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Quadra Green C.S.I. boiler complies with basic requirements of the following Directives:
- Gas directive 2009/142/EC
- Efficiency directive: Article 7(2) and Annex III of directive 92/42/EEC
- Electromagnetic compatibility directive 2014/30/UE
- Low-voltage directive 2014/35/UE
- Directive 2009/125/EC Ecodesign for energy-using appliances
- Directive 2010/30/EU Indication by labelling of the consumption of energy by energy-related products
- Delegated Regulation (EU) No. 811/2013
- Delegated Regulation (EU) No. 813/2013
- Delegated Regulation (EU) No. 814/2013.

Kocioł Quadra Green C.S.I. spełnia podstawowe wymagania następujących dyrektyw :
- Urządzenia spalające paliwa gazowe 2009/142/EEC
- Sprawność energetyczna kotłów wodnych: Artykuł 7(2) oraz załącznik III do dyrektywy 92/42/EEC
- Kompatybilność energetyczna 2014/30/UE
- Niskonapięciowe wyroby elektryczne 2014/35/UE
- Dyrektywa 2009/125/WE - Ogólne zasady wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych
z energią
- Dyrektywa 2010/30/UE - Wskazanie poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią
- Rozporządzenie Delegowane (UE) nr 811/2013
- Rozporządzenie Delegowane (UE) nr 813/2013
- Rozporządzenie Delegowane (UE) nr 814/2013.

La caldera Quadra Green C.S.I. cumple con los requisitos básicos de las siguientes Directivas:
- Directiva Gas 2009/142/CE
- Directiva rendimiento: Artículo 7(2) y Anexo III de la Directiva 92/42/CEE
- Directiva compatibilidad electromagnética 2014/30/UE
- Directiva baja tensión 2014/35/UE
- Directiva 2009/125/CE Diseño ecológico para aparatos que consumen energía
- Directiva 2010/30/UE Indicación mediante etiquetado del consumo energético de productos
relacionados con la energía
- Reglamento Delegado (UE) N.º 811/2013
- Reglamento Delegado (UE) N.º 813/2013
- Reglamento Delegado (UE) N.º 814/2013.

Centrala Quadra Green C.S.I. este fabricată în conformitate cu cerințele următoarelor Directive:
- Directiva gaz 2009/142/EEC
- Directiva eficien: Articolul 7(2) și Anexa III din Directiva 92/42/EEC
- Directiva compatibilitate electromagnetică 2014/30/UE
- Directiva voltaj redus 2014/35/UE
- Directiva 2009/125/CE în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru aparatele
consumatoare de energie
- Directiva 2010/30/UE privind indicarea prin etichetare a consumului de energie de către produsele
cu impact energetic
- Regulamentul Delegat (UE) Nr. 811/2013
- Regulamentul Delegat (UE) Nr. 813/2013
- Regulamentul Delegat (UE) Nr. 814/2013.
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In some parts of the manual, some symbols are used:
WARNING = for actions requiring special care and adequate preparation
FORBIDDEN = for actions that MUST NOT be performed

W niektórych częściach instrukcji użyte zostały umowne oznaczenia:
UWAGA = w odniesieniu do czynności wymagających szczególnej
ostrożności oraz odpowiedniego przygotowania
ZABRONIONE = odniesieniu do czynności, których w żadnym wypadku
NIE MOŻNA wykonywać.

En algunas partes del manual se utilizan estos símbolos:
ATENCIÓN = para acciones que requieren especial cuidado y preparación
apropiada
PROHIBIDO = para acciones que absolutamente NO DEBEN ser realizadas

În unele părți ale manualului, sunt utilizate simbolurile:
ATENȚIE = pentru acțiuni care necesită atenție specială și pregătire
adecvată
INTERZIS = pentru acțiuni care NU TREBUIE executate
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POLSKI

PL

INSTRUKCJA INSTALACJI

1 - OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Nasze kotły są produkowane i sprawdzane z uwzględnieniem
najmniejszych detali w celu zabezpieczenia przed ewentualnym
niebezpieczeństwem użytkownika oraz instalatora. Tak więc po
każdej interwencji przeprowadzonej na urządzeniu, obsługująca
osoba uprawniona powinna zwrócić szczególną uwagę na połączenia
elektryczne, przede wszystkim na odcinki przewodów pozbawionych
osłon, które nie mogą wychodzić poza listwy zaciskowe, zapobiegając w ten sposób ewentualnemu stykaniu się ze sobą.
Niniejsza instrukcja instalacji stanowi - wraz z instrukcją obsługi przeznaczoną dla użytkownika – 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. W razie jej uszkodzenia bądź utraty
proszę o kontakt z producentem w celu uzyskania nowej kopii.
Instalacja kotła oraz wszelkie inne czynności serwisowe i konserwacyjne muszą być wykonane przez Autoryzowanego Serwisanta/
Instalatora Beretta zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przynajmniej raz w roku powinien być dokonany przegląd urządzenia
przez Autoryzowany Serwis Beretta.
Instalator ma obowiązek podstawowego przeszkolenia użytkownika
z zakresu obsługi urządzenia oraz bezpieczeństwa.
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.
Urządzenie jest wykorzystywane do produkcji ciepłej wody, dlatego
musi być podłączone do systemu ogrzewania i/lub ciepłej wody,
biorąc pod uwagę jego moc i wydajność.
Po zakończeniu cyklu życiowego nie usuwać produktu jak zwykłego
stałego odpadu komunalnego, lecz przekazać do punktu segregacji
odpadów.
Po usunięciu opakowania należy upewnić się, czy urządzenie jest
kompletne i nieuszkodzone. W przeciwnym wypadku należy natychmiast zwrócić się do sprzedawcy, u którego zostało ono zakupione.
Spust zaworu bezpieczeństwa musi być podłączony do właściwego
systemu odprowadzającego. Producent/ importer urządzenia nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
zadziałaniem zaworu bezpieczeństwa.
Wszelkie materiały opakunkowe należy wyrzucić do odpowiednich
pojemników w punktach zbiórki odpadów.
Odpady należy usuwać z troską o ludzkie zdrowie, bez stosowania
procedur lub metod, które mogą negatywnie wpływać na środowisko.
Podczas instalacji należy pouczyć użytkownika, że:
- w razie wycieków wody należy zamknąć jej dopływ i natychmiast
zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu Beretta,
- ciśnienie robocze w instalacji musi zawierać się pomiędzy 1 a 2
bar i nie może przekroczyć 3 bar. W razie potrzeby należy ponowić
procedurę opisaną w rozdziale: „Napełnianie instalacji”.
- w razie nie użytkowania kotła przez dłuższy okres czasu zaleca się
aby Autoryzowany Serwis Beretta wykonał  następujące czynności:
- ustawić wyłącznik główny 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 oraz ciepłej wody
użytkowej, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo zamarznięcia.
- konserwację kotła należy przeprowadzać co najmniej raz w roku.
Usługę taka należy rezerwować z wyprzedzeniem w Autoryzowanym Serwisie Beretta.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa należy pamiętać, że:
dzieci oraz osoby niesamodzielne bez asysty nie powinny użytkować
urządzenia,
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,
nie należy dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi częściami
ciała i/lub będąc boso,

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń
Infolinia 801 044 804, +48 56 663 79 99 (z tel.kom.)
info@beretta.pl

przed przystąpieniem do wykonania czynności związanych z czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej ustawiając
dwubiegunowy wyłącznik instalacji oraz pokrętło wyboru funkcji
znajdujące się na panelu sterowania kotła w pozycjach “wyłączony”,
zabronione jest przeprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji urządzeń
zabezpieczających lub regulacyjnych bez zezwolenia lub odpowiednich wskazówek producenta / dystrybutora,
nigdy nie należy szarpać, odłączać, skręcać przewodów elektrycznych wychodzących z kotła, nawet wtedy jeśli jest on odłączony od
sieci elektrycznej,
nie należy dopuścić do zatkania lub zmniejszenia prześwitu otworów
wentylacyjnych pomieszczenia, w którym zainstalowany jest gazowy
kocioł grzewczy,
nie należy pozostawiać pojemników oraz substancji łatwopalnych w
pomieszczeniu, w którym zainstalowane jest urządzenie,
nie należy pozostawiać części opakowania w miejscach dostępnych
dzieciom,
nie należy zatykać przyłącza do odpływu kondensatu.

2 - OPIS KOTŁA

Quadra Green C.S.I. jest kondensacyjnym kotłem wiszącym Typu C przeznaczonym dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Możliwe są następujące układy odprowadzania spalin: B23P, B53P, C13,
C23 (25 C.S.I.), C33, C43, C53, C63, C83, C93, C13x, C33x, C43x, C53x,
C63x, C83x, C93x.

3 - MONTAŻ KOTŁA

3.1 Warunki instalowania kotła
Kocioł musi być zamontowany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
MIEJSCE MONTAŻU
Kocioł musi być zainstalowany wewnątrz budynku. Kocioł może pracować w
zakresie temperatur od -3 ° C do + 60 ° C. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, należy zapoznać się z rozdziałem „SYSTEM ANTYZAMARZANIOWY”.
SYSTEM ANTYZAMARZANIOWY
Kocioł jest standardowo wyposażony w system antyzamarzaniowy. Jeśli temperatura wody w kotle spadnie poniżej 6 ° C, wówczas włączy się pompa oraz
palnik z minimalną mocą, aby zwiększyć temperaturę do bezpiecznej wartości
(35°C). System ten jest zawsze aktywny, gwarantując ochronę kotła do temperatury -3 ° C. W celu skorzystania z tej ochrony, w odniesieniu do pracy palnika,
kocioł musi być w stanie uruchomić się; w stanie blokady (tj W wyniku brak
gazu lub zasilania elektrycznego, albo interwencji urządzenia zabezpieczającego), zabezpieczenie nie jest aktywne.
Dzięki zastosowaniu dodatkowego akcesorium, obieg c.w.u. może być zabezpieczony na wypadek temperatur niższych od-3 ° C do -10 ° C. System ten
składa się z serii oporników elektrycznych.
Aby system antyzamarzaniowy był aktywny, wymagane jest zasilanie elektryczne. Oznacza to, że wszelkie zakłócenia lub odłączenie od zasilania
spowoduje dezaktywację systemu. Zabezpieczenie przed zamarzaniem jest
również aktywne, gdy kocioł jest w trybie gotowości (stand-by). W normalnych
warunkach pracy, kocioł jest zabezpieczony przed zamarznięciem.
W miejscach, gdzie temperatura może spaść poniżej 0 ° C lub gdy urządzenie
jest wyłączone przez dłuższy czas, zaleca się skorzystać z dobrej jakości płynu
antyzamarzaniowego w obiegu pierwotnym, aby uniknąć opróżniania instalacji
c.o. i ryzyka zamarznięcia.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji producenta w odniesieniu do stężenia
płynu antyzamarzaniowego, minimalnej temperatury pracy, jak również czasu
eksploatacji i usuwania samej cieczy. Obieg c.w.u należy opróżnić. Materiały,
z jakich wykonane są komponenty kotła, są odporne na działanie glikolu etylenowego (płynu antyzamarzaniowego).
MINIMALNE ODLEGŁOŚCI
Aby umożliwić dostęp do wnętrza kotła grzewczego w celu wykonania normalnych czynności konserwacyjnych, niezbędne jest uwzględnienie, w momencie
jego instalacji, minimalnych przewidzianych do tego odległości (rys. 9).
W celu właściwego montażu kotła grzewczego na ścianie, należy pamiętać
o tym, że:
- nie może on być zamontowany nad piecem kuchennym lub innym urządzeniem służącym do gotowania
- nie wolno pozostawiać substancji łatwopalnych w pomieszczeniu, w którym zamontowany jest kocioł
- łatwo nagrzewające się ściany (na przykład drewniane) muszą być pokryte właściwą izolacją ochronną.
19

QUADRA GREEN C.S.I.
UWAGA
Przed zamontowaniem kotła zaleca się staranne przepłukanie / oczyszczenie wszystkich przewodów rurowych w instalacji w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń, które mogłyby powodować niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia.
Należy podłączyć rozdzielacz spustowy kotła do odpowiedniej sieci kanalizacyjnej (szczegóły w rozdziale 3.5).
Układ c.w.u. nie potrzebuje zaworu bezpieczeństwa, ale zalecane jest
upewnienie się, że ciśnienie wody w sieci wodociągowej nie przekracza
6 bar. W razie wątpliwości należy zainstalować reduktor ciśnienia. Przed
uruchomieniem należy upewnić się, że kocioł jest przystosowany do spalania gazu doprowadzonego w instalacji zasilającej; można to odczytać na
opakowaniu lub etykiecie wskazującej typ gazu.
Należy podkreślić, że przewody spalinowe mogą pracować pod ciśnieniem,
a zatem połączenia elementów komina muszą być wykonane szczelnie.

