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INSTALACJI I KONSERWACJI
GAZOWEGO KOT£A GRZEWCZEGO

Boiler 24i-29i

kot³y i podgrzewacze

Gazowy kocio³ grzewczy BOILER spe³nia podstawowe wymagania nastêpuj¹cych rozporz¹dzeñ:
- Rozporz¹dzenie dot. gazu 90/396/EWG
- Rozporz¹dzenie dot. sprawnoci 92/42/EWG
- Rozporz¹dzenie dot. zgodnoci elektromagnetycznej 89/336/EWG
- Rozporz¹dzenie dot. niskiego napiêcia 73/23/EWG
i w zwi¹zku z powy¿szym posiada znak CE.

W niektórych czêciach instrukcji u¿yte zosta³y umowne oznaczenia:
!

UWAGA - w odniesieniu do czynnoci wymagaj¹cych szczególnej ostro¿noci oraz odpowiedniego
przygotowania
ZABRONIONE - w odniesieniu do czynnoci, które w ¿adnym wypadku NIE MOG¥ byæ wykonane
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1 WARUNKI BEZPIECZEÑSTWA
!

!

!

!

Niniejsza instrukcja instalacji stanowi  wraz
z instrukcj¹ obs³ugi przeznaczon¹ dla
u¿ytkownika - nieod³¹czn¹ czêæ urz¹dzenia:
nale¿y wiêc upewniæ siê, czy wchodzi w sk³ad
jego wyposa¿enia, równie¿ w razie
przekazania go innemu w³acicielowi czy
u¿ytkownikowi lub przeniesieniu go do innej
instalacji.
Instalacja kot³a oraz wszelkie inne czynnoci
serwisowe i konserwacyjne musz¹ byæ
wykonane przez Autoryzowany Serwis
Beretta zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
Kocio³ powinien byæ u¿ytkowany zgodnie z
przeznaczeniem. Wyklucza siê wszelk¹
odpowiedzialnoæ producenta/importera, z
powodu szkód wynikaj¹cych z b³êdnej
instalacji, regulacji, konserwacji lub
niew³aciwego u¿ytkowania.
Po usuniêciu opakowania nale¿y upewniæ siê,
czy urz¹dzenie jest kompletne i
nieuszkodzone. W przeciwnym wypadku
nale¿y natychmiast zwróciæ siê do
sprzedawcy, u którego zosta³o ono zakupione.

!

!

!

kot³y i podgrzewacze

Podczas realizacji produkowanych w naszych
zak³adach kot³ów zwraca siê uwagê na ich
pojedyncze komponenty w celu
zabezpieczenia przed ewentualnym
niebezpieczeñstwem tak ich u¿ytkownika jak
i instalatora.
Tak wiêc po ka¿dej interwencji
przeprowadzonej na urz¹dzeniu uprawniony
instalator powinien zwróciæ szczególn¹ uwagê
na po³¹czenia elektryczne, przede wszystkim
odcinków przewodów pozbawionych os³on,
które absolutnie nie mog¹ wychodziæ z listwy
zaciskowej, zapobiegaj¹c w ten sposób
ewentualnemu
stykaniu
siê
niezabezpieczonych czêci tych¿e
przewodów.

Spust zaworu bezpieczeñstwa musi byæ
pod³¹czony do w³aciwego systemu
zbieraj¹co - odprowadzaj¹cego. Producent/
importer urz¹dzenia nie ponosi
odpowiedzialnoci za ewentualnie szkody
spowodowane zadzia³aniem zaworu
bezpieczeñstwa.
Podczas instalacji nale¿y pouczyæ
u¿ytkownika, ¿e:
- w razie wycieków wody nale¿y zamkn¹æ
jej dop³yw i natychmiast zwróciæ siê do
Autoryzowanego Serwisu Beretta;
- musi okresowo sprawdzaæ czy cinienie
robocze w instalacji hydraulicznej ma
wartoæ 1 bara. W razie potrzeby zwróciæ
siê do Autoryzowanego Serwisu
Beretta;
- w razie nie u¿ytkowania kot³a przez

d³u¿szy okres czasu nale¿y wykonaæ
przynajmniej nastêpuj¹ce czynnoci:
• ustawienie wy³¹cznika g³ównego urz¹dzenia
oraz wy³¹cznika g³ównego ca³ej instalacji w
pozycji wy³¹czony.
• zamkniêcie kurków gazu oraz wody,
zarówno obiegu centralnego ogrzewania,
jak i ciep³ej wody u¿ytkowej.
• opró¿nienie obiegu centralnego
ogrzewania oraz ciep³ej wody u¿ytkowej,
jeli zachodzi niebezpieczeñstwo
zamarzania;
Dla zapewnienia bezpieczeñstwa nale¿y pamiêtaæ, ¿e:
dzieci oraz osoby niepe³nosprawne bez opieki
nie powinny u¿ytkowaæ urz¹dzenia;
niebezpieczne jest w³¹czanie jakichkolwiek
urz¹dzeñ elektrycznych, jak na przyk³ad
wy³¹czników, elektrycznych artyku³ów
gospodarstwa domowego, itp., jeli czuje siê
w otoczeniu rozchodz¹cy zapach gazu. W
przypadku ulatniania siê gazu nale¿y
natychmiast wywietrzyæ pomieszczenie
otwieraj¹c szeroko okna i drzwi; zamkn¹æ
g³ówny kurek gazu; niezw³ocznie skontaktowaæ
siê z Autoryzowanym Serwisem Beretta;
nie nale¿y dotykaæ urz¹dzenia mokrymi lub
wilgotnymi czêciami cia³a i/lub bêd¹c na boso;
przed przyst¹pieniem do wykonania czynnoci
zwi¹zanych z czyszczeniem nale¿y od³¹czyæ
urz¹dzenie od sieci elektrycznej ustawiaj¹c
dwubiegunowy wy³¹cznik instalacji oraz
wy³¹cznik g³ówny znajduj¹cy siê na panelu
sterowania w pozycji OFF;
zabronione jest przeprowadzanie jakichkolwiek
modyfikacji urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych lub
regulacyjnych bez zezwolenia
lub
odpowiednich wskazówek producenta/
importera;
nigdy nie nale¿y ci¹gn¹æ, od³¹czaæ, skrêcaæ
przewodów elektrycznych wychodz¹cych z
kot³a, nawet wtedy jeli jest on od³¹czony od
sieci elektrycznej;
nie nale¿y dopuciæ do zatkania lub
zmniejszenia
przewitu
otworów
wentylacyjnych pomieszczenia, w którym
zainstalowany jest gazowy kocio³ grzejny.
Otwory wentylacyjne s¹ niezbêdne, by proces
spalania gazu przebiega³ w³aciwie;
nie nale¿y pozostawiaæ pojemników oraz
substancji ³atwopalnych w pomieszczeniu, w
którym zainstalowane jest urz¹dzenie;
nie nale¿y pozostawiaæ czêci opakowania w
miejscach dostêpnych dzieciom.

2 OPIS URZ¥DZENIA
2.1 Opis

•

Boiler jest to gazowy kocio³ wisz¹cy s³u¿¹cy dla
potrzeb centralnego ogrzewania (c.o.) oraz do
produkcji ciep³ej wody u¿ytkowej (c.w.u.).
Ten rodzaj urz¹dzenia nale¿y instalowaæ zgodnie z
normami i przepisami obowi¹zuj¹cymi w Polsce
dotycz¹cymi gazowych kot³ów grzewczych
zasilanych napiêciem przemiennym 230V/50Hz.

•

G³ówna charakterystyka techniczna urz¹dzenia:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

mikroprocesorowy modu³ elektroniczny
kontroluj¹cy poprawn¹ pracê urz¹dzenia
p³ynna elektroniczna regulacja mocy w obiegu
c.o. i c.w.u.
elektroniczny zap³on z jonizacyjn¹ kontrol¹
p³omienia
wbudowany stabilizator cinienia gazu
sieciowego
potencjometr do regulacji temperatury wody w
obiegu c.o.
potencjometr do regulacji temperatury wody w
obiegu c.w.u.
³agodny zap³on elektroniczny
prze³¹cznik Off - zerowanie blokady alarmów,
Lato, Zima
czujnik NTC s³u¿¹cy do kontroli temperatury w
obiegu c.o.
czujnik NTC s³u¿¹cy do kontroli temperatury w
obiegu c.w.u.
pompa obiegowa oraz automatyczny
odpowietrznik
by-pass c.o.
trójdro¿ny zawór z napêdem elektrycznym oraz
z funkcj¹ priorytetowego przygotowania ciep³ej
wody u¿ytkowej
zasobnik ze stali INOX do przygotowania c.w.u.
o pojemnoci 60 l
naczynie wzbiorcze o pojemnoci 8 litrów na c.o.
zawór nape³niania instalacji c.o.
termomanometr kontroli cinienia wody c.o.
przystosowanie do monta¿u programatora
rodowiskowego lub dobowo-godzinowego
autodiagnostyka z dwukolorow¹ diod¹
sygnalizacyjn¹
mikroprocesorowa kontrola czujników NTC
elektryczny zawór gazu z podwójnym
przerywaczem steruj¹cym palnikiem
termostat temperatury granicznej samoczynnie
powracaj¹cy do stanu pocz¹tkowego,
kontroluj¹cy przegrzewanie siê urz¹dzenia,
gwarantuj¹cy niezawodne bezpieczeñstwo ca³ej
instalacji
automatyczny zabezpieczaj¹cy termostat
spalin, kontroluj¹cy w³aciwe ich
odprowadzanie, który w przypadku wyst¹pienia
niewystarczaj¹cego ci¹gu w kanale dymowym
powoduje zablokowanie pracy kot³a
zawór bezpieczeñstwa w obiegu c.o. o wartoci
3 barów
przystosowanie do funkcji grzania wstêpnego
c.w.u.

