 = GPL z odprowadzaniem spalin < 15m
4 = GPL z odprowadzaniem spalin > 15m

37 T_out_min

-20

30

0

°C

38 T_out_max

0

30

18

°C

39 T_out_correct [korekta] -30

30

0

°C

40 T_emergency [awaria] 10

80

70

°C

41 Parameter_reset

0

1

0

42 Flow switch on slave

0

1

1

0 = Karta slave nie sprawdza presostatu

43 Protocol [protokół]

0

1

1

0 = Protokół Eco
1 = link Argus (nowy)
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Przezbrajanie Z GZ50 Na Gpl
Kocioł POWER PLUS jest wyregulowany na gaz
GZ50 (G20). Można go jednak przezbroić na działanie
z użyciem GPL (gaz płynny) stosując w tym celu
odpowiedni zestaw, będący na wyposażeniu urządzenia.

b Przezbrojenia urządzenia powinien dokonywać
Autoryzowany Serwis BERETTA.

b Po wykonaniu przezbrojenia należy ponownie
wyregulować kocioł zgodnie z instrukcjami podanymi
w rozdziale „Regulacje”.

Przed wykonaniem przezbrojenia:
- Odłączyć zasilanie elektryczne od urządzenia ustawiając
wyłącznik główny w położeniu “wyłączony”.

- Zakręcić zawór odcinający dopływ paliwa.

W celu zainstalowania zestawu:
- Odkręcić śruby (1) mocujące przedni panel (2)

- Panel (2) pociągnąć najpierw ku sobie, a następnie do
góry i zdjąć

2

- Ustawić parametr 36 na wartość 3 lub 4 w zależności od
długości (L) przewodu odprowadzającego spaliny:
3 = L < 15 m
4 = L > 15 m.
Prędkość wentylatora dopasuje się automatycznie.

1

- Zdemontować zawór gazowy z zespołu wentylacyjnego
poluzowując trzy śruby (3).

3

- Zidentyfikować otwór przelotowy gazu z odpowiednią
uszczelką, która w przypadku zasilania GZ50 nie
posiada żadnej przesłony.
- Wprowadzić przesłonę (4) oznaczoną napisem "6.5"
nie wyjmując uszczelki.
Wyłącznie w przypadku, gdy kocioł zasilany jest
mieszanką gazów, która prowadzi do problemów
z zapłonem, należy stosować inną przesłonę (5) z
oznaczeniem "6.75".
- Zamontować z powrotem zawór gazowy.

6.75

6.5

4

5

- Po wewnętrznej stronie obudowy umieścić naklejkę
samoprzylepną (6) dla GPL dostarczaną w ramach
zestawu i usunąć naklejkę dla G20.
- Usunąć naklejkę z nazwą gazu dla G20 znajdującą się
w bocznej części ramy kotła.

6
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Kraj przeznaczenia:

0085/06

Typ urządzenia : B23, C63
Kategoria kotła : II2E3B/P
Ciśnienie zasilania gazem:
G20 20 mbar
G30+G31 37 mbar
Regulacja wykonana przez producenta:

G20 - 20 mbar - METAN
UWAGA

Przed zainstalowaniem i uruchomieniem
urządzenia uważnie przeczytać instrukcję
obsługi.

(Bok prawy)

Po zainstalowaniu zestawu sprawdzić:
- Szczelność wszystkich wykonanych połączeń
- Wykonać czynności kalibracji opisane poniżej w rozdziale
"Regulacje".

068661PL_1_E0
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Regulacje
Kocioł POWER PLUS wyregulowany jest na gaz GZ50
(G20) zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce
znamionowej.
W razie konieczności wykonania ponownej regulacji, na
przykład po konserwacji urządzenia, wymianie zaworu
gazowego lub po przezbrojeniu z gazu G20 na gaz GPL,
należy wykonać poniższe czynności:

USTAWIANIE CO2 PRZY MOCY MAKSYMALNEJ
- Nacisnąć równocześnie przyciski “Set/esc” i “+” i
przytrzymać przez 5 sekund.
- Wygenerować żądanie grzania poprez termostat
pokojowy.
Kocioł będzie działać z maksymalną mocą, a na
wyświetlaczu pojawi “H” wraz z temperaturą zasilania
instalacji (funkcja czyszczenia systemu kominowego).
- Odkręcić zatyczkę (1) i wprowadzić sondę analizatora
spalin.
- Wyregulować CO2 obracając śrubę (2) umieszczoną
na zaworze gazowym (obrót zgodnie z ruchem
wskazówek zegara powoduje zmniejszanie wartości
CO2), aby otrzymać wartość 9,4% dla G20 i 10,7% dla
GPL.

b Regulacje

maksymalnej i minimalnej mocy
powinien wykonać Autoryzowany Serwis
BERETTA.