3.2 Czyszczenie instalacji i charakterystyka wody
obiegu c.o.
Przed zamontowaniem i uruchomieniem kotła należy przeprowadzić czyszczenie zapobiegawcze instalacji centralnego ogrzewania. W celu zagwarantowania poprawnego funkcjonowania produktu, po każdej operacji czyszczenia, dolewania dodatków i/lub środków chemicznych do instalacji sprawdzić
czy charakterystyka wody zawiera się w podanych w tabeli wartościach.
Parametry

Jednostka

pH
Twardość

Woda obiegu
c.o.

Woda
napełniana

Klarowność

15-20
Przeźroczysta

3.3 Zabezpieczenie kotła na ścianie oraz połączenia
hydrauliczne
Aby bezpiecznie zamontować kocioł na ścianie należy użyć listwy montażowej (rys. 10) dostarczanej razem z kotłem. Pozycje oraz średnice przyłączy hydraulicznych zostały podane poniżej:
M
zasilanie c.o.
3/4”
AC
zasilanie c.w.u.
1/2”
G
podłączenie gazu
3/4”
AF
wejście z.w.
1/2”
R
powrót c.o.
3/4”

3.4 Montaż sondy zewnętrznej (rys. 11)

MONTAŻ I PODŁĄCZENIE SONDY ZEWNĘTRZNEJ
Połączenie elektryczne sondy zewnętrznej wykonuje się za pomocą przewodu dwużyłowego 0,5-1mm2 (brak na wyposażeniu). Maksymalna długość przewodu łączącego sondę zewnętrzną z kotłem wynosi 30m. Przy
podłączeniu sondy zewnętrznej nie jest istotne zachowanie biegunowości.
Przewód łączący sondę zewnętrzną z kotłem nie powinien mieć żadnych
połączeń. Jeśli zajdzie taka konieczność wówczas należy to połączenie zaizolować i odpowiednio chronić. W przypadku układania przewodu łączącego sondę i kocioł wraz z innymi przewodami, należy odseparować go od
przewodów będących pod napięciem 230V.
MONTAŻ SONDY NA ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU
Prawidłowe umiejscowienie sondy warunkuje prawidłowe jej działanie (rys.
11):
Sonda musi być zainstalowana na zewnątrz ogrzewanego budynku, na wysokości 2/3 ściany PÓŁNOCNEJ lub PÓŁNOCNOZACHODNIEJ, w miejscu bez dodatkowych elementów takich jak kominy, drzwi, okna, mogących
zakłócić prawidłowy odczyt temperatury.
Sonda musi być zamontowana na gładkiej powierzchni. W przypadku ściany wykonanej z nierównej cegły lub o nieregularnym kształcie należy w
miejscu kontaktu sondy ze ścianą wygładzić powierzchnię. Zdjąć pokrywkę
puszki zabezpieczającej sondę poprzez odkręcenie jej w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Przymierzyć punkt montażowy,
wywiercić otwór 5x25 i włożyć kołek. Należy wyjąć płytkę z wewnątrz obudowy sondy. Przyłożyć obudowę i umocować ją za pomocą wkręta. Poluzuj
śrubę znajdującą się w obudowie sondy, aby umożliwić umieszczenie przewodu, który należy podłączyć do płytki.
Należy pamiętać o dokręceniu śruby, przez którą przechodzi przewód, w celu uniknięcia dostania się wilgoci do wewnątrz obudowy
sondy.
Umieścić płytkę z powrotem w obudowie sondy. Zamknąć pokrywkę zabezpieczającą sondę poprzez zakręcenie jej w kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara.
Przymocować w prawidłowy sposób przewód sondy.
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Instalacja musi być tak przeprowadzona aby uniknąć zamarznięcia kondensatu produkowanego przez kocioł (np. poprzez izolację). Należy zainstalować odbiór kondensatu na bazie polipropylenu (łatwo dostępnego
na rynku) pod kotłem (otwór  Ø 42), tak jak pokazano na rys. 12. Należy
zainstalować elastyczny przewód dostarczony razem z kotłem podłączając
go do kolektora (lub inny przewód który umożliwi rewizję) starając się unikać powstawaniu syfonów w których mógł by się zbierać kondensat.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane brakiem
odpływu kondensatu lub jego zamarznięciem.
Przed pierwszym uruchomieniem kotła, należy upewnić się że istnieje swobodny odpływ kondensatu.

3.6 Podłączenie gazu

Przed dokonaniem podłączenia do sieci gazowej należy sprawdzić czy:
- obowiązujące przepisy są zastosowane
- rodzaj dostarczanego gazu zgadza się z typem gazu, do którego przeznaczony jest zainstalowany kocioł
- przewody rurowe są czyste.
Przewody gazowe powinny być prowadzone na zewnątrz ściany (chyba,
że lokalne przepisy stanowią inaczej). Jeśli rura gazowa przechodzi przez
ścianę, musi ona przejść przez centralny otwór w dolnej części ramy. Zaleca się zainstalowanie na przewodzie doprowadzającym gaz odpowiednich
rozmiarów filtra, ze względu na ewentualne drobne, stałe zanieczyszczenia, które mogą znajdować się w sieci gazowej.
Po zakończeniu wykonywania podłączenia do instalacji gazowej należy
sprawdzić czy wykonane połączenia spełniają warunki szczelności.

3.7 Podłączenia elektryczne

7-8
ºF

3.5 Zbiór kondensatu

W celu uzyskania dostępu do kostki zaciskowej należy:
- wyłączyć zasilanie elektryczne kotła
- odkręcić śruby mocujące (D) obudowy (rys. 13)
- pociągnąć dół obudowy do siebie, a następnie podnieść ją do góry w celu
zdjęcia jej z kotła
- odkręcić śruby mocujące panel sterowania (E) (rys. 14)
- opuścić panel sterowania do siebie (rys. 15)
- zdjąć obudowę plastikową modułu głównego (rys. 16)
- podłączyć przewody termostatu pokojowego  
Termostat pokojowy należy podłączyć zgodnie ze schematem połączeń.
Podłączenie termostatu pokojowego jest niskonapięciowe
(24Vdc).
Podłączenie zasilania należy dokonać z wykorzystaniem wyłącznika zapewniającego odległość pomiędzy przewodami minimum 3,5mm (EN
60335–1 kategoria III). Urządzenie jest zasilane prądem zmiennym o napięciu 230V/50Hz i jest zgodne z normą EN 60335-1.
Konieczne jest zapewnienie odpowiedniego podłączenia do obwodu
uziemiającego wg obowiązujących przepisów prawnych, Producent
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia w przypadku
braku podłączenia przewodu uziemiającego.
Konieczne jest zachowanie biegunowości podłączenia elektrycznego
(L-N).
Przewód uziemiający musi być 2 centymetry kilka centymetrów
dłuższy od pozostałych.
Zabrania się wykorzystywania rur od gazu jak również instalacyjnych w
celu uziemienia urządzenia.
Należy użyć przewodu zasilającego, który jest podłączony do kotła.
W przypadku jego wymiany należy zastosować przewód typu HAR
H05V2V2-F, 3x0,75 mm2, z maksymalną średnicą zewnętrzną 7mm.

3.8 Napełnianie instalacji (rys. 17)

Po przeprowadzeniu podłączeń hydraulicznych można przystąpić do napełniania instalacji c.o.
Należy wykonać następujące czynności przy zimnej instalacji:
- odkręcić o dwa trzy obroty dolny (A) i górny (E) korek automatycznego
zaworu odpowietrzania A-E i pozostawić je w pozycji otwartej,
- upewnić się, że zawór wejścia zimnej wody jest otwarty,
- otworzyć zawór napełniania (C) do momentu odczytania na wskaźniku
ciśnienia wartości pomiędzy 1 a 1,5 bar
- po zakończeniu napełniania, zamknąć zawór napełniania.
UWAGA: kocioł jest wyposażony w wydajny separator powietrza, dlatego
nie ma potrzeby wykonywać ręcznego odpowietrzania.
W razie problemów z odpowietrzaniem kotła należy postępować tak jak
opisano w rozdziale 3.11.

3.9 Opróżnianie instalacji c.o. (rys. 17)

Przed rozpoczęciem opróżniania instalacji c.o. należy wyłączyć zasilanie
elektryczne kotła.
Zamknąć zawory odcinające.
Ręcznie odkręcić zawór opróżniania kotła (D).

POLSKI

3.10 Opróżnianie obiegu c.w.u. (rys. 17)

Za każdym razem, kiedy występuje możliwość zamarzania należy opróżnić
obieg c.w.u. wykonując następujące czynności:
- zamknąć zawór główny sieci wodociągowej
- otworzyć wszystkie zawory czerpalne ciepłej i zimnej wody
- opróżniać najniżej położone punkty instalacji.

3.11 Odpowietrzanie układu c.o. i kotła

Zalecamy wykonanie podanych poniżej czynności podczas pierwszego uruchomienia lub przeglądu wykonywanego poprzez Autoryzowany Serwis Beretta:
1. Używając klucza CH 11 otworzyć ręcznie zawór odpowietrzający, znajdujący się nad komorą powietrza (rys. 18), rurka dostarczona wraz z
kotłem musi być podłączona do zaworu, aby zapewnić ujście wody do
zewnętrznego pojemnika;
2. Otworzyć zawór napełniania hydraulicznej i poczekać, aż woda zacznie wypływać z zaworu;
3. Włączyć zasilanie elektryczne kotła pozostawiając zamknięty zawór
gazowy;
4. Użyć termostatu pokojowego lub programatora do aktywowania żądania grzania na centralne ogrzewanie, do czasu przestawienia się
zaworu trójdrogowego;
5. Aktywuj żądanie grzania c.w.u. poprzez:
Kotły 2-funkcyjne: odkręcać kran, na 30 sekund każdej jednej minuty
tak by uzyskać zmiany położenia zaworu trójdrogowego przez około
10 minut (system autodiagnosytyki kotła będzie wskazywał na występujący błąd ze względu na brak gazu na palniku, tak więc za każdym
razem w tej sytuacji należy zresetować kocioł);
6. Kontynuować czynności dopóki woda nie wypłynie z ręcznego zaworu
odpowietrzającego i nie będzie już powietrza, następnie zamknąć ręczy zawór odpowietrzający;
7. Upewnić się, że ciśnienie w instalacji jest poprawne (1bar);
8. Zamknąć zawór napełniania;
9. Otworzyć zawór gazowy i uruchomić kocioł.

3.12 Odprowadzenie spalin i pobór powietrza

Podczas montowania przewodów wyrzutu spalin należy zawsze respektować aktualnie obowiązujące odpowiednie przepisy.
Wyrzut produktów spalania jest zapewniony przez wentylator umiejscowiony wewnątrz komory powietrza, którego prawidłowe funkcjonowanie jest
stale kontrolowane przez elektronikę kotła. Kocioł jest dostarczany bez systemu kominowego; jest więc możliwe stosowanie zestawów najlepiej dostosowanych do warunków instalacji. W celu zapewnienia odpowiedniego wyrzutu spalin i poboru powietrza niezbędne jest używanie tylko oryginalnych
zestawów kominowych Beretta, co jest warunkiem udzielenia gwarancji na
kocioł i przeprowadzenie prawidłowych połączeń zgodnie z instrukcją dostarczaną razem z akcesoriami systemów wydalania spalin.
Kocioł został zaprojektowany do poboru powietrza do spalania, do wyrzutu
spalin oraz odprowadzania kondensatu, powstałego w wyniku skraplania
spalin. Jeśli system spalinowy nie jest wyposażony w odpływ, kondensat
ma swoje ujście wewnątrz kotła.
Maksymalne długości przewodów odnieść się do systemów kominowych dostępnych w katalogu.