•
•
•

•

system zapobiegaj¹cy blokadzie pompy
obiegowej
system zapobiegaj¹cy blokadzie zaworu 3drogowego
zabezpieczenie antyzamarzaniowe
system jonizacyjnej kontroli p³omienia, który w
przypadku zganiêcia p³omienia powoduje
przerwanie dop³ywu gazu.
presostat uniemo¿liwiaj¹cy zap³on w przypadku
braku wody
funkcja Bezpieczeñstwa Dzieci: funkcja, która
pozwala je¿eli jest za³o¿ony mostek IP1, na
ustawienie temperatury wody w zasobniku ok..
43 -+ 3o C ( eliminuj¹c elektronicznie dzia³anie
pokrêt³a wyboru temperatury c.w.u.). Wszystko
po to aby zapobiec poparzeniom.
Aktywacja tej funkcji nie pozwala na dzia³anie
funkcji przeciwbakteryjnej.
Aby aktywowaæ tê funkcjê nale¿y zwróciæ siê
do Autoryzowanego Serwisu Beretta.
funkcja przeciwbakteryjna: unieszkodliwienie
bakterii nastêpuje podczas podniesienia
temperatury wody w zasobniku powy¿ej 50/
550C.
Zaleca siê aby minimum co 2-3 dni ustawiæ
pokrêt³o wyboru temperatury c.w.u. na
maksimum podnosz¹c temperaturê wody w
zasobniku do 630C przez minimum 5 min.
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2.2 Elementy funkcyjne kot³a
Legenda
1. Zawór nape³niania
2. Zawór bezpieczeñstwa na c.o.
3. Zawór opró¿niania instalacji
4. Zawór 3-drogowy
5. Presostat wody
6. Pompa obiegowa
7. Zawór gazowy
8. Transformator zap³onowy
9. Palnik
10. Elektroda zap³onowo-jonizacyjna
11. Termostat granicznej temperatury
12. Wymiennik g³ówny
13. Czujnik NTC
14. Termostat spalin
15. Zawór odpowietrzania
16. Naczynie wzbiorcze c.w.u.
17. Naczynie wzbiorcze c.o.
18. Zasobnik
19. Zawór bezpieczeñstwa c.w.u.
20. Zawór opró¿niania zasobnika
21. Pokrêt³o wyboru temperatury c.w.u.
22. Pokrêt³o wyboru funkcji
23. Sygnalizacja wietlna stany pracy kot³a
24. Funkcja zima
25. Funkcja wy³¹czone-odblokowanie
26. Funkcja lato
27. Pokrêt³o wyboru temperatury c.o.

2.3 System kontroli ci¹gu kominowego
Kocio³ jest wyposa¿ony w system kontrolny
w³aciwego odprowadzania produktów spalania
(14), który w przypadku wyst¹pienia jakichkolwiek
nieprawid³owoci w dzia³aniu powoduje
zablokowanie pracy urz¹dzenia.
Aby przywróciæ stan pocz¹tkowy dzia³ania
urz¹dzenia, nale¿y ustawiæ prze³¹cznik funkcji w
pozycji OFF ZEROWANIE i odczekaæ parê sekund,
a nastêpnie ustawiæ prze³¹cznik funkcji w wybranej
pozycji.
Jeli wczeniej zauwa¿one niew³aciwe dzia³anie
wystêpuje nadal, nale¿y zwróciæ siê do
Autoryzowanego Serwisu Beretta.
Urz¹dzenie kontroluj¹ce w³aciwe odprowadzanie
spalin musi zawsze bez wyj¹tku funkcjonowaæ
w prawid³owy sposób.
W przypadku koniecznoci wymiany ca³ego
urz¹dzenia s³u¿¹cego do kontroli ci¹gu
kominowego lub wymiany tylko jego
uszkodzonych czêci, nale¿y stosowaæ wy³¹cznie
oryginalne czêci zamienne

15

16

14

13
12

17

11
10
9
8

7
6

18

5
4
3
2

19

1

20

Rys. 2.1

21

22

24

23

25

27

26

Rys. 2.2

2.4 Dane techniczne
Maksymalna moc cieplna palnika - obieg c.o./ c.w.u. (*)
Maksymalna moc cieplna kot³a - obieg c.o./ c.w.u. (*)
Minimalna moc cieplna palnika - obieg c.o./ c.w.u. (*)
Minimalna moc cieplna kot³a - obieg c.o./ c.w.u. (*)
Moc elektryczna/Pobór mocy/
Kategoria
Zasilanie
Stopieñ zabezpieczenia
FUNKCJA C.O.
Maksymalne cinienie  temperatura wody
Zakres regulacji temperatury wody c.o.
Pompa: cinienie t³oczenia
przy przep³ywie
Naczynie wzbiorcze
Na³adowanie naczynia wzbiorczego
FUNKCJA C.W.U.
Maksymalne cinienie wody
Minimalne cinienie wody
Wydatek c.w.u. ∆t 25°C
∆t 30°C
∆t 35°C
Zakres regulacji temperatury c.w.u.
Regulator przep³ywu
CINIENIE GAZU
Cinienie zasilania gazu GZ-50
Cinienie zasilania gazu GZ-35
Cinienie zasilania gazu GZ-41,5
Cinienie zasilania gazu Propan G31
POD£¥CZENIA
Zasilanie - powrót c.o.
Wejcie - wyjcie c.w.u.
Wejcie gazu
Odprowadzenie spalin
WYMIARY KOT£A
Wysokoæ
Szerokoæ
G³êbokoæ
Waga kot³a
EMISJA SPALIN GZ50
Maksymalnie CO b.w. poni¿ej
CO2
NOx b.w. poni¿ej
∆t spalin
Minimalnie
CO b.w. poni¿ej
CO2
NOx b.w. poni¿ej
∆t spalin

24i

29i

V - Hz
IP

26,70
24,10
10,40
8,70
85
II2H3
230-50
X4D

31,90
28,80
10,70
8,80
85
II2H3
230-50
X4D

bar - °C
°C
mbar
l/h
l
bar

3-90
40-80
380
800
10
1

3-90
40-80
380
800
10
1

bar
bar
l/min
l/min
l/min
°C
l/min

8
2
13,8
11,5
9,9
40-63
8

8
2
16,5
13,8
11,8
40-63
10

mbar
mbar
mbar
mbar

20
13
20
37

20
13
20
37

ø
ø
ø
ø

3/4
1/2
3/4
130

3/4
1/2
3/4
140

mm
mm
mm
kg

940
600
465
56,5

940
600
465
58,5

p.p.m
%
p.p.m
°C
p.p.m
%
p.p.m
°C

80
6,00
150
121
80
2,50
130
82

100
6,50
190
126
80
2,40
130
81

kW
kW
kW
kW
W

Kontrola przeprowadzona zosta³a przy zastosowaniu rury o red. 130 mm dla 24 kW i 140 mm dla 29 kW, temperatura wody 80-600C,
d³ugoæ 0,5 m.
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PARAMETRY

Nominalne cinienie zasilania
Minimalne cinienie zasilania

..
.

24i
Palnik g³ówny:
liczba 12 dysz
Maksymalne zu¿ycie gazu dla c.o.

mbar
. mbar

...................
............................
..
......
Maksymalne zu¿ycie gazu dla c.w.u.
...........
.. .
.
Minimalne zu¿ycie gazu dla c.o.
......... ..
...
..
Minimalne zu¿ycie gazu dla c.w.u.
..........
.
.
Maksymalne cinienie gazu na palniku c.o...........................

m3 /h
kg/h
m3 /h
kg/h
m3 /h
kg/h
m 3 /h
kg/h
mbar

Maksymalne cinienie gazu na palniku c.w.u.......................

mbar

Minimalne cinienie gazu na palniku c.o..............................

mbar

Minimalne cinienie gazu na palniku c.w.u...........................

mbar

29i
Palnik g³ówny:
liczba 14 dysz
Maksymalne zu¿ycie gazu dla c.o.

ø mm

.
. .........
..
.
Maksymalne zu¿ycie gazu dla c.w.u.
.
.. ...........
. .
Minimalne zu¿ycie gazu dla c.o.
..
...........
. .
Minimalne zu¿ycie gazu dla c.w.u.
..........
. .
Maksymalne cinienie gazu na palniku c.o..........................

m3 /h
kg/h
m3 /h
kg/h
m 3 /h
kg/h
m 3 /h
kg/h
mbar

Maksymalne cinienie gazu na palniku c.w.u.......................

mbar

Minimalne cinienie gazu na palniku c.o..............................

mbar

Minimalne cinienie gazu na palniku c.w.u...........................

mbar

ø mm

GZ-50

GZ-35

GZ-41,5

PROPAN

20

13

20

37

13,5

-

-

-

1,35
2,46

1,80
3,29

1,50
2,97

0,77

2,46

3,29

2,97

0,97

1,30

1,13

0,97

1,30

1,13

10,10
103
10,10
103
1,70
17
1,70
17

6,70
68,32
6,70
68,32
1,10
11,22
1,10
11,22

9,9
100,95
9,9
100,95
1,60
16,32
1,60
16,32

1,36
2,46

1,80
3,29

1,50
2,97

2,46

3,29

2,97

0,97

1,30

1,13

0,97

1,30

1,13

9,90
101
9,90
101
1,30
13
1,30
13

6,80
69,34
6,80
69,34
0,90
9,18
0,90
9,18

9,60
97,89
9,60
97,89
1,30
13,26
1,30
13,26

kot³y i podgrzewacze

!!! Kalibrowanie wykonane musi byæ mierz¹c cinienie przy od³¹czonym ujêciu wzbiorczym oraz wyjêtej nasadce.