2

1

USTAWIANIE CO2 PRZY MINIMALNEJ MOCY
- Nacisnąć równocześnie przyciski “Set/esc” i “-” i
przytrzymać przez 5 sekund.
Kocioł będzie działać z minimalną mocą, a na
wyświetlaczu pojawi “L” wraz z temperaturą zasilania
instalacji.
- Wyregulować CO2 obracając śrubę (2) umieszczoną
na zaworze gazowym (obrót zgodnie z ruchem
wskazówek zegara powoduje zmniejszanie wartości
CO2), aby otrzymać wartość 8,4% dla G20 i 8,7% dla
GPL.

KONTROLA KALIBRACJI
Nacisnąć równocześnie przyciski “Set/esc” i “+”
i przytrzymać przez 5 sekund w celu sprawdzenia
maksymalnej wartości CO2 (9,4% dla G20 i 10,7% dla
GPL). Następnie, nacisnąć przyciski “Set/esc” i “+” w
celu sprawdzenia minimalnej wartości CO2 (8,4% dla G20
i 8,7% dla GPL).

Po zakończeniu kontroli:
- Przerwać funkcję czyszczenia systemu kominowego
poprzez naciśnięcie przycisku “OK”.
- Przerwać żądanie grzania.
- Wyjąć sondę analizatora spalin i z powrotem starannie
dokręcić zatyczkę (1).

3

1

Wyłączanie Na Krótki Okres Czasu
W przypadku krótkiej nieobecności, należy wykonać
poniższe czynności:
- Ustawić termostaty środowiskowe na temperaturę około
10°C.
- Ustawić parametr 2 na wartość “10” lub ustawić
termostat zasobnika na temperaturę 10°C.

Jeżeli zasilanie gazem i zasilanie elektryczne
sygnalizowane przez pulsującą zieloną diodę pozostaną
włączone, kocioł jest odpowiednio zabezpieczony.
Karta elektroniczna posiada aktywne zabezpieczenie
przed zamarzaniem, również w stanie oczekiwania.

Funkcja antyzamarzaniowa posiada dwa poziomy:
- pierwszy, który powoduje uruchomienie pompy,
jeżeli temperatura kolektora ≥ 5°C lub przy CH_type=1
i z podłączoną sondą zewnętrzną;
jeżeli temp. zewnętrzna ≤ 3°C (par. 35=Frost_protection),
uruchomiona zostanie pompa instalacji i pompa strefy
wysokiej temperatury.
- drugi, który powoduje uruchomienie pompy i palnika
jeżeli po upływie 10 minut temperatura kolektora ≤
5°C, palnik działać będzie z maksymalną mocą, dopóki
temperatura kolektora ≥ 20°C;
jeżeli po upływie 10 minut temperatura kolektora ≥ 5°C,
lecz przy CH_Type = 1 i z podłączoną sondą zewnętrzną,
temperatura zewnętrzna ≤ 3°C, pompa będzie cały
czas pracować, dopóki temperatura zewnętrzna ≥ 3°C.

Wyłączanie na Długi Okres Czasu

63
Jeżeli nie będziemy korzystać z kotła przez dłuższy okres
czasu, należy wykonać następujące czynności:

- Ustawić wyłącznik główny instalacji (1) w położeniu
“wyłączony” i sprawdzić czy wyłączone są zielone
diody sygnalizacyjne (2) i (3).

- Zakręcić zawory gazowe i wodę wpływającą do
instalacji grzewczej.

b W tym przypadku funkcja antyzamarzaniowa

jest nieaktywna. Należy opróżnić instalację oraz
zasobnik ciepłej wody użytkowej, jeżeli istnieje
zagrożenie wystąpienia przymrozków.