MOŻLIWE KONFIGURACJE NA SCHEMATACH (rys. 24)
B23P/B53P Pobór powietrza do spalania z pomieszczenia, wyrzut spalin
na zewnątrz (przez dach lub ścianę).
C13-C13x Odprowadzenie poprzez koncentryczny przewód w ścianie. Przewody rurowe mogą niezależnie wychodzić z kotła, ale wyloty muszą być
koncentryczne lub znajdować się wystarczająco blisko siebie, aby wpływały
na nie zbliżone warunki wiatrowe (w granicach 50 cm).
C23 Odprowadzenie poprzez przewód dwururowy do wspólnego komina
(pobór powietrza ze wspólnego komina).
C33-C33x Odprowadzenie spalin i pobór powietrza przez dach. Wyloty jak
dla C13.
C43-C43x Odprowadzenie spalin i pobór powietrza do wspólnego lub oddzielnych kominów, ale poddawane tym samym warunkom wiatrowym.
C53-C53x Oddzielne przewody odprowadzenia spalin i poboru powietrza
przez ścianę lub przez dach w miejscach o różnych ciśnieniach. Przewody
odprowadzenia spalin i poboru powietrza nigdy nie mogą znajdować się na
przeciwnych ścianach.
C63-C63x Przewody odprowadzania spalin i poboru powietrza za pomocą
oddzielnie atestowanych przewodów (1856/1).
C83-C83x Odprowadzenie spalin poprzez pojedynczy lub wspólny komin
oraz pobór powietrza przez ścianę.
C93-C93x Odprowadzenie spalin prze dach (podobnie do C33), a pobór
powietrza z istniejącego komina.
ADAPTOR WYRZUTU SPALIN (typ B22P-B52P, pobór powietrza z pomieszczenia, wyrzut spalin na zewnątrz)
Przewód spalinowy ø80 mm (rys. 20)
Przewody spalinowe systemu rozdzielonego mogą być ukierunkowane w sposób najdogodniejszy dla pomieszczenia. W celu instalacji należy zapoznać się
z instrukcją dostarczoną do zestawu. W tej konfiguracji kocioł jest połączony z
kanałem spalinowym¸ 80 mm za pomocą adaptora ø 60-80 mm.

W przypadku, kiedy powietrze potrzebne do spalania jest brane z
pomieszczenia, w którym zainstalowany jest kocioł, musi ono odpowiadać aktualnym normom prawnym, a w szczególności należy
zapewnić odpowiednią wentylację oraz odpowiednie parametry
techniczne.
Niezaizolowany przewód spalinowy jest potencjalnym źródłem
zagrożenia.
Należy przewidzieć spadek 3° przewodu wyrzutu spalin w kierunku
kotła.
Kocioł automatycznie dostosowuje się do typu instalacji oraz długości
przewodów kominowych.
Maksymalna długość* przewodów
rurowych Ø 80 mm

Strata długości
na każdym kolanku [m]
45°

90°

25 C.S.I.

70 m

1m

1,5 m

30 C.S.I.

65 m

1m

* „Maksymalna

długość”
oznacza
system
bez
elementukończącego przewód kominowy oraz połączeń

1,5 m
zastosowania

kolan,

INSTALACJA TYPU C (POBÓR I WYRZUT SPALIN NA ZEWNĄTRZ)
Kocioł musi być podłączony do systemu koncentrycznego lub rozdzielonego. W innych konfiguracjach kocioł nie może być używany.
SYSTEM KONCENTRYCZNY (Ø 60/100) (rys. 21)
System koncentryczny może być ukierunkowany w sposób najdogodniejszy dla pomieszczenia. Należy przestrzegać maksymalnych długości podanych w tabeli.
Należy przewidzieć spadek 3° przewodu wyrzutu spalin w kierunku
kotła. Nie zaizolowany przewód spalinowy jest potencjalnym źródłem
zagrożenia.
Kocioł dopasowuje automatycznie wentylację na podstawie typu
instalacji i długości przewodów powietrzno-spalinowych.
Nie zatykać, nie zmniejszać średnicy przewodu poboru powietrza.
Instalację należy wykonać wg instrukcji dostarczonej wraz z zestawem.

System koncentryczny poziomy
Maksymalna długość* przewodów
koncentrycznych Ø 60-100 mm

Strata długości
na każdym kolanku
45°

90°

25 C.S.I.

5,85 m

1,3 m

1,6 m

30 C.S.I.

4,85 m

1,3 m

1,6 m

* „Maksymalna długość” oznacza system bez zastosowania kolan, elementu
kończącego przewód kominowy oraz połączeń

System koncentryczny pionowy
Maksymalna długość* przewodów
koncentrycznych Ø 60-100 mm

Strata długości
na każdym kolanku
45°

90°

25 C.S.I.

6,85 m

1,3 m

1,6 m

30 C.S.I.

5,85 m

1,3 m

1,6 m

* „Maksymalna długość” oznacza system bez zastosowania kolan, elementu
kończącego przewód kominowy oraz połączeń

SYSTEM KONCENTRYCZNY (Ø 80/125)
W przypadku stosowania systemu koncentrycznego Ø 80/125, konieczne
jest użycie odpowiedniego adaptera, przeznaczonego do kotłów kondensacyjnych. System ten może być ukierunkowany w sposób najdogodniejszy
dla pomieszczenia. Instalację należy wykonać wg instrukcji dostarczonej
wraz z zestawem dla kotłów kondensacyjnych.
Maksymalna długość* przewodów   Strata długości na każdym kolanku
koncentrycznych Ø 60-100 mm
45°
90°
25 C.S.I.

15,3 m

1m

1,5 m

30 C.S.I.

12,8 m

1m

1,5 m

* „Maksymalna długość” oznacza system bez zastosowania kolan, elementu
kończącego przewód kominowy oraz połączeń
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SYSTEM ROZDZIELONY (Ø 80+80) (rys. 22-23)
System rozdzielony można skierować w sposób najdogodniejszy dla pomieszczenia. Instalację należy wykonać wg instrukcji dostarczonej wraz z
zestawem dla kotłów kondensacyjnych. Aby podłączyć przewód poboru powietrza do spalania należy wybrać wlot A lub B. Usunąć zaślepkę przytwierdzonej śrubami i użyć adaptera dostępnego jako akcesoria dodatkowe.
Należy przewidzieć spadek 3° przewodów wyrzutu spalin w kierunku
kotła
Kocioł dopasowuje automatycznie wentylację na podstawie typu
instalacji i długości przewodów powietrzno-spalinowych. Nie zatykać,
nie zmniejszać średnicy przewodu poboru powietrza.
Należy przestrzegać maksymalnych długości podanych w tabeli.

Skracając jeden z przewodów uzyskujemy możliwość wydłużenia
drugiego wg. wykresy maksymalnych długości
Maksymalna długość* przewodów   Strata długości na każdym kolanku
rozdzielonych Ø 80 mm
45°
90°
25 C.S.I.

45+45 m

1m

1,5 m

30 C.S.I.

40+40 m

1m

1,5 m

* „Maksymalna długość” oznacza system bez zastosowania kolan, elementu
kończącego przewód kominowy oraz połączeń

MAKSYMALNA DLUGOŚĆ PRZEWODÓW KOMINOWYCH Ø 80
Quadra Green 30 C.S.I.

80

75

75

70

70

65

Długość przewodu spalinowego (m)

Długość przewodu spalinowego (m)

Quadra Green 25 C.S.I.

65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15

10

10

5

5

0

0

5

0

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

0

5

10

15

20

Długość przewodu poboru powietrza (m)

Przewody podwójne Ø80 z przewodem prowadzonym wewnętrznie
Ø50 - Ø60 - Ø80
Parametry kotła umożliwiają podłączenie przewodu spalinowego ø 80 do
przewodów prowadzonych wewnętrznie Ø50 - Ø60 - Ø80.

25 C.S.I.

Tabela podstawowych konfiguracji przewodów (*)
1 kolanko 90° ø 80

30 C.S.I.

4,5 m przewodu ø 80
1 kolanko 90° ø 80
4,5 m przewodu ø 80

Odprowadzanie
spalin

Redukcja z ø 80 na ø50 z ø 80 na ø 60
Kolanko przy podstawie komina 90°, ø 50, ø 60
lub ø 80

25 C.S.I.

długości przewodu poprowadzonego wewnętrznie podano w tabeli

30 C.S.I.

(*) Stosować systemy kominowe przeznaczone do kotłów kondensacyjnych:
Ø 50 i Ø 80 klasa H1 i Ø 60 klasa P1.
Kotły opuszczają fabrykę z poniższymi regulacjami:
25 C.S.I.: 4.900 obr/min (c.o.) and 6.100 obr/min (c.w.u.), maksymalna długość przewodu ø 50 wynosi 7 m, 25 m dla przewodu ø 60 oraz 75 m dla
przewodu ø 80.
30 C.S.I.: 5.300 obr/min (c.o.) and 6.200 obr/min (c.w.u.), maksymalna długość przewodu ø 60 wynosi 5 m, a dla przewodu ø 80 jest to 67 m (nie
podłączać do przewodu ø 50).
Jeżeli potrzebne są większe długości, skompensować straty zwiększając
obroty wentylatora zgodnie z tabelą regulacji, tak aby zapewnić nominalną
moc grzewczą.
Nie modyfikować nastawy minimalnej.
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30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Tabele regulacji

W celu poprowadzenia przewodów należy wykonać obliczenie
projektowe, aby spełnić wymagania obowiązujących przepisów.
W tabeli podano podstawowe dopuszczalne konfiguracje.

Pobór powietrza

25

Długość przewodu poboru powietrza (m)

25 C.S.I.
30 C.S.I.
(*)

Obroty
wentylatora

Przewody poprowadzone wewnętrznie Ø 50 (*)

obr/min
C.O.
C.W.U.

Długość maksymalna (m)

4.900

6.100

5.000

6.200

7
9

5.100

6.300

12 (**)

5.300

6.200

nie dotyczy

5.400

6.300

2

Obroty
wentylatora

Przewody poprowadzone wewnętrznie Ø 60 (*)

obr/min
C.O.
C.W.U.

Długość maksymalna (m)

4.900

6.100

5.000

6.200

25
30

5.100

6.300

38 (**)

5.300

6.200

5

5.400

6.300

13

Obroty
wentylatora

Przewody poprowadzone wewnętrznie Ø 80 (*)

obr/min
C.O.
C.W.U.

Długość maksymalna (m)

4.900

6.100

5.000

6.200

75
90

5.100

6.300

113 (**)

5.300

6.200

67

5.400

6.300

182

Stosować systemy kominowe przeznaczone do kotłów kondensacyjnych.
(**) Maksymalna długość montażowa TYLKO dla przewodów spalinowych
w klasie H1.

POLSKI
Konfiguracje Ø 50, Ø 60 i Ø 80 przedstawiają dane doświadczalne, sprawdzone w laboratorium.
W przypadku instalacji innych niż podane w tabelach “konfiguracji podstawowych” i “regulacji”, zapoznać się z równoważnymi długościami w metrach bieżących podanymi poniżej.
W każdym przypadku w instrukcji podano długości maksymalne i nie
należy ich przekraczać.
Ekwiwalent liniowy w metrach bieżących
Ø80 (m)

ELEMENT Ø 50
Kolanko 45° Ø 50

12,3

Kolanko 90° Ø 50

19,6

Przedłużenie 0,5 m Ø 50

6,1

Przedłużenie 1,0 m Ø 50

13,5

Przedłużenie 2,0 m Ø 50

29,5
Ekwiwalent liniowy w metrach bieżących
Ø80 (m)

ELEMENT Ø 60
Kolanko 45° Ø 60

5

Kolanko 90° Ø 60

8

Przedłużenie 0,5m Ø 60

2,5

Przedłużenie 1,0m Ø 60

5,5

Przedłużenie 2,0m Ø 60

12

Długość
Lunghezza

Komin do poprowadzenia przewodu Ø50mm lub Ø60mm
camino per intubamento Ø 60 o Ø 50

Kolanka
90°
mm
curve 90°
Ø Ø80
80 mm

dł. 4,5 m Ø 80 mm
4,5 m Ø 80 mm

dł. 4,5 m Ø 80 mm
4,5 m Ø 80 mm

curva
90° Ø 90°
60 mm,
Kolanko
Ø60, Ø50
Ø 50 mm o Ø 80 mm

Redukcja
mm
riduzioneØ80-60
Ø 80-60
mm
Ø 80-50mm
mm
luboØ80-50

lub Ø80 mm
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4 - URUCHAMIANIE I OBSŁUGA
4.1 Włączanie urządzenia