1,84
1,84
0,73
0,73
36,00
367
36,00
367
6,00
61
6,00
61

0,77
1,84
1,84
0,73
0,73
36,00
367
36,00
367
4,70
48
4,70
48

2.5 Materia³ na wyposa¿eniu
Kocio³ jest dostarczany w opakowaniu z kartonu; aby
go rozpakowaæ nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce
czynnoci:
- po³o¿yæ kocio³ na ziemi najszersz¹ stron¹
- rozci¹æ górn¹ tamê zamykaj¹c¹
- otworzyæ karton
Na wyposa¿eniu kot³a jest dostarczany nastêpuj¹cy
materia³:
- Plastikowy woreczek zawieraj¹cy:
- instrukcjê instalowania
- instrukcjê obs³ugi
- kartê gwarancyjn¹

listê serwisow¹
Jeden pakiet zawieraj¹cy:
zawór gazowy
zawór c.o.
zawór c.o. z filtrem
zawór c.w.u.
4 rurki, 4 z³¹czki, 4 nakrêtki, 5 uszczelek do
po³¹czenia z instalacj¹
- Zawiesie kot³a z ram¹ do monta¿u wstêpnego
-

Rys. 2.3

2.6 Wymiary i przy³¹cza

A (mm)
24 i

202

29 i

226,5

Rys. 2.4
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2.7 Obieg hydrauliczny

5

7

8

9

11

10

6

12

13

G
1

4

14
2

3

18

R

Rys. 2.5

15
16

17

M

AC

AF

R
M
G
AC
AF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Powrót c.o.
Zasilanie c.o.
Gaz
Woda ciep³a
Woda zimna
By-pass automatyczny
Zawór nape³niania
Zawór 3-drogowy
Zawór bezpieczeñstwa c.o.
Naczynie wzbiorcze c.o.
Pompa
Wymiennik
Czujnik NTC c.o.
Zawór odpowietrzania
Separator powietrza
Zasobnik c.w.u.
Naczynie wzbiorcze c.w.u.
Wê¿ownica zasobnika
Czujnik NTC c.w.u.
Zawór bezpieczeñstwa
Ogranicznik przep³ywu
Zawór opró¿niania zasobnika
Zawór opró¿niania instalacji

CZUJNIK NTC
ZASOBNIKA
CZUJNIK NTC
KOT£A

Rys. 2.6

Wydajnoæ pompy

500

CINIENIE (mbar)

kot³y i podgrzewacze

600

Zale¿noæ wydajnoci pompy w funkcji przep³ywu
wody przedstawia poni¿szy wykres.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e kocio³ pracuje tylko wówczas,
kiedy w wymienniku obiegu g³ównym jest odpowiedni
przep³yw wody.
W tym celu kocio³ jest wyposa¿ony w automatyczny
by-pass, który zapewnia odpowiedni przep³yw wody
w wymienniku niezale¿nie od stanu instalacji
grzewczej.

400

300

200

100
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

WYDAJNOÆ (l/h)

1000

1100

1200

1300

1400

2.8 Schemat elektryczny

WYMAGANA JEST POLARYZACJA L - N

Termostat pokojowy (230 V p.z.) musi byæ pod³¹czony, po usuniêciu mostka, do zacisków ³¹cznika ME w sposób, w jaki pokazano to na rysunku.

legenda kolorów:
nero
czarny
blu
niebieski
bianco bia³y
rosso
czerwony
verde zielony
grigio
szary
viola
fioletowy
marrone br¹zowy
rosa
ró¿owy

T.A.
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Rys. 2.7
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2.9 Schemat dzia³ania

WYMAGANA JEST POLARYZACJA L - N

Rys. 2.8

P1
P2
P3
T.A.
T.F.
T.L.
PA
S.R.
S.Boll.
P5
JP1
JP2
JP3
JP4
F1
E.A./R.
RL1

Potencjometr regulacji temperatury c.w.u.
Potencjometr regulacji temperatury c.o.
Prze³¹cznik OFF - lato - zima - analiza spalin
Termostat rodowiskowy
Termostat spalin
Termostat temperatury granicznej
Presostat wody
Czujnik (NTC) na c.o.
Czujnik (NTC) zasobnika
Potencjometr regulacji maksimum na c.o. (je¿eli przewidziany)
Mostek wyboru funkcji Bezpieczeñstwa Dzieci
Mostek zerowania czasów  kalibrowania
Mostek wyboru gaz metan - propan
Mostek konfiguracji u¿ytkownika
Bezpiecznik topikowy 2 A F
Elektroda zap³onowo/jonizacyjna
Przekanik sterowania pomp¹

RL2
RL4
LED

Przekanik sterowania napêdem zaworu trójdro¿nego
Przekanik zezwolenia na zap³on
Dioda zielona stwierdzaj¹ca obecnoæ zasilania
Dioda czerwona sygnalizuj¹ca wyst¹pienie
nieprawid³owoci w dzia³aniu
Dioda pomarañczowa migaj¹ca stwierdzaj¹ca w³¹czenie
funkcji analizy spalin
MOD
Modulator
P
Pompa obiegowa
3V
Napêd zaworu trójdro¿nego
CP 06X Modu³ elektroniczny
TRF1
Transformator
OPE
Operator zaworu gazowego
CN1 - CN9 £¹czniki
ACF 01X Element zap³onowy
TRX
Transformator zap³onu
ME
Kostka po³¹czeñ zewnêtrznych

Rys. 2.9
Zasilanie elektryczne programatora dobowo-godzinowego c.o.

Zasilanie elektryczne programatora dobowo-godzinowego c.o. i termostatu rodowiskowego Styki termostatu
rodowiskowego oraz programatora dobowo-godzinowego musz¹ odpowiadaæ swoj¹ wartoci¹ napiêciu V = 230 Volt

Zasilanie elektryczne programatora dobowo-godzinowego c.w.u.

2.10 Pod³¹czenie termostatu rodowiskowego i / lub programatora dobowo-godzinowego

Zasilanie elektryczne termostatu rodowiskowego
Styki programatora musz¹ odpowiadaæ swoj¹ wartoci¹ napiêciu V = 230 Volt
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3 MONTA¯ KOT£A
3.1 Warunki instalowania kot³a
Instalacja gazowego kot³a grzewczego musi byæ
przeprowadzona przez wykwalifikowany personel
zgodnie z reguluj¹cymi to przepisami. Warunkiem
instalowania kot³a u odbiorcy jest zapewnienie
dostawy gazu do celów grzewczych. Wykonanie
instalacji wewnêtrznej powinno byæ zgodne z
obowi¹zuj¹cymi przepisami w tym zakresie.
Podczas instalowania nale¿y zawsze przestrzegaæ
lokalnych zarz¹dzeñ Stra¿y Po¿arnej, zak³adu
gazownictwa oraz ewentualnych rozporz¹dzeñ
w³adz lokalnych.
LOKALIZACJA
Pomieszczenie, w którym ma byæ zainstalowany
kocio³ powinno odpowiadaæ obowi¹zuj¹cym
przepisom dotycz¹cym instalowania aparatów
gazowych; a zw³aszcza Rozporz¹dzeniu M.G.P.i
B. z dnia 14 grudnia 1994 roku w sprawie
warunków technicznych jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U
nr. 10 z dnia 8 lutego 1995 roku wraz z
póniejszymi zmianami) i normê PN  91/E 
05009/701 dotycz¹c¹ instalowania kot³ów
grzewczych w pomieszczeniach wyposa¿onych
w wannê lub natrysk z uwagi na stopieñ
zapewnionej ochrony obudowy (IP).
Powinno posiadaæ miêdzy innymi: wentylacjê
nawiewno-wywiewn¹, kana³ spalinowy, wysokoæ
pomieszczenia 2,2 m. Przy instalowaniu kot³a w
danym pomieszczeniu nale¿y uzyskaæ pozytywn¹
opiniê terenowego dozoru kominiarskiego oraz
zak³adu gazownictwa.
Przed przyst¹pieniem do prac instalacyjnych nale¿y
sprawdziæ:
- czy zakupiony kocio³ jest fabrycznie
przystosowany do spalania gazu jakim zasilana
jest instalacja gazowa. Rodzaj gazu do jakiego
kocio³ zosta³ przystosowany okrelony jest na
tabliczce znamionowej kot³a.
- czy kocio³ w czasie transportu nie zosta³
uszkodzony. Je¿eli tak, to nale¿y zg³osiæ to
bezporednio u sprzedawcy
- czy instalacja c.o. i grzejniki oraz instalacja c.w.u.
zosta³a nale¿ycie przep³ukana wod¹ w celu
usuniêcia rdzy, zgorzeliny, piasku i innych cia³
obcych, które mog³yby zak³óciæ prawid³owe
dzia³anie kot³a
Pomieszczenie, w którym bêdzie zainstalowany
kocio³ powinno posiadaæ wentylacjê  otwór o
przewicie 140 cm 2 . Otwory powinny byæ
umiejscowione w dolnej czêci ciany zewnêtrznej,
w miarê mo¿liwoci przeciwstawnej tej, w której
znajduj¹ siê kana³y dymne. Otwory powinny byæ
zaopatrzone w kratki o przewicie 1 cm2.

MINIMALNA ODLEG£OÆ
Aby umo¿liwiæ dostêp do wnêtrza gazowego kot³a
grzejnego w celu wykonania normalnych czynnoci
konserwacyjnych, niezbêdne jest uwzglêdnienie, w
momencie jego instalacji, minimalnych
przewidzianych do tego odleg³oci.
W celu w³aciwego umieszczenia kot³a grzejnego
na cianie, nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e:
- nie mo¿e on byæ zamontowany nad piecem
kuchennym lub innym urz¹dzeniem s³u¿¹cym do
gotowania;
- nie wolno pozostawiaæ w pomieszczeniu, w
którym zamontowany jest kocio³ substancji
³atwopalnych;
- ³atwo nagrzewaj¹ce siê ciany (na przyk³ad
drewniane) musz¹ byæ pokryte w³aciw¹ izolacj¹
ochronn¹.
UWAGA
Przed wykonaniem instalacji zaleca siê staranne
umycie / oczyszczenie wszystkich przewodów
rurowych gazowego kot³a grzewczego w celu
usuniêcia ewentualnych zanieczyszczeñ, które
mog³yby wp³yn¹æ na w³aciwe funkcjonowanie
urz¹dzenia.
Pod zaworem bezpieczeñstwa nale¿y zainstalowaæ
posiadaj¹cy odpowiednie odprowadzenie lejek
zbieraj¹cy wodê, potrzebny w przypadku jej wycieku
spowodowanego nadmiernym cinieniem w obiegu
c.o. lub c.w.u. Zalecane jest upewnienie siê, ¿e
cinienie wody w wodoci¹gu nie przekracza 8 barów.
W razie niepewnoci najlepiej jest zainstalowaæ
reduktor cinienia.