3

2

1
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Konserwacja
Aby zapewnić długie użytkowanie i sprawność kotła,
konieczne jest poddawanie go regularnym przeglądom.
Częstotliwość przeglądów zależy od szczególnych
warunków instalacji oraz użytkowania, jednak przyjmuje
się za wskazane coroczne kontrole wykonywane
przez Autoryz owany Serwis BERETTA. Wczesniejsze
zaplanowanie przeglądu pozwoli oszczędzić czas i
pieniądze.Przegląd umożliwia ograniczenie zużycia gazu
i wody, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i utrzymanie
niezawodności urządzenia w czasie. Należy pamiętać,
że wszelkich działań na kotle może podejmować tylko
Autoryzowany Serwis BERETTA.
Przypominamy, że analiza spalania wykonana przed
rozpoczęciem prac konserwacyjnych dostarcza
użytecznych informacji na temat czynności, które należy
przeprowadzić.
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności należy:
- Odłączyć zasilanie elektryczne ustawiając wyłącznik
główny instalacji w położeniu “wyłączony”.
- Zakręcić zawór gazowy.

b Producent

zaleca dokonywanie przeglądu
przynajmniej raz na dwa lata przez Autoryzowany
Serwis BERETTA.

Czyszczenie Kotła
Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć zasilanie
elektryczne ustawiając wyłącznik główny instalacji w
położeniu “wyłączony”.

NA ZEWNĄTRZ
Przy pomocy szmatki zwilżonej wodą z mydłem wyczyścić
obudowę, panel sterowania, części lakierowane oraz
plastikowe. W przypadku uporczywych plam zmoczyć
szmatkę w 50% roztworze wodnym denaturatu.

a Nie

stosować rozpuszczalników, preparatów
mających właściwości ścierne lub detergentów w
proszku.

OD WEWNĄTRZ
Przed przystąpieniem do czyszczenia wnętrza urządzenia
należy:
- Zakręcić zawory odcinające
- Zakręcić kurki wszystkich instalacji.

Zdejmowanie panelu przedniego, dostęp do panelu
sterowania i do wewnętrznych części kotła
- Odkręcić śruby (1) mocujące panel przedni (2).
2

- Panel (2) pociągnąć najpierw ku sobie, a następnie do
góry i zdjąć

1

- Panel sterowania (3) obrócić o 90°C i wyjąć cztery
śruby (4) w celu usunięcia tylnego zamknięcia.
3
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4
- W tym momencie można uzyskać dostęp do kostki
połączeniowej (5) i do kart:
- karty Master (6) (modele 50M i 100M)
- pierwszej karty Slave (7)
- drugiej karty Slave (8) (modele 100M i 100S)

Po zakończeniu przeglądu, ponownie zmontować kocioł
wykonując powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

5

7
6
8
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Demontaż karty Master i kart Slave
- Zdejmując przedni panel uzyskujemy dostęp do panelu
sterowania (zob. czynności opisane na poprzedniej
stronie).
- Usunąć śruby (V), a następnie zdjąć osłonę karty Master.
Powtórzyć tę samą czynność w celu zdjęcia osłony z
(7) pierwszej karty Slave i (8) ewentualnie drugiej.
- Wyjąć styki kart i odkręcić śruby mocujące, aby wyjąć
karty.

V

7
6

bW

przypadku wymiany karty Master, należy
posługiwać się schematem elektrycznym
znajdującym się na str. 14 (w celu przywrócenia
właściwych połączeń).

8

Po zakończeniu przeglądu, ponownie zmontować kocioł
wykonując powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

Demontaż wentylatora
- Zdjąć przedni panel i górny kotła (zob. czynności
opisane na stronie 65).
- Odłączyć kable (5) wentylatora (6).
- Kluczem nasadowym 8 mm odkręcić cztery śruby (7)
mocujące wentylator (6) do wymiennika ciepła.
- Odkręcić cztery śruby (8) mocujące wentylator (6) do
przenośnika powietrza (9).
- Wyjąć wentylator (6).

6
5
9

Po zakończeniu przeglądu, ponownie zmontować kocioł
wykonując powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

8

b Sprawdzić czy połączenie gazowe jest szczelne.
7

Demontaż i czyszczenie palnika oraz wymiennika ciepła
6

- Zdjąć przedni panel i górny kotła (zob. czynności
opisane na stronie 65).

5
9

- Odłączyć kable (5) wentylatora (6).

- Odkręcić dwie śruby (8) mocujące wentylator (6) do
przenośnika powietrza (9).
8
- Kluczem nasadowym 8 mm odkręcić cztery śruby (7)
mocujące wentylator (6) do wymiennika ciepła.