Przed pierwszym uruchomieniem kotła, syfon zbioru kondensatu
jest pusty. Jest zatem niezbędne, aby napełnić go wodą, wykonując
następujące czynności:
-- wyjąć syfon poprzez zwolnienie go z przewodu z tworzywa
sztucznego łączącego z komorą spalania
-- napełnić syfon wodą do około 3/4 pojemności, upewniając się,
że woda jest wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń
-- sprawdzić czy podniósł się pływak cylindra, wykonanego z tworzywa sztucznego
-- umieścić z powrotem syfon uważając, aby nie wylać wody i zamocować go za pomocą klipsa.
Plastikowy cylinder wnętrza syfonu ma za zadanie zapobiegać wypływowi
gazu do otoczenia, w przypadku gdy kocioł zostaje uruchomiony bez wykonania czynności napełnienia syfonu.
Powyższe czynności należy powtórzyć podczas rutynowych i doraźnych
czynności konserwacyjnych.
Za każdym razem gdy urządzenie jest włączane, wyświetlany jest ciąg danych takich jak licznik pracy palnika (-C- XX) (patrz rozdział 4.3 – błąd A09);
następnie aktywuje się system automatycznego odpowietrzania się kotła
trwający ok. 2 minut. Podczas tej fazy, trzy diody LED migają i wyświetlany
jest symbol
na wyświetlaczu (rys. 25). Aby przerwać cykl odpowietrzania należy: uzyskaj dostęp do płyty elektronicznej poprzez usunięcie śruby,
odchylenie panelu do siebie i otwarciu pokrywy (rys. 16).
Następnie:
- nacisnąć przycisk CO (rys. 26).
Uwaga na napięcie (230V)
W celu uruchomienia urządzenia należy przeprowadzić następujące operacje:
- włączyć zasilanie kotła,
- odkręcić zawór gazowy w celu zasilenia urządzenia,
- ustawić termostat pokojowy na żądaną temperaturę (~20°C)
- obrócić pokrętło wyboru trybu pracy na odpowiednią pozycję:
Tryb ZIMA: w celu włączenia ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania należy ustawić poktętło do pola oznaczonego (rys. 27). Jeżeli istnieje zapotrzebowanie na ogrzewanie, kocioł włącza się, zielona dioda LED świeci się.
Wyświetlacz wskazuje temperaturę układu grzewczego, ikonę ogrzewania
oraz ikonę płomienia (rys. 29). Jeżeli istnieje zapotrzebowanie na ciepłą
wodę użytkową, kocioł włącza się, zielona dioda LED świeci się. Wyświetlacz pokazuje temperaturę ciepłej użytkowej, ikonę c.w.u. oraz ikonę płomienia (rys. 30).
Wybór temperatury c.o.
Aby ustawić temperaturę centralnego ogrzewania należy ustawić pokrętło
z symbolem
(rys. 27).
W zależności od rodzaju systemu, możliwe jest wybranie odpowiedniej
temperatury grzania w zakresie:
- ogrzewanie grzejnikowe 40-80 °C
- ogrzewanie podłogowe 20-45°C.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale „konfiguracja kotła”.
Wybór temperatury c.o. w przypadku podłączenia sondy zewnętrznej
W przypadku, gdy jest podłączona sonda zewnętrzna temperatura zasilania wody wybierana jest automatycznie przez system, który utrzymuje
żądaną temperaturę w pomieszczeniu w zależności od temperatury zewnętrznej. Aby obniżyć lub podwyższyć temperaturę, która została automatycznie skalkulowana przez płytę elektroniczną znajdującą się w kotle,
należy obracać pokrętłem wyboru temperatury centralnego ogrzewania
(rys. 12.6) zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby zwiększyć i przeciwnie aby zmniejszyć temperaturę. Zakres zmiany temperatury znajduje się
pomiędzy - 5 do + 5 poziomu komfortu i jest pokazywany na wyświetlaczu.
Tryb LATO: w celu włączenia funkcji ciepłej wody użytkowej należy ustawić
pokrętło w pozycji
(rys. 28). Jeżeli istnieje zapotrzebowanie na ciepłą
wodę użytkową, zielona dioda LED świeci się. Wyświetlacz wskazuje temperaturę układu wody ciepłej, ikonę c.w.u. oraz ikonę płomienia (rys. 30).
Wstępne podgrzewanie (ciepła woda szybciej): należy obrócić pokrętło
regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej do symbolu
(fig. 31) i z powrotem do wybranej pozycji w celu włączenia funkcji podgrzewania. Funkcja ta utrzymuje ciepłą wodę w wymienniku ciepłej wody użytkowej, aby
skrócić czas oczekiwania po odkręceniu kranu.
Kiedy funkcja podgrzewania jest włączona, żółta dioda LED obok symbolu
świeci się.
Wyświetlacz wskazuje temperaturę zasilania c.o. lub c.w.u. w zależności
od bieżącego zapotrzebowania. Podczas uruchamiania gdy występuje
zapotrzebowanie na wstępne podgrzanie, wyświetlacz pokazuje symbol
.
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W celu wyłączenia funkcji podgrzewania należy obrócić pokrętło regulacji
ciepłej wody użytkowej do symbolu
. Żółta dioda LED gaśnie. Pokrętło
regulacji ciepłej wody użytkowej można ustawić do pożądanego położenia.
Funkcji tej nie można włączyć, kiedy kocioł jest wyłączony: pokrętło funkcji
w położeniu
(OFF) (rys. 32).
Regulacja temperatury ciepłej wody użytkowej
W celu ustawienia temperatury ciepłej wody użytkowej (łazienki, prysznice, kuchnia, itp.) należy obrócić pokrętło z symbolem
(rys. 33) zgodnie
z ruchem wskazówek zegara aby zwiększyć i przeciwnie aby zmniejszyć
temperaturę. Na panelu sterowania zielona dioda LED miga (ON 0,5 sek.
OFF 3,5 sek.).
Kocioł znajduje się w stanie oczekiwania, a po otrzymaniu żądania grzania,
kocioł włącza się i zielona dioda LED świeci się wskazując obecność płomienia na palniku. Kocioł pracuje aż do osiągnięcia żądanej temperatury
lub do braku żądania grzania, wtedy kocioł przechodzi w tryb oczekiwania.
Jeżeli świeci się czerwona dioda LED obok symbolu
(rys. 34) to znaczy
że kocioł jest tymczasowo zablokowany (patrz rozdział ”Sygnały świetlne i
usterki”).
Wyświetlacz pokazuje odpowiedni kod błędu.
System Automatycznej Regulacji (S.A.R.) rys. 35
Poprzez ustawienie pokrętła temperatury c.o. w pozycji wskazanej – wartość temperatury od 55 do 65°C – zostanie włączony System Automatycznej Regulacji S.A.R. (miganie diody 0.1 sek. ON; 0.1 sek. OFF przez 0.5
sek.); na podstawie temperatury ustawionej na termostacie pokojowym
oraz czasu jej osiągnięcia, kocioł automatycznie zmienia temperaturę c.o.
zmniejszając czas pracy palnika co pozwala na łatwiejszą obsługę oraz
oszczędza energię. Na panelu sterowania, zielona dioda LED miga z częstością 0.5 sek. ON i 3.5 sek. OFF.
Funkcja RESET – odblokowanie kotła
Aby zresetować kocioł, należy ustawić pokrętło w pozycji
(OFF) (rys.
32), odczekaj 5-6 sekund i następnie z powrotem obrócić pokrętło wyboru
funkcji do wybranej pozycji upewniając się, że nie świeci się już czerwona
dioda.
Kocioł uruchomi się ponownie automatycznie w wybranej funkcji i zapali
się zielona dioda.
UWAGA: W przypadku, gdy nie można odblokować kotła, należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.

4.2 Wyłączanie

Wyłączenie tymczasowe
W przypadku krótkiej nieobecności należy ustawić pokrętło wyboru trybu
pracy na   (OFF) (rys. 32).
W tym wypadku (zasilanie elektryczne oraz gazowe są włączone) kocioł
jest chroniony następującymi funkcjami:
Funkcja antyzamarzaniowa: jeśli temperatura wody w kotle spadnie poniżej 5°C, wówczas włączy się pompa oraz jeśli potrzeba palnik z minimalną
mocą, aby zwiększyć temperaturę do bezpiecznej wartości (35°C). W czasie, gdy funkcja antyzamarzaniowa jest aktywna na wyświetlaczu pojawi
się znak
(rys. 36).
Funkcja antyblokująca pompy: jeden cykl funkcji powtarza się co 24 godziny.”
Wyłączenie w przypadku dłuższej nieobecności: jeden cykl funkcji powtarza się co 24 godziny.
Wyłączenie w przypadku dłuższej nieobecności
W przypadku dłuższej nieobecności należy ustawić pokrętło wyboru funkcji
na
(OFF) (rys. 32). Wyłączyć zasilanie elektryczne kotła.
Zamknąć zawory gazu, c.o. i wody.
W tej sytuacji funkcja antyzamarzaniowa jest nieaktywna: należy opróżnić
kocioł z wody jeśli istnieje możliwość jej zamarznięcia.

POLSKI

4.3 Sygnały świetlne i usterki
STATUS KOTŁA
Wyłączony

WYŚWIETLACZ

A01

Całkowita blokada
Całkowita blokada

Miga (włączona 0,5
s., wyłączona 0,5 s.)

Błąd wentylatora

A03

Świeci się

Całkowita blokada

Świeci się

Świeci się

A06

Miga (włączona 0,5
s., wyłączona 0,5 s.)

A07

Świeci się

Miga (włączona 0,5
Informacja o błędzie
s., wyłączona 0,5 s.)
Czasowe wyłączenie
Wyłączenie czasowe, potem całkowita
blokada

A04

Błąd sondy NTC na c.o.
Zbyt wysoka temperatura na sondzie
NTC dla c.o.
Różnica temperatur na zasilaniu i
powrocie
Błąd sondy NTC na powrocie c.o.
Przegrzew sondy NTC na powrocie c.o.
Różnica temperatur na zasilaniu i
powrocie c.o.
Wyczyść wymiennik ciepła c.o.
Błąd sondy NTC spalin
Przegrzew na sondzie NTC spalin

A08

Czasowe wyłączenie
Wyłączenie czasowe, potem całkowita
blokada

Świeci się

Całkowita blokada
Miga (włączona 0,5
s., wyłączona 0,5 s.)

Zakłócenia płomienia

A11

on
Miga (włączona 0,2
s., wyłączona 0,2 s.)

Alarm termostatu niskiej temperatury

A77

Świeci się

Miga (włączona 0,5 Informacja o błędzie
s., wyłączona 0,5 s.) Czasowe wyłączenie
Całkowita blokada
Czasowe wyłączenie
Czasowe wyłączenie
Miga (włączona 0,5
Czasowe wyłączenie
s., wyłączona 0,5 s.)
Miga (włączona 0,5
Czasowe wyłączenie
s., wyłączona 0,5 s.)

Oczekiwanie na zapłon
Interwencja presostatu wody

Kalibracja RANGE RATED
Funkcja „Kominiarz” aktywna

ADJ

Miga (włączona 0,5
Miga (włączona 0,5 s., wyłączona 0,5 s.) Miga (włączona 0,5
Informacja
s., wyłączona 0,5 s.)
s., wyłączona 0,5 s.)

ACO
Miga (włączona 0,5
s., wyłączona 1 s.)

Tryb automatycznego odpowietrzania
Funkcja wstępnego podgrzania c.w.u.
aktywna
Żądanie wstępnego podgrzania c.w.u.
Podłączona sonda zewnętrzna
Żądanie grzania c.w.u.
Żądanie grzania c.o.

Całkowita blokada

Całkowita blokada

A09

Modyfikacja parametrów

TYP ALARMU

Świeci się

A02

Błąd sondy NTC na c.w.u.

ZIELONA DIODA

Miga (włączona 0,5
Brak
s., wyłączona 3,5 s.)
Miga (włączona 0,5
Informacja o błędzie
s., wyłączona 3,5 s.)