3.2 Zawieszenie kot³a na cianie oraz
pod³¹czenie hydrauliczne

F

Kocio³ seryjnie wyposa¿ony jest w listwê monta¿ow¹
z wbudowanym szablonem monta¿u wstêpnego (rys.
3.1).
Rozmieszczenie oraz wymiary przy³¹czy
hydraulicznych przedstawione s¹ w sposób
szczegó³owy:
A powrót c.o.
B zasilanie c.o.
C gaz
D wyjcie c.w.u.
E wejcie c.w.u.
B
A

3/4"
3/4"
3/4"
1/2"
1/2"

W celu zamontowania ramy dolnej nale¿y wykonaæ
nastêpuj¹ce czynnoci:

C
D
E

G

- po³¹czyæ listwê monta¿ow¹ kot³a (F) z ram¹
monta¿u wstêpnego (G) paskiem z blachy
- przy³o¿yæ listwê monta¿ow¹ (F) do ciany i
nawierciæ 4 otwory (ø 6mm) do jego zamocowania
i dwa otwory (ø 4mm) do zamocowania ramy (G)
pamiêtaj¹c o dobrym wypoziomowaniu
- zamocowaæ listwê monta¿ow¹ i ramê do ciany
wykorzystuj¹c obecne ko³ki
Wykonaæ pod³¹czenia do instalacji wodnej.
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Rys. 3.1

3.3 Pod³¹czenie elektryczne

Rys. 3.2

Rys. 3.3

Pod³¹czenie do sieci elektrycznej powinno byæ
dokonane poprzez obwód z wy³¹cznikiem
przeciwpora¿eniowym o pr¹dzie mniejszym ni¿
30mA.
Uwaga!!!
Przy pod³¹czaniu przestrzegaæ polaryzacji linia
 obojêtny
Urz¹dzenie dzia³a na pr¹d zmienny 230V, 50Hz i
ma moc elektryczn¹ 125W.
Nale¿y dokonaæ pod³¹czenia do przewodu
ochronnego PE zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
Zabronione jest wykorzystywanie rur gazowych
i / lub wodnych jako uziemienia dla urz¹dzeñ
elektrycznych.
Producent/importer nie ponosi odpowiedzialnoci za
ewentualne szkody spowodowane brakiem
uziemienia urz¹dzenia.
W celu wykonania pod³¹czeñ elektrycznych nale¿y
post¹piæ w poni¿ej przedstawiony sposób:
- podwa¿yæ rubokrêtem zalepkê panelu
sterowania (rys. 3.2);
- odkrêciæ ruby mocuj¹ce obudowê (rys. 3.3);
- odkrêciæ ruby mocuj¹ce panel sterowania i
obróciæ go (rys. 3.4);
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- poluzowaæ ruby pokrywki chroni¹cej kostkê
zaciskow¹, a nastêpnie zdj¹æ j¹, by móc wykonaæ
odpowiednie pod³¹czenia (rys. 3.5)
- przeci¹gn¹æ przewód ewentualnego T.. przez
odpowiedni¹ szczelinê (rys. 3.6)
- dokonaæ po³¹czeñ tak jak jest to pokazane
etykiecie przylepnej w kotle i na rysunku 3.7
- termostat rodowiskowy i / lub programator
dobowo-godzinowy musz¹ byæ pod³¹czone zgodnie
ze schematem znajduj¹cym siê na stronie 13.
Do po³¹czeñ elektrycznych u¿ywaæ przewodu o
napiêciu roboczym nie mniejszym jak 500V i o
przekroju co najmniej 3X0,75mm2, o przekroju
zewnêtrznym nie wiêkszym jak 7mm z ¿y³k¹
ochronn¹.

Rys. 3.4

3.4 Pod³¹czenie gazu
Przed wykonaniem pod³¹czenia kot³a do sieci
gazowej nale¿y sprawdziæ czy:
- rodzaj dostarczanego gazu zgadza siê z typem
gazu, do którego przeznaczony zosta³ instalowany
kocio³;
- przewody rurowe s¹ czyste.

Rys. 3.5

Rury gazu musz¹ byæ dostêpne. W przypadku gdyby
rura gazowa mia³a przechodziæ przez cianê, musi
ona przejæ przez centralny otwór w dolnej czêci
ramy.
Zaleca siê zainstalowanie na przewodzie
doprowadzaj¹cym gaz odpowiednich wymiarów filtra,
potrzebnego w przypadku, gdyby w sieci rozdzielczej
gazu mia³y znaleæ siê jakie drobne
zanieczyszczenia sta³e.
Po zakoñczeniu wykonywania pod³¹czenia do
instalacji gazowej nale¿y sprawdziæ czy powsta³e
po³¹czenie jest szczelne.

kot³y i podgrzewacze

Rys. 3.6

Rys. 3.7

3.5 Odprowadzanie produktów spalania
oraz dop³yw podtrzymuj¹cego
spalanie powietrza
W odniesieniu do tematu odprowadzania produktów
spalania nale¿y zapoznaæ siê z reguluj¹cymi to
zagadnienie obowi¹zuj¹cymi przepisami.
W tym przypadku konieczne jest stosowanie
sztywnych przewodów rurowych, po³¹czenia
pomiêdzy elementami musz¹ byæ hermetyczne, a
wszystkie komponenty musz¹ byæ odporne na
temperaturê, skraplanie oraz naprê¿enia
mechaniczne.
!

ø 130 24i
ø 140 29i

!

Otwory przeznaczone do doprowadzania
podtrzymuj¹cego spalanie powietrza musz¹
byæ wykonane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
Zabrania siê redukowania wymiarów otworów
wentylacyjnych w pomieszczeiach, w których
zainstalowane jest urz¹dzenie gazowe.

!

Rysunek 3.7 przedstawia widok kot³a z góry
z uwzglêdnieniem wymiarów dla odleg³oci
wylotu spalin w stosunku do p³yty
wspornikowej kot³a.

A (mm)
24 i

202

29 i

226,5

Przewody rurowe odprowadzaj¹ce spaliny nie
posiadaj¹ce odpowiedniej izolacji stanowi¹
potencjalne ród³o niebezpieczeñstwa.

Rys. 3.7
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Rys. 3.8

3.6 Nape³nianie instalacji
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Rysunek 3.9 przedstawia poszczególne elementy
do wykonania tej czynnoci.

C

Po przeprowadzeniu pod³¹czeñ hydraulicznych
mo¿na przejæ do nape³nienia instalacji.
Operacja ta musi byæ wykonana przy zimnym
urz¹dzeniu i polega na przeprowadzeniu
nastêpuj¹cych czynnoci:
- odkrêciæ dwa lub trzy razy korek automatycznego
zaworu odpowietrzania (C);
- upewniæ siê, ¿e zawór wejcia zimnej wody jest
otwarty
- otworzyæ zawór nape³niania (D) a¿ do momentu
odczytania na termomanometrze wartoci ok. 1
bar. (rys. 3.10);
Po zakoñczeniu nape³niania nale¿y zakrêciæ zawór
nape³niania D.
Kocio³ wyposa¿ony jest w bardzo skuteczny
separator powietrza oraz zawór odpowietrzania,
dlatego te¿ nie jest konieczne wykonywanie w tym
celu ¿adnych dodatkowych czynnoci.
Palnik kot³a zapali siê tylko wtedy, gdy faza
usuwania powietrza zostanie zakoñczona.

3.7 Opró¿nianie instalacji

W celu opró¿nienia instalacji (kot³a) nale¿y:
- wy³¹czyæ kocio³
- kocio³ jest wyposa¿ony seryjnie w gumow¹ rurkê
po³¹czon¹ z zaworem opró¿niania
- odkrêciæ zawór (E) poprzez odpowiedni otwór w
dole kot³a (rys. 3.11)
- opró¿niæ najni¿ej po³o¿one punkty instalacji.

E

B

A

D

Rys. 3.9

TERMOMANOMETR

3.8 Opró¿nianie obiegu c.w.u.

kot³y i podgrzewacze

Zawsze wtedy gdy zachodzi niebezpieczeñstwo, ¿e
z jakiej przyczyny woda w obiegu c.w.u. mo¿e
zamarzn¹æ, nale¿y przeprowadziæ jego opró¿nienie
postêpuj¹c w nastêpuj¹cy sposób:
- zakrêciæ g³ówny kurek instalacji wodnej
- odkrêciæ zalepkê (A)
- po³¹czyæ plastikowy w¹¿ z ujciem zaworu
opró¿niania zasobnika (A)
- poluzowaæ urz¹dzenie opró¿niania
- odkrêciæ wszystkie kurki wody ciep³ej i zimnej
- opró¿niæ najni¿ej po³o¿one punkty urz¹dzenia.