10

- Wyjąć uszczelkę (11) i palnik (12).

- Zdemontować płytkę z elektrodą (13) i sprawdzić stan
elektrody. Ewentualnie wymienić elektrodę.
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Po zakończeniu konserwacji, ponownie zmontować kocioł
wykonując powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

b Sprawdzić czy połączenie gazowe jest szczelne.

6

11

12

13
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Czyszczenie syfonu i odprowadzania skroplin
- Zdjąć przedni panel i górny kotła (zob. czynności opisane
na stronie 65) i znaleźć syfon (14) odprowadzający
skropliny.

15

14

- Zdjąć zawleczkę (15), odłączyć rurę odprowadzającą
skropliny, wyjąć syfon i zdemontować go odkręcając
dwie zatyczki śrubowe (16).
16

- Wyjąć pływak (17) i oczyścić wszystkie elementy
składowe.

17

Po zakończeniu konserwacji, ponownie zmontować kocioł
wykonując powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
16

Anomalia i Sposoby Naprawy
ANOMALIA

PRZYCZYNA

Zapach gazu

Obwód zasilania gazem

Zapach spalin

Obwód spalin

Nieregularne spalanie

Ciśnienie gazu w palniku

Sprawdzić regulację

Zainstalowane dysze

Sprawdzić średnicę

Czyszczenie palnika i
wymiennika ciepła

Sprawdzić stan działania

Zatkane kanały wymiennika ciepła

Awaria wentylatora

SPOSÓB NAPRAWY
Skontrolować szczelność
podłączeń oraz zamknięcie
przyłączy ciśnieniowych

Skontrolować:
- szczelnośc połączeń
- istnienie przeszkód
- jakość spalania

Skontrolować czystość kanałów

Sprawdzić stan działania

69
Opóźnienia zapłonu połączone z
pulsowaniem płomienia palnika

Kocioł brudzi się w
krótkim czasie

Palnik nie zapala się mimo
wykonanych regulacji kotła

Ciśnienie gazu w palniku

Sprawdzić regulację

Elektroda zapłonowa

Sprawdzić położenie i stan
działania

Proces spalania

Sprawdzić kolor płomienia
Sprawdzić ustawienia
parametrów spalania

Zawór gazowy

Sprawdzić czy na końcówkach
zaworu gazowego występuje
napięcie 230Vac, sprawdzić
okablowanie i połączenia.
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ANOMALIA

PRZYCZYNA

Kocioł nie zapala się

Brak zasilania elektrycznego
(wyświetlacz nie pokazuje żadnego
komunikatu)

Kocioł nie uzyskuje
odpowiedniej temperatury

Zabrudzony kocioł
Niedostateczne natężenie
przepływu gazu w palniku

Kocioł blokuje się po zadziałaniu
zabezpieczenia termicznego

Kocioł osiąga odpowiednią
temperaturę, lecz system
grzewczy jest zimny

SPOSÓB NAPRAWY
Sprawdzić:
- połączenia elektryczne
- stan bezpiecznika

Oczyścić komorę spalania

Sprawdzić regulację palnika

Regulacja kotła

Sprawdzić poprawne działanie
Sprawdzić ustawioną
temperaturę

Regulacja kotła

Sprawdzić poprawne działanie
Sprawdzić ustawioną temperaturę
Sprawdzić okablowanie
elektryczne
Sprawdzić umiejscowienie czujnika

Brak wody

Sprawdzić zawór odpowietrzający
Sprawdzić ciśnienie w obwodzie
centralnego ogrzewania

Obecność powietrza w instalacji

Odpowietrzyć instalację

Awaria pompy obiegowej

Odblokować pompę obiegową
Wymienić pompę obiegową
Sprawdzić połączenie
elektryczne pompy obiegowej

Pompa obiegowa nie włącza się

Awaria pompy obiegowej

Odblokować pompę obiegową
Wymienić pompę obiegową
Sprawdzić połączenie
elektryczne pompy obiegowej

Częste zadziałanie zaworu
bezpieczeństwa instalacji

Zawór bezpieczeństwa instalacji

Nadmierne ciśnienie sieci

Naczynie wzbiorcze instalacji

Skontrolować ustawienie lub
sprawność

Sprawdzić ciśnienie obciążenia
Sprawdzić reduktor ciśnienia

Sprawdzić sprawność działania
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