Alarm termostatu granicznego

Błąd presostatu wody

ŻÓŁTA DIODA

OFF

Stand-by
ACF alarm blokady
ACF błąd elektroniczny

CZERWONA
DIODA

Miga (włączona 0,5
s., wyłączona 0,5 s.)
Miga (włączona 0,5 Miga (włączona 0,5
s., wyłączona 1 s.)
s., wyłączona 1 s.)
Świeci się

Informacja
Informacja
Informacja

Miga

Informacja
Informacja
Informacja

60°C
80°C

Funkcja antyzamarzaniowa aktywna
Obecność płomienia

Informacja

Informacja
Świeci się

Informacja

W celu przywrócenia działania (kasowanie alarmów):
Kod błędu A 01-02-03
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
(OFF), odczekać 5-6 sekund, a
następnie ustawić pożądaną pozycję
(tryb LATO) lub
(tryb ZIMA).
Jeżeli próby ponownego uruchomienia nie skutkują włączeniem kotła, należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.
Kod błędu A 04
Poza kodem błędu, wyświetlacz cyfrowy pokazuje symbol
. Należy
sprawdzić wartość ciśnienia wody c.o. na wskaźniku ciśnienia:
jeżeli ciśnienie jest poniżej 0.3 bar, należy ustawić pokrętło trybu pracy w
pozycji
(OFF) i otworzyć zawór napełniania do czasu aż ciśnienie osiągnie wartość pomiędzy 1 a 1.5 bar.
Następnie, należy ustawić pokrętło trybu pracy do pożądanego położenia
(tryb LATO) lub
(tryb ZIMA).
Kocioł wejdzie w tryb automatycznego odpowietrzania trwającego ok. 2 minut.
Jeżeli spadki ciśnienia są częste, należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.
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QUADRA GREEN C.S.I.
Kod błędu A 06
Kocioł pracuje normalnie, ale nie może utrzymać stałej temperatury ciepłej
wody użytkowej, która będzie oscylowała około 50°C. Należy skontaktować
się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.
Kod błędu A 07
Należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.
Kod błędu A 08
Należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.
Kod błędu A 09 oraz ciągła czerwona dioda
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
(OFF) (rys.32), odczekać 5-6
sekund, a następnie ustawić pożądaną pozycję (tryb LATO) lub (tryb ZIMA).
Jeżeli próby ponownego uruchomienia nie skutkują włączeniem kotła, należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.
Kod błędu A 09 oraz migająca czerwona i zielona dioda
Kocioł posiada system autodiagnostyki, który na bazie zsumowanych godzin konkretnych warunków roboczych sygnalizuje potrzebę konserwacji lub
czyszczenia podstawowego wymiennika (kod alarmu 09 oraz migająca czerwona i zielona dioda oraz licznik > 2.500).
Po czyszczeniu z użyciem zestawu dostarczonego jako wyposażenia dodatkowego, należy wyzerować licznik godzin w następujący sposób:
- wyłączyć zasilanie elektryczne kotła
- wykręć śrubę i odchyl panel do siebie
- wykręć śrubę na pokrywie (F) aby uzyskać dostęp do płyty elektronicznej
kotła (rys. 16)
- kiedy kocioł jest włączony, nacisnąć i przytrzymać przycisk CO (rys. 26)
przez przynajmniej 4 sek. Aby sprawdzić czy licznik został wyzerowany
należy wyłączyć i włączyć kocioł do zasilania elektrycznego; licznik jest
wyświetlany zaraz po symbolu „-C-„.
Uwaga na napięcie (230V)
Uwaga: procedurę zerowania licznika przeprowadzać za każdym razem,
gdy podstawowy wymienniki jest starannie czyszczony lub wymieniany.
Aby sprawdzić ilość godzin, przemnożyć wartość przez 100 (np.: wyświetlana wartość 18 = 1.800 sumarycznych godzin – wyświetlana wartość 1=
100 sumarycznych godzin). Kocioł pracuje poprawnie, nawet gdy kod błędu
pojawi się na wyświetlaczu.
Kod błędu A 77
Kocioł powinien sam się zresetować. Gdyby kocioł się nie uruchomił, należy wezwać Autoryzowany Serwis Beretta.
Ciągła żółta dioda
Aktywna funkcja wstępnego podgrzewu c.w.u.
Migająca żółta dioda
Analiza spalania w toku.

4.4 Zapis kodów błędów
Funkcja „ZAPISU ALARMÓW” jest automatycznie uruchamiana po około
dwóch godzinach ciągłego zasilania wyświetlacza lub od razu po ustawieniu parametru P1 na wartość 1. Maksymalnie może zostać zapisanych pięć
ostatnich alarmów. Zostają one wizualizowane, kiedy użyje się przycisku
P1 na płycie wyświetlacza. Jeśli zapis jest pusty (P0=0) lub funkcja zarządzania zapisem jest wyłączona (P1=0), funkcja wyświetlania jest niedostępna. Alarmy są wyświetlane w kolejności odwrotnej (nie chronologicznej), co oznacza, że ostatni z alarmów, wyświetlany jest jako pierwszy. W
celu zresetowania alarmów, należy ustawić parametr P0 na wartość 0.
UWAGA: aby uzyskać dostęp do przycisku P1, należy zdjąć pokrywę panelu i zidentyfikować płytę wyświetlacza (rys. 37a).
PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW
Wygląd wyświetlacza może zostać spersonalizowany poprzez ustawienie
trzech poniższych parametrów:
Parametr

Ustawienie
fabryczne

Opis

P0

0

Resetowanie zapisu błędów (0=brak zapisu/
1=zapis)

P1

0

możliwość zapisu błędów (0=możliwość zapisu czasowego, 1=możliwość natychmiastowego zapisu)

P2

0

Nie należy modyfikować

Aby rozpocząć procedurę programowania, należy przytrzymać przycisk P1
przez 10 sekund (rys. 37a). Na wyświetlaczu cyklicznie pojawią się trzy
parametry i ich wartości (rys. 37b). Aby zmodyfikować wartość parametru,
należy użyć ponownie przycisku P1 w momencie wyświetlania odpowiedniego parametru i przytrzymać do momentu pojawienia się żądanej wartości; wartości zmieniają się od 0 do 1 i z powrotem (co około 2 sek.).
Procedura programowania wyłącza się automatycznie po 5 minutach lub w
razie zaniku napięcia.
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4.5 Konfiguracja kotła

Istnieje szereg zworek (JPX) dostępnych na płycie elektronicznej kotła, które umożliwiają jego konfigurację.
Aby uzyskać dostęp do płyty, należy przeprowadzić następujące czynności:
- odłączyć główne zasilanie instalacji
- odkręcić śruby mocujące obudowę, przesuń podstawę obudowy do przodu, a potem w górę, aby odczepić ją od obudowy
-   odkręcić śruby mocujące (E) panel sterowania (rys. 14)
-   poluzować śruby  (F - rys. 16), aby zdjąć pokrywę listwy zaciskowej (230V)
JUMPER JP7 (rys. 38)
Wstępny wybór najbardziej odpowiedniej temperatury do typu instalacji.
Brak zworki – instalacja grzejnikowa
Instalacja grzejnikowa 40-80°C
Zworka umieszczona – instalacja podłogowa
Instalacja podłogowa 20-45°C.
Fabrycznie kocioł jest przystosowany do pracy w instalacji grzejnikowej.
JP1 Kalibracja (RANGE RATED)
JP2 Resetowanie licznika godzinowego
JP3 Kalibracja (patrz rozdział: „Regulacje”)
JP4 Termostat c.w.u.
JP5 Nie używany  
JP6 Funkcja obniżenia nocnego i ciągłej pracy pompy   (tyko gdy podłączona sonda zewnętrzna)
JP7 Zarządzanie instalacją grzejnikową/podłogową (patrz wyżej)
JP8 Nie używany

4.6 Regulacja pogodowa – ustawienia (wykresy 1-2-3 )
Termoregulacja jest aktywna tylko w przypadku podłączenia sondy zewnętrznej (akcesoria dodatkowe) do przyłączy znajdujących się płycie
elektronicznej kotła (rys. 5).
Aktywuje to funkcję TERMOREGULACJI.
Krzywa kompensacji ogrzewania przewiduje utrzymanie teoretycznej temperatury na poziomie 20°C w pomieszczeniu dla temperatur zewnętrznych
zawierających się między +20°C a -20°C. Wybór krzywej zależy od minimalnej projektowej temperatury zewnętrznej (czyli od obszaru geograficznego) oraz od doprowadzonej temperatury projektowej (czyli od typu
instalacji) i jest obliczana, z dokładnością, przez instalatora według następującego wzoru:
KT=

(przewidywana temperatura zasilania – temperatura odniesienia)
20- minimalna przewidywana temperatura zewnętrzna)

Temperatura odniesienia =

30°C instalacja grzejnikowa
25°C instalacja podłogowa
Jeśli po obliczeniach uzyskana wartość będzie się znajdowała pomiędzy
dwiema krzywymi grzewczymi zalecane jest, aby wybrać bliższą krzywą.
Przykład: Jeśli obliczona wartość wynosi 1,3 czyli znajduje się pomiędzy
krzywą 1 a 1,5. wówczas należy wybrać bliższą krzywą czyli 1,5.
Aby wybrać KT, należy użyć potencjometru P3 na płycie (patrz schemat
elektryczny).
Aby uzyskać dostęp do P3 należy:
- zdjąć obudowę
- poluzować śruby mocujące panelu sterowania
- obrócić panel sterowania w swoją stronę
- poluzować śrubę mocującą pokrywę panelu
- zdjąć pokrywę panelu sterowania
Uwaga na napięcie (230V)
KT może mieć następującą wartość:
Instalacja grzejnikowa: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0
Instalacja podłogowa: 0,2-0,4-0,6-0,8
Wartości te są wyświetlane przez około 3 sekundy, podczas obracania potencjometrem P3.
TYP INSTALACJI C.O.
Kocioł sterowany termostatem pokojowym (brak zworki JP6)
Włączenie ogrzewania dokonuje się poprzez zamknięcie styku termostatu
pokojowego, podczas, gdy jego otwarcie oznacza wyłączenie. Temperatura wody zasilającej c.o. obliczana jest automatycznie przez kocioł, jednak
użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany tej temperatury
obracając pokrętłem wyboru temperatury na c.o. W tym momencie użytkownik będzie mógł ustawiać wartość zakresie zakresu -5°C a +5°C. Modyfikacja
tej wartości nie zmienia bezpośrednio temperatury wody doprowadzonej do
instalacji c.o., lecz wpływa na obliczenie jej wartości w sposób automatyczny
zmieniając w systemie temperaturę odniesienia  (0=20°C).
Kocioł sterowany programatorem godzinowym (zworka na JP6)
Przy zamkniętym styku programatora, w celu osiągnięcia temperatury
nominalnej na poziomie DNIA (20°C), włączenie ogrzewania następuje w
oparciu o temperaturę zewnętrzną. Otwarcie styku nie oznacza wyłączenia,
lecz zredukowanie (przesunięcie równoległe) krzywej grzewczej na poziom
NOCY (16°C).

POLSKI
Aktywuje to funkcję obniżenia nocnego.
Temperatura wody zasilającej c.o. obliczana jest automatycznie przez kocioł, jednak użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany tej
temperatury. W tym momencie można ustawić wartość z zakresu +5°C a
-5°C. Modyfikacja tej wartości nie zmienia bezpośrednio temperatury wody
doprowadzonej do instalacji c.o. lecz wpływa na obliczenie jej wartości w
sposób automatyczny zmieniając w systemie temperaturę odniesienia (0 =
20°C dla poziomu DNIA, 16°C dla poziomu NOCY).