Rys. 3.10

B

UWAGA
Wylot zaworu bezpieczeñstwa musi byæ pod³¹czony
do odpowiedniego systemu zbieraj¹co odprowadzaj¹cego.
Producent/importer nie ponosi odpowiedzialnoci za
ewentualne szkody spowodowane zadzia³aniem
zaworu bezpieczeñstwa.
E

D

A
Rys. 3.11

4 URUCHOMIENIE ORAZ SPOSÓB DZIA£ANIA
4.1 Czynnoci wstêpne

Pierwsze uruchomienie kot³a musi byæ
wykonane przez Autoryzowany Serwis Beretta.
Przed uruchomieniem kot³a nale¿y sprawdziæ:
a) czy dane dotycz¹ce róde³ zasilania
(elektrycznego, hydraulicznego, gazowego)
odpowiadaj¹ danym znajduj¹cym siê na
tabliczce znamionowej urz¹dzenia;
b) czy przewody rurowe rozchodz¹ce siê od kot³a
pokryte s¹ specjaln¹ os³on¹ termoizolacyjn¹;
c) czy przewody odprowadzaj¹ce spaliny oraz
doprowadzaj¹ce powietrze s¹ dro¿ne;
d) czy zagwarantowane bêd¹ odpowiednie
warunki do przeprowadzenia czynnoci
konserwacyjnych, w przypadku gdy kocio³
zostanie umieszczony wewn¹trz mebli lub
pomiêdzy nimi;
e) czy instalacja doprowadzaj¹ca gaz jest
szczelna;
f) czy wyregulowanie palnika odpowiada mocy
kot³a;

Sygnalizacja wietlna stanu pracy kot³a jest zielona migaj¹ca:
1 sec. w³¹czona - 5 sec. wy³¹czona, kocio³ jest w stanie standby a¿ do momentu kiedy poprzez ¿¹danie grzania w³¹czy
siê palnik i sygnalizacja stanie siê zielona ci¹g³a wskazuj¹c
obecnoæ p³omienia.
Na panelu sterowniczym jest obecna dioda wiec¹ca
nazwana wczeniej sygnalizacj¹ wietln¹ stanu pracy kot³a,
która w zale¿noci od stanu pracy urz¹dzenia przybiera
ró¿ne kolory:
- zielonym
- czerwonym
- pomarañczowym

Usaga !!!
Przed czynnoci¹ regulacji nale¿y upewniæ siê
czy w sieci jest obecne cinienie przynajmniej
minimalne dla danego rodzaju gazu zgodnie z
PN  87/C  96001.
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4.2 Uruchomienie urz¹dzenia

W celu uruchomienia kot³a nale¿y wykonaæ
nastêpuj¹ce czynnoci:
- aby umo¿liwiæ dop³yw gazu, nale¿y otworzyæ
zawór odcinaj¹cy gaz poprzez obrócenie pokrêt³a
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara (rys. 4.1);
- nastêpnie ustawiæ prze³¹cznik funkcji w pozycji lato
lub zima (rys. 4.2) w zale¿noci od wybranego
sposobu funkcjonowania.
W przypadku zamontowania programatora dobowogodzinowego lub termostatu rodowiskowego,
urz¹dzenia te musz¹ znajdowaæ siê w pozycji
w³¹czone oraz musz¹ byæ ustawione na
temperaturê wy¿sz¹ od temperatury otoczenia.
pozycja
otwarcia

Rys. 4.1

Rys. 4.2

Dioda zielona
- Migaj¹ca z czêstotliwoci¹ 1 sec. w³¹czona - 5 sec.
wy³¹czona = kocio³ w pozycji stand-by, brak obecnoci
p³omienia
- Migaj¹ca z czêstotliwoci¹ 0,5 sec. w³¹czona  0,5 sec.
wy³¹czona = blokada chwilowa urz¹dzenia
(autoodblokowuj¹ca siê) z nastêpuj¹cych przyczyn:
- presostat wody (czas oczekiwania ok. 10 min.)
- czujnik NTC na c.o. (czas oczekiwania ok. 2 min.)
- oczekiwanie na zap³on
W tej fazie kocio³ jest w stanie oczekiwania na przywrócenie
normalnej pracy. Je¿eli przez ten czas kocio³ nie podejmie
regularnej pracy nast¹pi blokada ca³kowita i sygnalizacja
wietlna przybierze kolor czerwony.
- Migaj¹ca z du¿¹ czêstotliwoci¹, wejcie w funkcjê
S.A.R. (System Automatycznej Regulacji).
Ustawiaj¹c pokrêt³o wyboru temperatury c.o. w polu
oznaczonym napisem AUTO  wartoæ temperatury od
55 0 C do 65 0 C  (rys. 4.4) aktywuje siê System
Automatycznej Regulacji S.A.R.: kocio³ dostosowuje
temperaturê wody zasilania c.o. w zale¿noci od sygna³u
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pochodz¹cego z T.. W przypadku pod³¹czenia
sterowania z odleg³oci sygnalizacja migaj¹ca z
du¿¹ czêstotliwoci¹ wskazuje wejcie w funkcjê
S.A.R. i jest aktywna na panelu sterowania kot³a
a nie na wywietlaczu sterowania z odleg³oci.
Po osi¹gniêciu temperatury ustawionej pokrêt³em
wyboru temperatury c.o. rozpoczyna siê odliczanie
20 minut.
Je¿eli w tym czasie termostat rodowiskowy ca³y
czas ¿¹da grzania wartoæ ustawionej temperatury
automatycznie wzrasta o 50C. Po osi¹gniêciu
nowej wartoci temperatury rozpoczyna siê
odliczanie kolejnych 20 min.
Je¿eli w tym czasie termostat rodowiskowy
jeszcze ¿¹da grzania wartoæ ustawionej
temperatury automatycznie wzrasta o nastêpne 50C.
Ta nowa wartoæ temperatury jest rezultatem
temperatury ustawionej rêcznie pokrêt³em wyboru
temperatury c.o. i wzrostem o +100C funkcji S.A.R.

Sygnalizacja wietlna
stanu pracy kot³a

Rys. 4.3

Po drugim cyklu podwy¿szenia temperatury zostaje
ona nie zmieniona a¿ do momentu osi¹gniêcia
zadowalaj¹cego zapotrzebowania na ciep³o, które
przerywa cykl. Przy nastêpnym za³¹czeniu palnika
kocio³ bêdzie pracowa³ z wartoci¹ temperatury
ustawion¹ pokrêt³em wyboru temperatury c.o.
- Zielona ci¹g³a, obecnoæ p³omienia kocio³ pracuje
regularnie.

Funkcja S.A.R.

Dioda czerwona
Dioda czerwona wskazuje blokadê kot³a z
nastêpuj¹cych przyczyn:
- blok palnika
- interwencja termostatu granicznej temperatury
- czujnik NTC na c.o.
- presostat wody
! Po BLOKADZIE BEZPIECZEÑSTWA

odczekaæ minimum 10 sec. przed
przywróceniem normalnej pracy kot³a.

Rys. 4.4

Aby przywróciæ funkcjê normalnej pracy kot³a ustawiæ
pokrêt³o wyboru funkcji w pozycji off-reset (rys. 4.5)
i wybraæ ponownie ¿¹dan¹ funkcjê: lato lub zima
(rys. 4.2)

kot³y i podgrzewacze

Dioda pomarañczowa
Ci¹g³a = awaria czujnika NTC na c.w.u. Jest
wywietlana tylko z kot³em w pozycji stand-by
Kocio³ pracuje normalnie ale nie gwarantuje
stabilnoci temperatury c.w.u. W takim przypadku
nale¿y zwróciæ siê do Autoryzowanego Serwisu
Beretta.

Rys. 4.5

4.3 Regulacje
W fazie produkcji kocio³ zosta³ ju¿ odpowiednio
wyregulowany przez wytwórcê.
Gdyby jednak zasz³a potrzeba przeprowadzenia
ponownej jego regulacji, na przyk³ad po wykonanej
konserwacji specjalnej, po naprawie lub te¿ po
zmianie rodzaju wykorzystywanego do u¿ytku gazu,
o przeprowadzenie odpowiednich czynnoci
regulacyjnych nale¿y zwróciæ siê do
Autoryzowanego Serwisu Beretta.
!

Regulacje mocy maksymalnej i minimalnej
c.w.u. mog¹ byæ przeprowadzone wed³ug
opisanych zasad i tylko przez
Autoryzowany Serwis Beretta.

Rys. 4.6

WTYK
MIERZENIA
CINIENIA

REGULACJA MINIMUM C.W.U.
- Od³¹czyæ wtyk od modulatora
- Odczekaæ a¿ cinienie odczytane na manometrze
ustabilizuje siê na wartoci minimalnej
- rubokrêtem krzy¿owym, nie u¿ywaj¹c du¿ego
nacisku, zadzia³aæ na czerwony wkrêt regulacji
minimum c.w.u. i wytarowaæ a¿ do odczytania na
manometrze wartoci przedstawionej w tabeli
- Pod³¹czyæ wtyk do modulatora
- Zamkn¹æ kran z ciep³¹ wod¹
- Za³o¿yæ delikatnie kapturek zabezpieczaj¹cy
ruby regulacyjne
- Od³¹czyæ manometr i dokrêciæ rubê we wtyku
mierzenia cinienia
!

WTYK
FASTON

Po ka¿dej czynnoci regulacyjnej
przeprowadzonej na zaworze gazowym
zaplombowaæ lakiem.

- Zamkn¹æ panel sterowania dokrêcaj¹c
odpowiednie ruby
KAPTUREK
ZABEZPIECZAJ¥CY
NAKRÊTKA
REGULACJI MOCY
MMAX

CZERWONA
RUBA
REGULACJI MIN.
C.W.U.

REGULACJA MOCY MAKSYMALNEJ
- Otworzyæ maksymalnie kran ciep³ej wody aby
opró¿niæ zasobnik
- Na panelu sterowania:
- ustawiæ pokrêt³o wyboru funkcji w pozycji
(lato)
- ustawiæ pokrêt³o wyboru temperatury c.w.u. na
maksimum
- Odkrêciæ o dwa obroty rubê wtyku do mierzenia
cinienia na zaworze gazowym i pod³¹czyæ
manometr
- Zasiliæ elektrycznie kocio³ ustawiaj¹c wy³¹cznik
g³ówny w pozycji w³¹czone
- Sprawdziæ czy odczyt cinienia na manometrze
jest stabilny; lub za pomoc¹ miliamperomierza
upewniæ siê czy na modulatorze wystêpuje pr¹d
maksymalny (120 mA na GZ-50 i 165 mA na
Propan)
- Zdj¹æ kapturek zabezpieczaj¹cy rub
regulacyjnych u¿ywaj¹c delikatnie rubokrêta
- Kluczem p³askim 10 zadzia³aæ na nakrêtkê
regulacji mocy maksymalnej aby uzyskaæ wartoæ
przedstawion¹ w tabeli na str. 8.

Rys. 4.7

Po zakoñczeniu regulacji:
- ustawiæ na ¿¹dan¹ temperaturê na T..
- ustawiæ ¿¹dan¹ temperaturê pokrêt³ami wyboru
temperatury c.o. i c.w.u.
- ustawiæ pokrêt³o wyboru funkcji na ¿¹dany tryb
pracy

21
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4.4 Zmiana rodzaju gazu

Wszystkie czynnoci zwi¹zane z przestawieniem na
inny rodzaj gazu musz¹ byæ przeprowadzone przez
Autoryzowany Serwis Beretta.
Zmiana jednego rodzaju wykorzystywanego do
u¿ytku gazu na inny mo¿e byæ przeprowadzona
³atwo tak¿e w kotle ju¿ zainstalowanym.
!

Po zmianie rodzaju gazu wyregulowaæ kocio³
zgodnie z instrukcj¹ opisan¹ w odpowiednim
rozdziale i za³o¿yæ now¹ tabliczkê zawart¹ w
zestawie do przezbrajania.

- Od³¹czyæ zasilanie elektryczne kot³a i zamkn¹æ
zawór gazu
- Zdj¹æ obudowê i p³ytê doln¹
- Od³¹czyæ przewód od elektrody zap³onowej
- Poluzowaæ nakrêtkê mocuj¹c¹ rurkê gazow¹ do
palnika
- Odkrêciæ ruby przednie i tylne mocuj¹ce palnik
- Od³¹czyæ palnik od rurki gazowej
- Wyci¹gn¹æ grupê palnika
- Od³¹czyæ kolektor od palnika odkrêcaj¹c
odpowiednie ruby mocuj¹ce
- U¿ywaj¹c odpowiedniego klucza wymieniæ dysze
na dostêpne w zestawie
- Umieciæ grupê palnika po za³o¿eniu kolektora w
komorze spalania
- Przywróciæ po³¹czenie z rurk¹ gazow¹
- Przywróciæ po³¹czenie przewodu do elektrody
zap³onowej
- Zamontowaæ p³ytê doln¹ komory spalania
- Odchyliæ panel sterowania
- Zdj¹æ zalepkê dostêpu do modu³u
elektronicznego
- W module elektronicznym nale¿y:
- przy przezbrajaniu na propan za³o¿yæ mostek w
pozycji JP3
- przy przezbrajaniu na inne rodzaje gazu (GZ50, GZ-41,5, GZ-35) upewniæ siê ¿e w pozycji
JP3 nie ma za³o¿onego mostka
- Za³o¿yæ zalepkê dostêpu do modu³u
elektronicznego
- Przywróciæ zasilanie elektryczne kot³a i otworzyæ
zawór gazu (sprawdziæ szczelnoæ)
- Wyregulowaæ kocio³ zgodnie z opisem w rozdziale
Regulacje czynnoæ ta mo¿e byæ
przeprowadzona wy³¹cznie przez Autoryzowany
Serwis Beretta.
- Przykleiæ tabliczkê identyfikacyjn¹
- Zamontowaæ obudowê

Rys. 4.8

Rys. 4.9

Po przeprowadzeniu czynnoci kalibrowania
cinienia i zamontowaniu wszystkich po³¹czeñ
gazowych nale¿y przeprowadziæ próbê szczelnoci
u¿ywaj¹c do tego celu wody z myd³em lub
podobnych rodków.
W czasie przeprowadzania próby szczelnoci
unikaæ otwartego ognia!

Rys. 4.10

JP3

5 CZYSZCZENIE ZASOBNIKA

Demonta¿ piercienia pozwala na dostêp i czyszczenie
wewnêtrzne zasobnika jak równie¿ sprawdzenie stanu anody
magnezowej.
- zamkn¹æ zawór instalacji c.w.u. i opró¿niæ zasobnik
poprzez urz¹dzenie opró¿niania (patrz str. 22)
- poluzowaæ nakrêtkê i wyci¹gn¹æ anodê (1)

1
Rys. 5.1
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- odkrêciæ nakrêtki (2) blokuj¹ce piercieñ zewnêtrzny (3) i
wysun¹æ go
- wyczyciæ powierzchnie wewnêtrzne
- sprawdziæ stan zu¿ycia anody magnezowej (1) i wymieniæ
j¹ je¿eli jest taka potrzeba
- sprawdziæ uszczelkê (4), po wyci¹gniêciu piercienia
wewnêtrznego (5) i wymieniæ j¹ je¿eli jest taka potrzeba
Po przeprowadzeniu operacji czyszczenia zamontowaæ
komponenty w sposób odwrotny do opisanego powy¿ej.

5
4
3
2
Rys. 5.2
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6 KONSERWACJA
Aby zapewniæ d³ugie u¿ytkowanie i sprawnoæ kot³a,
konieczne jest poddawanie go regularnym
przegl¹dom.
Czêstotliwoæ przegl¹dów zale¿y od szczególnych
warunków instalacji oraz u¿ytkowania, jednak
przyjmuje siê za wskazane coroczne kontrole przez
Autoryzowany Serwis Beretta.
Wczeniejsze zaplanowanie przegl¹du pozwoli
oszczêdziæ czas i pieni¹dze. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
wszelkich dzia³añ na kotle mo¿e podejmowaæ tylko
Autoryzowany Serwis Beretta.
W przypadku wykonywania prac w pobli¿u
przewodów kominowych nale¿y wy³¹czyæ kocio³ a
po skoñczonej pracy wezwaæ kominiarza w celu
dokonania przegl¹du.
UWAGA: Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynnoci zwi¹zanych z czyszczeniem lub
konserwacj¹ urz¹dzenia nale¿y wy³¹czyæ zasilanie
pr¹dem elektrycznym samego urz¹dzenia, jak i
instalacji oraz zamkn¹æ zasilanie gazem.

6.1 Konserwacja zwyczajna

Normalnie przewidywane s¹ nastêpuj¹ce czynnoci
konserwacyjne:
- czyszczenie palnika;
- czyszczenie wymienników ciep³a;
- sprawdzenie i czyszczenie rur;
- Sprawdzenie przewodu kominowego;
- kontrola wygl¹du zewnêtrznego kot³a;
- kontrola zapalania, gaszenia oraz dzia³ania
urz¹dzenia, zarówno w przypadku obiegu c.w.u.,
jak i c.o.;
- kontrola szczelnoci z³¹czy oraz przewodów
rurowych gazu i wody;
- kontrola zu¿ycia gazu przy maksymalnej oraz
minimalnej mocy;
- kontrola ustawienia elektrody zap³onowo/
jonizacyjnej;
- sprawdzenie urz¹dzenia zabezpieczaj¹cego w
przypadku wyst¹pienia braku gazu;

kot³y i podgrzewacze

Nie nale¿y czyciæ urz¹dzenia ani jego elementów
za pomoc¹ ³atwopalnych substancji (np.: benzyna,
alkohol, itp.).
Nie nale¿y czyciæ czêci zewnêtrznych kot³a,
czêci lakierowanych lub wykonanych z tworzyw
sztucznych za pomoc¹ rozcieñczalników do
lakierów.
Czyszczenie czêci zewnêtrznej kot³a musi byæ
wykonane wy³¹cznie przy u¿yciu mydlanej wody.

6.2 Konserwacja specjalna

S¹ to czynnoci maj¹ce na celu przywrócenie
w³aciwego, zgodnego z za³o¿eniami projektu oraz
normami, dzia³ania urz¹dzenia. Mo¿e siê to zdarzyæ
na przyk³ad po przeprowadzeniu naprawy koniecznej
w wyniku wyst¹pienia nieprzewidzianej awarii.
Normalnie zalicza siê w to:
- wymianê czêci
- naprawê uszkodzonej czêci
- przegl¹d czêci lub zespo³ów
Czynnoci te (pkt.6.1 i 6.2) wykonuje Autoryzowany
Serwis Beretta przy u¿yciu specjalistycznych
rodków i narzêdzi.

6.3 Obs³uga gwarancyjna

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

6.4 Obs³uga pogwarancyjna

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

6.5 Kontrola parametrów spalania
W celu wykonania analizy spalania nale¿y wykonaæ
nastêpuj¹ce czynnoci:
- ustawiæ pokrêt³o wyboru funkcji (1) w pozycji
(zima)
2

- lekko je wyci¹gn¹æ i przekrêciæ zgodnie z ruchem
zegara a¿ do oporu (funkcja kominiarza). Dioda
wieci na ¿ó³to migaj¹c.

1

W tym momencie kocio³ pracuje z moc¹ maksymaln¹ i
mo¿na wykonaæ analizê spalania: nawierciæ otwór w
prostym odcinku przewodu spalinowego w odleg³oci
min. 400  500 mm od wyjcia z pokrywy kot³a (wed³ug
obowi¹zuj¹cych przepisów) i umieciæ w otworze
sondê analizatora spalin.

Rys. 6.1

- po przeprowadzeniu kontroli wyci¹gn¹æ sondê i
zalepiæ otwór
- ustawiæ pokrêt³o wyboru funkcji w pozycji
pocz¹tkowej i wybraæ ¿¹dan¹ funkcjê zima lub lato
- wyregulowaæ temperaturê c.o. i c.w.u. na bazie
zapotrzebowania klienta
Funkcja kominiarza jest aktywna przez maks. 15 min.
po czym dezaktywuje siê automatycznie.
!

Funkcja nie mo¿e byæ aktywna podczas ¿¹dania
grzania przez programator lub termostat.
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Szanowny Kliencie,
Dziêkujemy za wybranie kot³a wisz¹cego Beretta. Z pewnoci¹ jest to jedno z najlepszych
urz¹dzeñ grzewczych na rynku. Instrukcja ta zosta³a przygotowana, aby poprzez uwagi i
rady dotycz¹ce eksploatacji i poprawnego u¿ytkowania, umo¿liwiæ pe³ne i prawid³owe
wykorzystanie mo¿liwoci kot³a. Zachêcamy do jej uwa¿nego przeczytania, bowiem tylko
w ten sposób kocio³ mo¿e byæ u¿ytkowany d³ugo i z pe³n¹ satysfakcj¹.
Zachowaj tê instrukcjê w celu ewentualnych dalszych konsultacji.

kot³y i podgrzewacze

Na terenie Rzeczpospolitej Polski obowi¹zuj¹ Polskie Normy i Przepisy.