4.7 Regulacje

Kocioł w momencie produkcji jest wyregulowany i nadane są odpowiednie wartości parametrów. Jeśli wymagana jest modyfikacja, na przykład
podczas pierwszego uruchomienia, po czyszczeniu wymiennika, wymianie
zaworu gazowego lub po przezbrojeniu urządzenia na inny rodzaj gazu,
wówczas należy postępować wg poniższych procedur.
Maksymalna i minimalna moc, jak i maksymalne i minimalne ciśnienie gazu
musi być ustawione w odpowiedni sposób przez Autoryzowany Serwis/Instalatora Beretta. Aby wykonać regulacje należy:
- odłączyć kocioł od zasilania elektrycznego
-   obrócić pokrętło wyboru temperatury c.w.u. na maksimum
-   poluzować śruby (E) panelu sterowania (rys. 14)
-   pociągnąć panel sterowania do siebie
-   poluzować śruby mocujące  pokrywy (F), aby umożliwić dostęp do listwy
zaciskowej (rys. 16)
-   umieścić zworki na JP1 i JP3 (rys. 40)
-   podłączyć zasilanie do kotła.
Na panelu sterowania zaczynają migać 3 kolorowe diody, a na wyświetlaczu pojawia się „ADJ” na czas około 4 sekund.
Następnie trzeba ustawić następujące parametry:
1. Ciepła woda użytkowa/ absolutne maksimum
2. Minimum
3. Maksimum na c.o.
4 - Wolny start
jak następuje:
- obrócić pokrętłem wyboru temperatury ciepłej wody użytkowej, aby ustawić żądaną wartość
-   użyć przycisku CO (rys. 26) i przejść do regulacji kolejnych parametrów.
Uwaga na napięcie (230V)
Na wyświetlaczu pojawiają się następujące ikony:
1.  
podczas regulacji ciepłej wody użytkowej/absolutnego maksi-mum
2.  
podczas regulacji minimum
3.   
podczas regulacji maksimum na c.o.
4.   
podczas regulacji wolnego startu
Aby zakończyć czynności związane z regulacją, należy usunąć zaworki na
JP1 i JP3, ustawione wartości parametrów zostaną zapamiętane.
Czynności regulacyjne mogą zostać zakończone bez zapamiętania poszczególnych wartości i z pozostawieniem wartości fabrycznych:
- należy usunąć zworki na JP1 i JP3 (przed ustawieniem czterech powyższych parametrów)
- należy ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji
(OFF/RESET)
- należy odciąć zasilanie po 15 minutach
Kalibracja może być przeprowadzona przy wyłączonym palniku.
Kiedy obracamy pokrętłem, wartości wyrażone w tysiącach (na
przykład 25 = 2.500 obrotów) pojawiają się na wyświetlaczu.
Funkcję podglądu wartości parametrów  można aktywować za pomocą pokrętła wyboru funkcji „LATO” i „ZIMA” – naciskając przycisk CO (na płycie)
niezależnie od tego czy występuje żądanie grzania. Funkcja nie zostanie
aktywowana, w przypadku gdy do kotła podłączone jest zdalne sterowanie.
Kiedy funkcja ta zostanie aktywowana, każdy z parametrów pojawia się na
wyświetlaczu (w kolejności, jak poniżej) przez 2 sekundy. Każdy z parametrów
jest przedstawiony za pomocą poniższych symboli (ikon) natomiast wartości
obrotów wentylatora wyrażone są w setkach.
1. Maksimum
2. Minimum
3. Maksimum na c.o.
4. Wolny start
5. Ustawiona wartość maksimum na c.o.
KALIBRACJA ZAWORU GAZOWEGO
- Podłączyć kocioł do zasilania elektrycznego
- Otworzyć zawór gazowy
- Ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji
OFF/RESET (wyświetlacz
wyłączony)

- Poluzować śruby (E), zdjąć obudowę, a następnie przyciągnąć panel
sterowania do siebie (rys. 14)
- Poluzować śruby mocujące pokrywę (F), aby umożliwić dostęp do listwy
zaciskowej (rys. 16)  
- Nacisnąć przycisk CO (rys. 26)
Uwaga na napięcie (230V)
- Zaczekać na zapłon.
Na wyświetlaczu pojawia się “ACO” i zaczyna migać żółta dioda. Kocioł
pracuje z minimalną mocą. Funkcja kominiarza pozostaje aktywna maksymalnie przez określony czas (15 minut); jeśli zostanie osiągnięta temperatura zasilania 90°C, palnik się wyłączy. Ponownie włączy się w przypadku
spadku temperatury poniżej 78°C.
-   Odkręcić śruby pokrywy (rys. 41) i umieścić sondę do analizy spalin.
- Nacisnąć przycisk CO ponownie, aby osiągnąć liczbę obrotów odpowiadającą maksymalnej mocy na c.w.u. (tabela 1), żółta dioda miga, podczas gdy zapala się czerwona.
- Sprawdzić wartość CO2: jeśli wartość nie jest zgodna ze wskazaną w
tabeli nr 3, należy wyregulować śrubą maks. na zaworze gazowym.
- Nacisnąć przycisk CO ponownie, aby osiągnąć liczbę obrotów odpowiadającą minimum (tabela 2), żółta dioda miga, podczas gdy zapala się
zielona.
- Sprawdzić wartość CO2: jeśli wartość nie jest zgodna ze wskazaną w
tabeli nr 4, należy wyregulować śrubą min. na zaworze gazowym
- Aby opuścić funkcję kominiarza, należy obrócić pokrętło funkcji
- Usunąć sondę do analizy spalin i umieścić z powrotem zatyczkę
- Zamknąć panel sterowania i zamontować z powrotem obudowę na kocioł.
Funkcja kominiarza zostaje automatycznie dezaktywowana, jeśli wystąpi
błąd. Jeśli błąd występuje podczas analizy spalin, należy przeprowadzić
procedurę zresetowania kotła.

tabela 1
MAKSYMALNA
GAZ
LICZBA OBROTÓW ZIEMNY
WENTYLATORA
(G20)
25 C.S.I. OGRZE49 - 61
WANIE – C.W.U.
30 C.S.I. OGRZE53 - 62
WANIE – C.W.U.

GAZ
(G2.350)

GAZ
(G27)

GAZ
PŁYNNY
(G31)

49 - 61

49 - 61

49 - 61

-

-

52 - 60

GAZ
ZIEMNY
(G20)

GAZ
(G2.350)

GAZ
(G27)

GAZ
PŁYNNY
(G31)

25 C.S.I.

14

14

14

14

30 C.S.I.

14

-

-

14

ilość obrotów/
min
ilość obrotów/
min

tabela 2
MAKSYMALNA
LICZBA
OBROTÓW
WENTYLATORA

ilość obrotów/
min
ilość obrotów/
min

tabela 3
GAZ
ZIEMNY
(G20)

GAZ
(G2.350)

GAZ
(G27)

GAZ
PŁYNNY
(G31)

25 C.S.I.

9,0

9,0

9,0

10,5

%

30 C.S.I.

9,0

-

-

10,5

%

GAZ
ZIEMNY
(G20)

GAZ
(G2.350)

GAZ
(G27)

GAZ
PŁYNNY
(G31)

25 C.S.I.

9,5

9,5

9,5

10,5

%

30 C.S.I.

9,5

-

-

10,5

%

Max. CO2

tabela 4
Min. CO2

tabela 5
GAZ
ZIEMNY
(G20)

GAZ
(G2.350)

GAZ
(G27)

GAZ
PŁYNNY
(G31)

25 C.S.I.

40

40

40

40

30 C.S.I.

40

-

-

40

WOLNY START

ilość obrotów/
min
ilość obrotów/
min

27

QUADRA GREEN C.S.I.

4.8 Zmiana rodzaju gazu (rys. 42-43)
Zmiana rodzaju wykorzystywanego do użytku gazu na inny może być przeprowadzona także w kotle już zainstalowanym.
Wszelkie czynności związane z przezbrojeniem kotła na inny rodzaj gazu
muszą być przeprowadzone przez Autoryzowany Serwis Beretta.
Fabrycznie kocioł jest przystosowany do spalania gazu ziemnego G20
zgodnie z opisem na etykiecie.
Aby przezbroić kocioł na gaz płynny należy skorzystać z zestawu przezbrojeniowego, dostępnego, jako akcesorium dodatkowe.
W celu przezbrojenia należy:
- odłączyć zasilanie elektryczne kotła i zamknąć zawór gazowy
- zdjąć obudowę kotła, pokrywę komory spalania
- poluzować śrubę mocującą panel sterowania
- przyciągnąć panel sterowania do siebie
- zdemontować rurkę gazową (A)
- wyjąć dyszę (B) umieszczoną wewnątrz i zastąpić ją odpowiednią dyszą
z zestawu przezbrojeniowego
- zamontować zawór gazowy
- zdemontować tłumik z miksera i go otworzyć (C)
- wymienić kryzę (D) na poborze powietrza
- umieścić z powrotem pokrywę komory spalania
- otworzyć zawór gazowy i zasilić elektrycznie kocioł.
Wyreguluj kocioł zgodnie z rozdziałem „Regulacje”.
Aby przezbroić kociol na gaz G27 lub G2.350 należy wymienić
zarówno dysze, jak i mixer na te znajdujące się w zestawie
przezbrojeniowym (25 C.S.I.).
Kocioł może być przezbrajany tylko i wyłączenie przez Autoryzowany Serwis/Instalatora Beretta.
Po przezbrojeniu kotła, należy przykleić nową tabliczkę gazu,
zawartą w zestawie przezbrojeniowym.

4.9 Sprawdzenie parametrów spalania
W celu przeprowadzenia analizy jakości spalania należy postępować następująco:
-- wyłączyć główne zasilanie kotła
Metoda 1 - za pomoca panelu sterowania
-- przekręć pokrętło do pozycji
-  (funkcja “kominiarz”)
Metoda 2 - na płycie głównej
- poluzować śruby mocujące (D) obudowę (rys. 13)
-- zdjąć obudowę kotła,
-- poluzować śrubę mocującą (E) panel sterowania (rys. 14)
-- przyciągnąć panel sterowania do siebie
-- poluzować śruby mocujące pokrywę (F), aby umożliwić dostęp do listwy
zaciskowej (rys. 16)
-- nacisnąć przycisk CO (rys. 26).
Uwaga na napięcie (230V)
Dotyczy obu metod
-- Zaczekać na zapłon. Na wyświetlaczu pojawia się “ACO” i zaczyna migać żółta dioda. Kocioł pracuje z maksymalną mocą.
-- Funkcja kominiarza pozostaje aktywna maksymalnie przez określony
czas (15 minut); jeśli zostanie osiągnięta temperatura zasilania 90°C,
palnik się wyłączy. Ponownie włączy się w przypadku spadku temperatury poniżej 78°C.
-- odkręcić śruby pokrywy (rys. 41) i umieścić sondę do analizy spalin.
-- sprawdzić czy wartość CO2 jest zgodna ze wskazaną w tabeli, jeżeli jest
inna należy ją wyregulować według procedury opisanej w rozdziale „Kalibracja zaworu gazowego”
-- wykonać regulację.
Następnie:
-- usunąć sondę do analizy spalin i umieścić z powrotem zatyczkę
-- zamknąć panel sterowania i zamontować z powrotem obudowę na kocioł.
Sonda analizatora spalin musi być włożona do końca
UWAGA
Nawet podczas aktywnej funkcji kominiarza, kocioł się wyłączy jeżeli osiągnie graniczną temperaturę (około 90ºC).
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5 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 Autoryzowany Serwis/
Instalatora Beretta.
- Należy sprawdzić pracę kotła w różnych warunkach i trybach
- Każda widoczna zmiana wyglądu musi być natychmiast wyeliminowana
- Należy uważnie sprawdzić kocioł pod względem usterek i odstępstw,
szczególnie układ odprowadzania kondensatu, gazu i elektryczny.
- Należy sprawdzić i ewentualnie wyregulować parametry palnika
- Należy sprawdzić i ewentualnie zmienić ciśnienie wody
- Analiza spalania. Porównanie parametrów z danymi kotła.
Spadek mocy musi zostać zidentyfikowany i naprawiony znajdując i eliminując jego przyczynę.
- Należy sprawdzić czy główny wymiennik jest czysty i wolny od zanieczyszczeń. Jeśli to konieczne, należy go wyczyścić..
- Należy sprawdzić i jeśli to konieczne przeczyścić przewód kondensatu,
aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.
Po przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych, należy
napełnić syfon, postępując zgodnie z procedurą w rozdziale
“Pierwsze uruchomienie”.
WAŻNE: Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy wyłączyć zasilanie elektryczne
samego urządzenia oraz zamknąć zasilanie gazem.
Nie należy czyścić urządzenia ani jego elementów za pomocą łatwopalnych substancji (np.: benzyny, alkoholu, itp.).
Nie należy czyścić części zewnętrznych kotła, części lakierowanych lub wykonanych z tworzyw sztucznych za pomocą rozcieńczalników do lakierów.
Czyszczenie części zewnętrznej kotła musi być wykonane wyłącznie przy
użyciu wody mydlanej.
CZYSZCZENIE PALNIKA
Palnik od strony płomienia wykonany jest z innowacyjnego materiału
najnowszej generacji.
-- Należy zachować szczególną ostrożność podczas demontażu, obsługi
oraz instalacji palnika, jak i pozostałych komponentów (np . elektrody,
płyt izolacyjnych, itp.)
-- Należy unikać bezpośredniego kontaktu palnika z urządzeniem
czyszczącym (np szczotki, odkurzacze, dmuchawy, itp.).
Na ogół palnik nie wymaga konserwacji, ale czasami może okazać się,
że czyszczenie jest konieczne (np. sieć dystrybucji gazu zawierają cząstki
stałe, bądź powietrze zawiera cząstki adhezyjne, itd.).
Z tego powodu, należy przeprowadzić kontrolę wizualną palnika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzenia:
-- Zdjąć przednią pokrywę komory powietrznej
-- Zdemontować rurę gazową : zawór gazowy – mikser na wentylatorze
-- Zdjąć tłumik z miksera
-- Odłączyć przewody elektryczne od wentylatora i elektrod
-- Odkręcić śruby mocujące i zdjąć wentylator oraz pokrywę wymiennika
-- Odkręcić śruby mocujące i wyjąć palnik, aby sprawdzić w jakim jest stanie.
Jeśli to konieczne, należy oczyścić palnik sprężonym powietrzem, poprzez dmuchanie od metalowej strony palnika.
Możliwe jest, że wraz z upływem czasu, włókna palnika od strony
płomienia mogą zmienić kolor.
-- Zamontować wszystko w odwrotnej kolejności.
Jeśli to konieczne, należy wymienić uszczelki.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu
uchybień i niestosowania się do wskazówek, które podano powyżej.