1 UWAGI DLA U¯YTKOWNIKA

Instrukcja obs³ugi stanowi nieod³¹czn¹ czêæ
wyposa¿enia kot³a. Nale¿y upewniæ siê zawsze czy
jest ona dostarczona wraz z urz¹dzeniem, tak¿e w
przypadku odsprzeda¿y innemu w³acicielowi lub
przeprowadzki, aby mog³a byæ wykorzystana przez
u¿ytkownika, instalatora lub Autoryzowany Serwis
Beretta.
!

!

!

!

!

!

Instalacja kot³a oraz wszelkie naprawy i
czynnoci serwisowe musz¹ byæ wykonane
przez Autoryzowany Serwis Beretta
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Niew³aciwa instalacja mo¿e prowadziæ do
wypadków lub strat materialnych; wykluczona
jest jakakolwiek odpowiedzialnoæ
producenta/importera za szkody wynik³e z
b³êdnej instalacji lub u¿ytkowania, b¹d
nieprzestrzegania wskazañ producenta.
Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce lub s³u¿¹ce do
regulacji automatycznej nie mog¹ zostaæ
poddane ¿adnym modyfikacjom, do których
uprawniony jest wy³¹cznie producent lub
importer.
Kocio³ powinien byæ pod³¹czony do instalacji
grzewczej c.o., wodnej, gazowej i sieci
wodoci¹gowej zgodnie ze swoimi
w³aciwociami i moc¹. Zabrania siê u¿ywania
urz¹dzenia do innych celów ni¿ tu
wymienione. Powinny byæ stosowane
wy³¹cznie oryginalne czêci zamienne.
Po rozpakowaniu nale¿y upewniæ siê czy
urz¹dzenie nie jest uszkodzone. Elementy
opakowania (karton, woreczki plastikowe,
styropian itp.) nie powinny byæ dostêpne dla
dzieci jako ród³o ewentualnego zagro¿enia.
W przypadku wycieków wody nale¿y zamkn¹æ
jej dop³yw i natychmiast zwróciæ siê do
Autoryzowanego Serwisu Beretta.

!

!

!

!

W razie d³u¿szej nieobecnoci nale¿y
zamkn¹æ dop³yw gazu i wy³¹czyæ wy³¹cznik
g³ówny zasilania elektrycznego. Przewiduj¹c
spadek temperatury poni¿ej zera, nale¿y
opró¿niæ kocio³ z wody.
Od czasu do czasu nale¿y sprawdzaæ, czy
cinienie robocze w instalacji hydraulicznej
nie spad³o poni¿ej wartoci 1 bar.
W przypadku uszkodzenia i/lub
niew³aciwego funkcjonowania urz¹dzenia
nale¿y wy³¹czyæ je powstrzymuj¹c siê od
jakichkolwiek napraw i wezwaæ
Autoryzowany Serwis Beretta.
Konserwacja urz¹dzenia powinna byæ
przeprowadzana przynajmniej raz w roku:
wczeniejsze zaplanowanie jej u
Autoryzowanego Serwisu Beretta
zapobiegnie stracie czasu i pieniêdzy.
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2 WARUNKI BEZPIECZEÑSTWA

U¿ytkowanie kot³a Boiler wymaga cis³ego
przestrzegania kilku podstawowych zasad
bezpieczeñstwa.
Nie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia w celach
niezgodnych z jego przeznaczeniem.
Niebezpieczne jest dotykanie urz¹dzenia
mokrymi lub wilgotnymi czêciami cia³a i/lub
na boso.
Absolutnie zabrania siê zatykaæ szmatami,
papierem lub czymkolwiek otworów
wentylacyjnych, wlotowych lub wylotowych
urz¹dzenia.
Czuj¹c zapach gazu absolutnie nie nale¿y
w³¹czaæ elementów elektrycznych, telefonu
i innych przedmiotów mog¹cych
spowodowaæ iskrzenie. Wywietrzyæ
pomieszczenie, szeroko otwieraj¹c drzwi i
okna, oraz zakrêciæ centralny kurek gazu.
Nie k³aæ ¿adnych przedmiotów na kotle.
Nie nale¿y czyciæ urz¹dzenia gdy jest ono
pod³¹czone do sieci elektrycznej.

kot³y i podgrzewacze

Nie zatykaæ lub ograniczaæ wymiarów
otworów s³u¿¹cych do wietrzenia
pomieszczenia, w którym urz¹dzenie zosta³o
zainstalowane.
Nie nale¿y pozostawiaæ pojemników i
substancji ³atwopalnych w pomieszczeniu,
w którym urz¹dzenie zosta³o zainstalowane.
Nie nale¿y próbowaæ jakichkolwiek napraw
w przypadku zepsucia lub niew³aciwego
funkcjonowania urz¹dzenia.

Zabrania siê ci¹gniêcia lub skrêcania
przewodów elektrycznych.
Dzieci i osoby bez przygotowania nie
powinny u¿ytkowaæ urz¹dzenia.
W celu optymalnego u¿ytkowania nale¿y
pamiêtaæ, ¿e:
- okresowe mycie zewnêtrzne wod¹ z
myd³em oprócz poprawy wygl¹du,
zabezpiecza urz¹dzenie przed korozj¹,
przed³u¿aj¹c tym samym okres jego
¿ywotnoci;
- w przypadku umieszczenia kot³a w
szafkach wisz¹cych, nale¿y pozostawiæ z
ka¿dej jego strony przynajmniej 5 cm
wolnego miejsca dla zapewnienia
wentylacji i dostêpu podczas konserwacji;
- instalacja termostatu rodowiskowego
zapewnia wiêkszy komfort, bardziej
racjonalne wykorzystanie ciep³a i
oszczêdnoæ energetyczn¹; poza tym
kocio³ mo¿e zostaæ pod³¹czony do
programatora dobowo-godzinowego lub
elektronicznego
tygodniowego,
powoduj¹cego jego w³¹czanie i
wy³¹czanie w okrelonych porach dnia lub
tygodnia.

3 OPIS URZ¥DZENIA
Kocio³ Boiler jest przeznaczony do ogrzewania
pomieszczeñ i wytwarzania ciep³ej wody u¿ytkowej.
Kot³y Boiler s¹ to urz¹dzenia z zap³onem
elektronicznym, jonizacyjn¹ kontrol¹ p³omienia i
elektroniczn¹ regulacj¹.
Przedstawiona tu tablica sterownicza (rys.1) zawiera
podstawowe funkcje umo¿liwiaj¹ce kontrolê i
zarz¹dzanie kot³em.

A

B

C

D

E
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F

A
B
C
D
E
F
G
H
Rys. 1

Termomanometr
Pokrêt³o wyboru temperatury c.w.u.
Pokrêt³o wyboru funkcji
Dioda wietlna sygnalizuj¹ca stan pracy kot³a
Pokrêt³o wyboru temperatury c.o.
Funkcja zima
Funkcja wy³¹czone-odblokowanie
Funkcja lato

G

H
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4 URUCHOMIENIE
Pierwsze uruchomienie kot³a musi zostaæ wykonane
przez Autoryzowany Serwis Beretta.
Nastêpnie, je¿eli trzeba bêdzie ponownie uruchomiæ
kocio³, nale¿y uwa¿nie wykonaæ ni¿ej opisane
czynnoci.

Otworzyæ zawór gazu, obracaj¹c w kierunku
odwrotnym do biegu wskazówek zegara pokrêt³o
znajduj¹ce siê pod kot³em, aby umo¿liwiæ dop³yw
gazu (rys. 2).

pozycja
otwarcia

Rys. 2

Ustawiæ pokrêt³o wyboru funkcji na symbol
(funkcja lato) lub
(funkcja zima) w
zale¿noci od ¿¹danego trybu pracy (rys. 3).

Rys. 3

Funkcja zima
Podczas u¿ytkowania zimowego nale¿y ustawiæ
pokrêt³o wyboru funkcji zgodnie z symbolem
 (Zima) (rys. 4). Kocio³
oznaczaj¹cym 
bêdzie ogrzewa³ pomieszczenia i wytwarza³ ciep³¹
wodê u¿ytkow¹ (w ³azienkach, kuchni itp.).

kot³y i podgrzewacze

Rys. 4

Wyregulowaæ termostat na ¿¹dan¹ temperaturê w
pomieszczeniach (ok. 20° C).
W przypadku zamontowania programatora dobowogodzinowego musi byæ on ustawiony w pozycji
w³¹czony (rys. 5).
Rys. 5

Regulacja temperatury centralnego ogrzewania.
W celu regulacji temperatury centralnego
ogrzewania nale¿y obróciæ w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara pokrêt³o z symbolem

 (rys. 6).

Rys. 6

Funkcja lato
Ustawiaj¹c pokrêt³o wyboru funkcji w pozycji 
, ustawia siê funkcjonowanie letnie, co oznacza, ¿e
kocio³ bêdzie wytwarza³ tylko ciep³¹ wodê u¿ytkow¹
(w ³azienkach, kuchni itp.) (rys. 7).

Rys. 7

Regulacja temperatury ciep³ej wody u¿ytkowej
W celu regulacji temperatury ciep³ej wody u¿ytkowej
(w ³azienkach, kuchni itp.) nale¿y obróciæ w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
 (rys. 8).
potencjometr z symbolem 

Rys. 8

Dioda sygnalizuj¹ca
blokadê urz¹dzenia

Dioda sygnalizacyjna blokady urz¹dzenia
W razie braku uruchomienia siê kot³a w ci¹gu 9-10
sekund, zapali siê czerwona dioda sygnalizyj¹ca
blokadê urz¹dzenia (rys. 9).