POLSKI

6 NUMER SERYJNY
Funkcja grzania c.w.u.
Funkcja grzania c.o.
Qn

Pojemność nominalna

Pn

Nominalna moc cieplna

Qm

Pojemność zredukowana

Pm

Moc zredukowana

IP

Stopień zabezpieczenia przeciwporażeniowego

Pmw Maksymalne ciśnienie robocze c.w.u

Condensing boiler
Caldera de condensación
Centrala in condensatie
Chaudiere a condensation
Brennwertkessel
Kocioł kondensacyjny

D:

l/min

Serial N.

80-60 °C

230 V ~ 50 Hz

W

Pmw =

bar T=

°C

Pms =

bar T=

°C

80-60 °C

50-30 °C

NOx: 5

Qn =

kW Qn =

kW Qm =

kW

IPX5D

Pn =

kW Pn =

kW Pm =

kW Pn =

kW

Pms Maksymalne ciśnienie robocze c.o.
T

Temperatura

D

Przepływ

NOx Klasa NOx

UŻYTKOWNIK
1a UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA I WARUNKI
BEZPIECZEŃSTWA
Instrukcja obsługi stanowi nieodłączną część wyposażenia kotła. Należy
upewnić się zawsze czy jest ona dostarczona wraz z urządzeniem, także
w przypadku odsprzedaży innemu właścicielowi lub przeprowadzki, aby
mogła być wykorzystana przez użytkownika, instalatora lub Autoryzowany
Serwis Beretta.
Instalacja kotła oraz wszelkie naprawy i czynności serwisowe muszą
być wykonane przez Autoryzowany Serwis Beretta zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W celu instalacji zaleca się kontakt z wykwalifikowanym personelem.
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.
Urządzenia zabezpieczające lub służące do regulacji automatycznej
nie mogą zostać poddane żadnym modyfikacjom, do których uprawniony jest wyłącznie producent lub importer.
Urządzenie to wytwarza gorącą wodę, musi być zatem podłączone
do instalacji grzewczej i/lub  instalacji ciepłej wody użytkowej odpowiadającej parametrom i mocy urządzenia.
W przypadku wycieków wody należy zamknąć jej dopływ i natychmiast
zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu Beretta.
W razie dłuższej nieobecności należy zamknąć dopływ gazu i wyłączyć wyłącznik główny zasilania elektrycznego. Przewidując spadek
temperatury poniżej zera, należy opróżnić kocioł z wody.
Od czasu do czasu należy sprawdzać, czy ciśnienie robocze w instalacji hydraulicznej nie spadło poniżej wartości 1 bar.
W przypadku uszkodzenia i/lub niewłaściwego funkcjonowania urządzenia należy wyłączyć je powstrzymując się od jakichkolwiek napraw
i wezwać Autoryzowany Serwis/Instalatora Beretta.
Konserwacja urządzenia powinna być przeprowadzana przynajmniej
raz w roku: wcześniejsze zaplanowanie jej u Autoryzowanego Serwisu
Beretta zapobiegnie stracie czasu i pieniędzy.
Po zakończeniu cyklu życiowego nie usuwać produktu jak zwykłego
stałego odpadu komunalnego, lecz przekazać do punktu segregacji
odpadówù.
Podczas eksploatacji kotła należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa:
Nie należy używać urządzenia w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem.
Niebezpieczne jest dotykanie urządzenia mokrymi lub wilgotnymi
częściami ciała i/ lub na boso.
Absolutnie zabrania się zatykać szmatami, papierem lub czymkolwiek
otworów wentylacyjnych, wlotowych lub wylotowych urządzenia.
Czując zapach gazu absolutnie nie należy włączać elementów elektrycznych, telefonu i innych przedmiotów mogących spowodować
iskrzenie. Wywietrzyć pomieszczenie, szeroko otwierając drzwi i
okna, oraz zakręcić centralny kurek gazu.
Nie kłaść żadnych przedmiotów na kotle.
Nie należy czyścić urządzenia gdy jest ono podłączone do sieci
elektrycznej.

Nie zatykać lub ograniczać wymiarów otworów służących do wentylacji pomieszczenia, w którym urządzenie zostało zainstalowane.
Nie należy pozostawiać pojemników i substancji łatwopalnych w
pomieszczeniu, w którym urządzenie zostało zainstalowane.
Nie należy próbować jakichkolwiek napraw w przypadku zepsucia
lub niewłaściwego funkcjonowania urządzenia.
Zabrania się ciągnięcia lub skręcania przewodów elektrycznych.
Dzieci i osoby bez przygotowania nie powinny użytkować urządzenia.
Nie należy ruszać uszczelnionych elementów.
W celu optymalnego użytkowania należy pamiętać, że:
- okresowe mycie zewnętrzne wodą z mydłem oprócz poprawy wyglądu,
zabezpiecza urządzenie przed korozją, przedłużając tym samym okres
jego żywotności;
- w przypadku umieszczania kotła w szafkach wiszących, należy pozostawić
z każdej jego strony przynajmniej 5 cm wolnego miejsca dla zapewnienia
wentylacji i dostępu podczas konserwacji;
- instalacja termostatu  środowiskowego zapewnia większy komfort, bardziej
racjonalne wykorzystanie ciepła i oszczędność energetyczną, poza tym
kocioł może zostać podłączony do programatora dobowo-godzinowego,
powodując jego włączanie i wyłączanie w określonych porach dnia lub
tygodnia.

2a URUCHOMIENIE

Za każdym razem gdy urządzenie jest włączane, wyświetlany jest ciąg danych takich jak licznik pracy palnika (-C- XX) (patrz rozdział 4a – błąd A09);
następnie aktywuje się system automatycznego odpowietrzania  kotła trwający ok. 2 minut. Podczas tej fazy, trzy diody LED migają  i wyświetlany jest
symbol
na wyświetlaczu (rys. 25).
W celu uruchomienia urządzenia należy przeprowadzić następujące operacje:
- włączyć zasilanie kotła,
- odkręcić zawór gazowy w celu zasilenia urządzenia,
- ustawić termostat pokojowy na żądaną temperaturę (~20°C)
- obrócić pokrętło wyboru trybu pracy na odpowiednią pozycję::
Tryb ZIMA: w celu włączenia ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania należy
ustawić poktętło do pola oznaczonego  (rys. 27). Jeżeli istnieje zapotrzebowanie na ogrzewanie, kocioł włącza się, zielona dioda LED świeci się. Wyświetlacz wskazuje temperaturę układu grzewczego, ikonę ogrzewania oraz
ikonę płomienia (rys. 29). Jeżeli istnieje zapotrzebowanie na ciepłą wodę
użytkową, kocioł włącza się, zielona dioda LED świeci się. Wyświetlacz pokazuje temperaturę ciepłej wody, ikonę c.w.u. oraz ikonę płomienia (rys. 30).
Wybór temperatury c.o.
Aby ustawić temperaturę centralnego ogrzewania należy ustawić pokrętło
z symbolem
(rys. 27).
Wybór temperatury c.o. w przypadku podłączenia sondy zewnętrznej
W przypadku, gdy jest podłączona sonda zewnętrzna, temperatura zasilania wody wybierana jest automatycznie przez system, który utrzymuje żądaną temperaturę w pomieszczeniu w zależności od temperatury zewnętrznej. Aby obniżyć lub podwyższyć temperaturę, która została automatycznie
skalkulowana przez płytę elektroniczną znajdującą się w kotle, należy
obracać pokrętłem wyboru temperatury centralnego ogrzewania zgodnie
z ruchem wskazówek zegara aby zwiększyć i przeciwnie aby zmniejszyć
temperaturę. Zakres zmiany temperatury znajduje się pomiędzy - 5 do + 5
poziomu komfortu i jest pokazywany na wyświetlaczu.
Tryb LATO: w celu włączenia funkcji ciepłej wody użytkowej należy ustawić
pokrętło w pozycji
(rys. 28). Jeżeli istnieje zapotrzebowanie na ciepłą
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wodę użytkową, zielona dioda LED świeci się. Wyświetlacz wskazuje temperaturę układu wody ciepłej, ikonę c.w.u. oraz ikonę płomienia (rys. 30).
Wstępne podgrzewanie (cciepła woda szybciej): należy obrócić pokrętło regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej do symbolu
(fig. 31)
i z powrotem do wybranej pozycji w celu włączenia funkcji podgrzewania.
Funkcja ta utrzymuje ciepłą wodę w wymienniku ciepłej wody użytkowej,
aby skrócić czas oczekiwania po odkręceniu kranu.
Kiedy funkcja podgrzewania jest włączona, żółta dioda LED obok symbolu
świeci się.
Wyświetlacz wskazuje temperaturę zasilania c.o. lub c.w.u. w zależności od
bieżącego zapotrzebowania. Podczas uruchamiania palnika gdy występuje  
zapotrzebowanie na wstępne podgrzanie, wyświetlacz pokazuje symbol .
W celu wyłączenia funkcji podgrzewania należy obrócić pokrętło regulacji
ciepłej wody użytkowej do symbolu
Żółta dioda LED gaśnie. Pokrętło
regulacji ciepłej wody użytkowej można ustawić do pożądanego położenia.
Funkcji tej nie można włączyć, kiedy kocioł jest wyłączony: pokrętło funkcji
w położeniu
(OFF) (rys. 32).
Regulacja temperatury ciepłej wody użytkowej
W celu ustawienia temperatury ciepłej wody użytkowej (łazienki, prysznice,
kuchnia, itp.) należy obrócić pokrętło z symbolem
(rys. 28) zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby zwiększyć i przeciwnie aby zmniejszyć temperaturę. Na panelu sterowania zielona dioda LED miga (ON 0,5 sek. OFF 3,5 sek.)
Kocioł znajduje się w stanie oczekiwania, a po otrzymaniu żądania grzania,
kocioł włącza się i zielona dioda LED świeci się wskazując obecność płomienia na palniku. Kocioł pracuje aż do osiągnięcia żądanej temperatury
lub do braku żądania grzania, wtedy kocioł przechodzi w tryb oczekiwania.
Jeżeli świeci się czerwona dioda LED obok symbolu
(rys. 34) to znaczy że
kocioł jest tymczasowo zablokowany (patrz rozdział Sygnały świetlne i usterki).
Wyświetlacz pokazuje odpowiedni kod błędu (rys. 34).
System Automatycznej Regulacji (S.A.R.) rys. 35
Poprzez ustawienie pokrętła temperatury c.o. w pozycji wskazanej – zostanie włączony System Automatycznej Regulacji S.A.R. (miganie diody 0.1 sek. ON; 0.1 sek. OFF przez 0.5 sek.); na podstawie temperatury
ustawionej na termostacie pokojowym oraz czasu jej osiągnięcia, kocioł
automatycznie zmienia temperaturę c.o. zmniejszając czas pracy palnika
co pozwala na łatwiejszą obsługę oraz oszczędza energię. Na panelu sterowania, zielona dioda LED miga z częstością 0.5 sek. ON i 3.5 sek. OFF.
Funkcja RESET – odblokowanie kotła
Aby zresetować kocioł, należy ustawić pokrętło w pozycji
(OFF)(rys.
32), odczekaj 5-6 sekund i następnie z powrotem obrócić pokrętło wyboru
funkcji do wybranej pozycji upewniając się, że nie świeci się już czerwona
dioda.
Kocioł uruchomi się ponownie automatycznie w wybranej funkcji i zapali
się zielona dioda.
UWAGA: W przypadku, gdy nie można odblokować kotła, należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.