Rys. 9

Funkcja powoduj¹ca odblokowanie
Aby przywróciæ funkcjonowanie urz¹dzenia, nale¿y
ustawiæ prze³¹cznik w pozycji OFF RESET (rys.
10), poczekaæ 5-6 sekund i ponownie ustawiæ
pokrêt³o wyboru funkcji w ¿¹danej pozycji,
sprawdzaj¹c, czy dioda nie jest zapalona.
Teraz kocio³ uruchomi siê automatycznie.
Je¿eli próby odblokowania nie spowoduj¹
funkcjonowania urz¹dzenia, nale¿y zwróciæ siê do
Autoryzowanego Serwisu Beretta.

Rys. 10

Funkcja S.A.R.

Rys. 11

Funkcja Systemu Automatycznej Regulacji
(S.A.R.)
Ustawiaj¹c pokrêt³o wyboru temperatury c.o. w polu
oznaczonym napisem AUTO, nastêpuje
uruchomienie Systemu Automatycznej Regulacji:
w oparciu o wartoæ temperatury ustawionej na
termostacie rodowiskowym oraz czasu
koniecznego na jej osi¹gniêcie, kocio³ automatycznie
zmienia wartoci temperatury c.o., redukuj¹c czas
funkcjonowania.
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Funkcja Bezpieczeñstwa Dzieci
Funkcja, która pozwala na ustawienie temperatury
wody w zasobniku ok.. 43 -+ 3 o C ( eliminuj¹c
elektronicznie dzia³anie pokrêt³a wyboru
temperatury c.w.u.). Wszystko po to aby zapobiec
poparzeniom podczas gwa³townego otwarcia kranu
ciep³ej wody.
Aktywacja tej funkcji nie pozwala na dzia³anie funkcji
przeciwbakteryjnej.
Aby aktywowaæ tê funkcjê nale¿y zwróciæ siê do
Autoryzowanego Serwisu Beretta.

Funkcja przeciwbakteryjna
Unieszkodliwienie bakterii nastêpuje podczas
podniesienia temperatury wody w zasobniku
powy¿ej 50/550C.
Zaleca siê aby minimum co 2-3 dni ustawiæ pokrêt³o
wyboru temperatury c.w.u. na maksimum
podnosz¹c temperaturê wody w zasobniku do 630C
przez minimum 5 min.

Rys. 12

5 WY£¥CZENIE
Wy³¹czenie czasowe
W przypadku krótkich nieobecnoci, nale¿y ustawiæ
pokrêt³o wyboru funkcji w pozycji OFF RESET (rys.
13).
Pozostanie czynna funkcja antyzamarzaniowa.

Rys. 13

Wy³¹czenie na d³u¿sze okresy czasu
W przypadku d³u¿szych nieobecnoci nale¿y ustawiæ
pokrêt³o wyboru funkcji w pozycji OFF RESET (rys.
14).

Rys. 14

Nastêpnie nale¿y zamkn¹æ znajduj¹cy siê pod kot³em
zawór gazu, obracaj¹c pokrêt³o w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara (rys. 15).

Zawór
zamkniêty

Rys. 15

Podzia³ka temperatury

Rys. 16

Rys. 17

Prawid³owa
wartoæ
cinienia

6 KONTROLE
Na pocz¹tku sezonu grzewczego, a tak¿e od czasu
do czasu nale¿y sprawdziæ czy - gdy urz¹dzenie jest
zimne - wartoci cinienia na termomanometrze
znajduj¹ siê w z zakresie 0,6 - 1,5 bar (podzia³ka
niebieska), co zapobiega ha³aliwoci urz¹dzenia,
spowodowanej obecnoci¹ powietrza.
W przypadku niewystarczaj¹cej cyrkulacji wody
nastêpuje wy³¹czenie kot³a. W ¿adnym przypadku
cinienie wody nie mo¿e byæ ni¿sze ni¿ 0,5 bar pole czerwone.
Gdyby nast¹pi³o to z powodu wycieków w urz¹dzeniu
lub powtarzaj¹cego siê usuwania powietrza, nale¿y
przywróciæ wartoæ cinienia otwieraj¹c zawór
umo¿liwiaj¹cy nape³nienie, znajduj¹cy siê pod kot³em
(rys. 17) oraz sprawdziæ cinienie na
termomanometrze.
Przed przyst¹pieniem do powy¿szej operacji nale¿y
ustawiæ pokrêt³o wyboru funkcji w pozycji OFF
RESET.
Dok³adnie zakrêciæ zawór.
Ustawiæ pokrêt³o wyboru funkcji w pozycji
pocz¹tkowej.
Je¿eli spadek cinienia wystêpuje bardzo czêsto,
nale¿y zwróciæ siê do Autoryzowanego Serwisu
Beretta.
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7 SYGNALIZACJE WIETLNE
Na panelu sterowniczym jest obecna dioda wiec¹ca
nazwana wczeniej sygnalizacj¹ wietln¹ stanu
pracy kot³a, która w zale¿noci od stanu pracy
urz¹dzenia przybiera ró¿ne kolory:
- zielonym
- czerwonym
- pomarañczowym
Dioda zielona
- Migaj¹ca z czêstotliwoci¹ 1 sec. w³¹czona - 5
sec. wy³¹czona = kocio³ w pozycji stand-by, brak
obecnoci p³omienia
- Migaj¹ca z czêstotliwoci¹ 0,5 sec. w³¹czona 
0,5 sec. wy³¹czona = blokada chwilowa
urz¹dzenia (autoodblokowuj¹ca siê) z
nastêpuj¹cych przyczyn:
- presostat wody (czas oczekiwania ok. 10 min.)
- czujnik NTC na c.o. (czas oczekiwania ok. 2
min.)
- oczekiwanie na zap³on
W tej fazie kocio³ jest w stanie oczekiwania na
przywrócenie normalnej pracy. Je¿eli przez ten czas
kocio³ nie podejmie regularnej pracy nast¹pi blokada
ca³kowita i sygnalizacja wietlna przybierze kolor
czerwony.
- Migaj¹ca z du¿¹ czêstotliwoci¹, wejcie w funkcjê
S.A.R. (System Automatycznej Regulacji).
Ustawiaj¹c pokrêt³o wyboru temperatury c.o. w
polu oznaczonym napisem AUTO  wartoæ
temperatury od 550C do 650C  (rys. 11) aktywuje
siê System Automatycznej Regulacji S.A.R.: kocio³
dostosowuje temperaturê wody zasilania c.o. w
zale¿noci od sygna³u pochodz¹cego z T.. W
przypadku pod³¹czenia sterowania z odleg³oci
sygnalizacja migaj¹ca z du¿¹ czêstotliwoci¹
wskazuje wejcie w funkcjê S.A.R. i jest aktywna
na panelu sterowania kot³a a nie na wywietlaczu
sterowania z odleg³oci.
Po osi¹gniêciu temperatury ustawionej pokrêt³em
wyboru temperatury c.o. rozpoczyna siê odliczanie
20 minut.
Je¿eli w tym czasie termostat rodowiskowy ca³y
czas ¿¹da grzania wartoæ ustawionej temperatury
wzrasta o 50C. Po osi¹gniêciu nowej wartoci
temperatury rozpoczyna siê odliczanie kolejnych
20 min.
Je¿eli w tym czasie termostat rodowiskowy
jeszcze ¿¹da grzania wartoæ ustawionej
temperatury automatycznie wzrasta o nastêpne 50C.
Ta nowa wartoæ temperatury jest rezultatem
temperatury ustawionej rêcznie pokrêt³em wyboru
temperatury c.o. i wzrostem o +100C funkcji S.A.R.

Sygnalizacja wietlna
stanu pracy kot³a

Rys. 18

Po drugim cyklu podwy¿szenia temperatury zostaje
ona nie zmieniona a¿ do momentu osi¹gniêcia
zadowalaj¹cego zapotrzebowania na ciep³o, które
przerywa cykl. Przy nastêpnym za³¹czeniu palnika
kocio³ bêdzie pracowa³ z wartoci¹ temperatury
ustawion¹ pokrêt³em wyboru temperatury c.o.
- Zielona ci¹g³a, obecnoæ p³omienia kocio³ pracuje
regularnie.
Dioda czerwona
Dioda czerwona wskazuje blokadê kot³a z
nastêpuj¹cych przyczyn:
- blok palnika
- interwencja termostatu granicznej temperatury
- czujnik NTC na c.o.
- presostat wody

Rys. 19

!

Po BLOKADZIE BEZPIECZEÑSTWA
odczekaæ minimum 10 sec. przed
przywróceniem normalnej pracy kot³a.

Aby przywróciæ funkcjê normalnej pracy kot³a
ustawiæ pokrêt³o wyboru funkcji w pozycji off-reset
(rys. 19) i wybraæ ponownie ¿¹dan¹ funkcjê: lato
lub zima (rys. 20)
W przypadku uszkodzenia presostatu wody przed
odblokowaniem wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoci:
- sprawdziæ cinienie instalacji c.o. na
termomanometrze (rys. 21). Wartoæ cinienia
powinna zawieraæ siê pomiêdzy 0,5 i 1,5 bar je¿eli
jest ni¿sza otworzyæ zawór nape³niania (rys. 22) i
poczekaæ a¿ wartoæ cinienia na manometrze
dojdzie do 1 bar.
- zamkn¹æ zawór nape³niania
- ustawiæ pokrêt³o wyboru funkcji w pozycji offreset (rys. 19) i wybraæ ponownie ¿¹dan¹
funkcjê: lato lub zima (rys. 20)

Rys. 20

Rys. 21

Rys. 22

Prawid³owa
wartoæ
cinienia

Dioda pomarañczowa
Ci¹g³a = awaria czujnika NTC na c.w.u. Jest
wywietlana tylko z kot³em w pozycji stand-by
Kocio³ pracuje normalnie ale nie gwarantuje
stabilnoci temperatury c.w.u. W takim przypadku
nale¿y zwróciæ siê do Autoryzowanego Serwisu
Beretta.
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