3a WYŁĄCZANIE

Wyłączenie tymczasowe
W przypadku krótkiej nieobecności należy ustawić pokrętło wyboru trybu
pracy na
(OFF) (rys. 32).
W tym wypadku (zasilanie elektryczne oraz gazowe są włączone) kocioł
jest chroniony następującymi funkcjami:
Funkcja antyzamarzaniowa: jeśli temperatura wody w kotle spadnie poniżej
5°C, wówczas włączy się pompa oraz jeśli potrzeba palnik z minimalną mocą,
aby zwiększyć temperaturę do bezpiecznej wartości (35°C). W czasie, gdy
funkcja antyzamarzaniowa jest aktywna na wyświetlaczu pojawi się znak
(rys. 36)
Funkcja antyblokującą pompy: jeden cykl funkcji powtarza się co 24 godziny.
Wyłączenie w przypadku dłuższej nieobecności
W przypadku dłuższej nieobecności należy ustawić pokrętło wyboru funkcji
na
(OFF) (rys. 32).
Wyłączyć zasilanie elektryczne kotła.
Zamknąć zawory gazu, c.o. i wody.
W tej sytuacji funkcja antyzamarzaniowa jest nieaktywna: należy opróżnić
kocioł z wody jeśli istnieje możliwość jej zamarznięcia.
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4a SYGNAŁY ŚWIETLNE I USTERKI

W celu przywrócenia działania (kasowanie alarmów):
Kod błędu A 01-02-03
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
(OFF) (rys. 32), odczekać 5-6
sekund, a następnie ustawić pożądaną pozycję
(tryb LATO) lub
(tryb ZIMA).
Jeżeli próby ponownego uruchomienia nie skutkują włączeniem kotła, należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.
Kod błędu A 04
Poza kodem błędu, wyświetlacz cyfrowy pokazuje symbol .
Należy sprawdzić wartość ciśnienia wody c.o. na wskaźniku ciśnienia:
jeżeli ciśnienie jest poniżej 0.3 bar, należy ustawić pokrętło trybu pracy w
pozycji
(OFF) i otworzyć zawór napełniania do czasu aż ciśnienie osiągnie wartość pomiędzy 1 a 1.5 bar.
Następnie, należy ustawić pokrętło trybu pracy do pożądanego położenia
(tryb LATO) lub
(tryb ZIMA).
Kocioł wejdzie w tryb automatycznego odpowietrzania trwającego ok. 2 minut.
Jeżeli spadki ciśnienia są częste, należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.
Kod błędu A 06
Kocioł pracuje normalnie, ale nie może utrzymać stałej temperatury ciepłej
wody użytkowej, która będzie oscylowała około 50°C. Należy skontaktować
się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.
Kod błędu A 07
Należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.
Kod błędu A 08
Należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.
Kod błędu A 09 oraz ciągła czerwona dioda
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
(OFF)(rys. 32), odczekać 5-6
sekund, a następnie ustawić pożądaną pozycję (tryb LATO) lub (tryb ZIMA).
Jeżeli próby ponownego uruchomienia nie skutkują włączeniem kotła, należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.
Kod błędu A 09 oraz migająca czerwona i zielona dioda
Należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.
Kod błędu A 77
Kocioł powinien sam się zresetować. Gdyby kocioł się nie uruchomił, należy wezwać Autoryzowany Serwis Beretta.
Ciągła żółta dioda
Aktywna funkcja wstępnego podgrzewu c.w.u.
Migająca żółta dioda
Analiza spalania w toku.

POLSKI

STATUS KOTŁA
Wyłączony

WYŚWIETLACZ

A01

Całkowita blokada
Całkowita blokada

Miga (włączona 0,5
s., wyłączona 0,5 s.)

Błąd wentylatora

A03

Świeci się

Całkowita blokada

Świeci się

Świeci się

A06

Miga (włączona 0,5
s., wyłączona 0,5 s.)

A07

Świeci się

Miga (włączona 0,5
Informacja o błędzie
s., wyłączona 0,5 s.)
Czasowe wyłączenie
Wyłączenie czasowe, potem całkowita
blokada

A04

Błąd sondy NTC na c.o.
Zbyt wysoka temperatura na sondzie
NTC dla c.o.
Różnica temperatur na zasilaniu i
powrocie
Błąd sondy NTC na powrocie c.o.
Przegrzew sondy NTC na powrocie
c.o.
Różnica temperatur na zasilaniu i
powrocie c.o.
Wyczyść wymiennik ciepła c.o.
Błąd sondy NTC spalin
Przegrzew na sondzie NTC spalin

Czasowe wyłączenie
A08

Wyłączenie czasowe, potem całkowita
blokada

Świeci się

Całkowita blokada
Miga (włączona 0,5
s., wyłączona 0,5 s.)

Zakłócenia płomienia

A11

on
Miga (włączona 0,2
s., wyłączona 0,2 s.)

Alarm termostatu niskiej temperatury

A77

Świeci się

Miga (włączona 0,5 Informacja o błędzie
s., wyłączona 0,5 s.) Czasowe wyłączenie
Całkowita blokada
Czasowe wyłączenie
Czasowe wyłączenie
Miga (włączona 0,5
Czasowe wyłączenie
s., wyłączona 0,5 s.)
Miga (włączona 0,5
Czasowe wyłączenie
s., wyłączona 0,5 s.)

Oczekiwanie na zapłon
Interwencja presostatu wody

Kalibracja RANGE RATED
Funkcja „Kominiarz” aktywna

ADJ

Miga (włączona 0,5
s., wyłączona 1 s.)

Funkcja wstępnego podgrzania c.w.u.
aktywna
Podłączona sonda zewnętrzna
Żądanie grzania c.w.u.
Żądanie grzania c.o.

Miga (włączona 0,5
Miga (włączona 0,5 s., wyłączona 0,5 s.) Miga (włączona 0,5
Informacja
s., wyłączona 0,5 s.)
s., wyłączona 0,5 s.)

ACO

Tryb automatycznego odpowietrzania

Żądanie wstępnego podgrzania c.w.u.

Miga (włączona 0,5
s., wyłączona 0,5 s.)
Miga (włączona 0,5 Miga (włączona 0,5
s., wyłączona 1 s.)
s., wyłączona 1 s.)
Świeci się

Informacja
Informacja
Informacja
Informacja

Miga

Informacja
Informacja
Informacja

60°C
80°C

Funkcja antyzamarzaniowa aktywna
Obecność płomienia

Całkowita blokada

Całkowita blokada

A09

Modyfikacja parametrów

TYP ALARMU

Świeci się

A02

Błąd sondy NTC na c.w.u.

ZIELONA DIODA

Miga (włączona 0,5
Brak
s., wyłączona 3,5 s.)
Miga (włączona 0,5
Informacja o błędzie
s., wyłączona 3,5 s.)

Alarm termostatu granicznego

Błąd presostatu wody

ŻÓŁTA DIODA

OFF

Stand-by
ACF alarm blokady
ACF błąd elektroniczny

CZERWONA
DIODA

Informacja
Świeci się

Informacja
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DANE TECHNICZNE
OPIS
Ogrzewanie

Nominalne obciążenie cieplne palnika
Nominalna moc cieplna kotła (80°-60°)
Nominalna moc cieplna kotła (50°/30°)
Zredukowane obciążenie cieplne palnika
Zredukowana moc cieplna kotła (80°/60°)
Zredukowana moc cieplna kotła (50°/30°)
Nominalna moc (RANGE RATED) (Qn)
Minimalna moc (RANGE RATED) (Qm)

C.W.U.

Nominalne obciążenie cieplne palnika
Nominalna moc cieplna (*)
Zredukowane obciążenie cieplne palnika
Zredukowana moc cieplna (*)

(*) uśredniona wartość z zakresu pracy w różnych warunkach
Sprawność Pn max- Pn min (G20/G31)
Sprawność przy 30% (47° powrót) (G20/G31)
Sprawność spalania
Sprawność Pn max- Pn min (50°/30°) (G20/G31)
Sprawność przy 30% (30° powrót) (G20/G31)
Średnia sprawność Pn (80°/60°)
Średnia sprawność Pn (50°/30°)
Moc elektryczna (ogrzewanie)
Moc elektryczna (c.w.u.)
Pompa moc elektryczna (1.000 l/h)
Kategoria
Kraj przeznaczenia
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Strata kominowa przy włączonym palniku
Strata kominowa przy wyłączonym palniku
FUNKACJA C.O.
Maksymalne ciśnienie - temperatura wody
Minimalne ciśnienie dla poprawnej pracy
Zakres regulacji temperatury wody grzewczej
Pompa: ciśnienie tłoczenia
               przy przepływie
Naczynie wzbiorcze
Ciśnienie w naczyniu wzbiorczym
FUNKCJA C.W.U.
Maksymalne ciśnienie wody
Minimalne ciśnienie wody
Wydatek ciepłej wody przy 25°C
przy Δt 30°C
przy Δt 35°C
Minimalny przepływ c.w.u.
Zakres regulacji temperatury c.w.u.
Regulator przepływu
Ciśnienie gazu
Ciśnienie zasilania gasu I2E (G20)
Ciśnienie zasilania gasu I2Ls (G2.350)
Ciśnienie zasilania gasu I2Lw (G27)
Ciśnienie zasilania gasu I3P (G31)
Połączenia hydrauliczne
Wejście – wyjście ogrzewania
Wejście – wyjście c.w.u.
Wlot gazu
Wymiary kotła
Wysokość
Szerokość
Długość obudowy
Masa kotła
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20,00
17.200
19,50
16.770
20,84
17.922
5,00
4.300
4,91
4.218
5,36
4.610
20,00
17.200
5,00
4.300
25,00
21.500
25,00
21.500
5,00
4.300
5,00
4.300

QUADRA GREEN 30 C.S.I.
25,00
21.500
24,45
21.027
26,23
22.554
6,00
5.160
5,90
5.072
6,40
5.506
25,00
21.500
6,00
5.160
29,00
24.940
29,00
24.940
6,00
5.160
6,00
5.160

V - Hz
IP
%
%

97,5-98,1
102,2
97,9
104,2-107,2
108,9
97,8
106,0
69
83
40
II2ELwLs3P
PL
230-50
X5D
2,10
0,06

97,8-98,3
102,0
98,1
104,9-106,7
108,4
98,0
106,1
78
90
40
II2E3P
PL
230-50
X5D
1,93
0,04

bar
bar
°C
mbar
l/h
l
bar

3-90
0,25-0,45
20/45-40/80
300
800
8
1

3-90
0,25-0,45
20/45-40/80
300
800
8
1

bar
bar
l/min
l/min
l/min
l/min
°C
l/min

6
0,15
14,3
11,9
10,2
2
37-60
10

6
0,15
16,6
13,9
11,9
2
37-60
12

mbar
mbar
mbar
mbar

20
13
20
37

20
37

Ø
Ø
Ø

3/4”
1/2”
3/4”

3/4”
1/2”
3/4”

mm
mm
mm
kg

715
405
250
28

715
405
250
29

kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
%
%
%
%
%
%
%
W
W
W

POLSKI
OPIS

QUADRA GREEN 25 C.S.I.

QUADRA GREEN 30 C.S.I.

Natężenie przepływu (G20)
Przepływ powietrza
Przepływ spalin
Masowe natężenie przepływu spalin (maks. – min.)

Nm3/h
Nm3/h
gr/s

24,908
26,914
9,025 - 2,140

31,135
33,642
11,282 - 2,140

31,135
36,116
33,642
39,025
11,282 - 2,568 13,087 - 2,568

Nm3/h
Nm3/h
gr/s

23,522
26,309
9,079 - 2,165

23,522
26,309
9,079 - 2,165

-

-

Nm3/h
Nm3/h
gr/s

23,863
26,310
9,083 - 2,166

23,863
26,310
9,083 - 2,166

-

-

Nm3/h
Nm3/h
gr/s

24,192
24,267
8,410 - 2,103

30,240
31,209
10,513 - 2,103

Natężenie przepływu (G2.350)
Przepływ powietrza
Przepływ spalin
Masowe natężenie przepływu spalin (maks. – min.)
Natężenie przepływu (G27)
Przepływ powietrza
Przepływ spalin
Masowe natężenie przepływu spalin (maks. – min.)
Natężenie przepływu (G31)
Przepływ powietrza
Przepływ spalin
Masowe natężenie przepływu spalin (maks. – min.)
CHARAKTERYSTKA WENTYLATORA
Wysokość podnoszenia (ciśnienie) przewodu koncentrycznego 0,85m
Wysokość podnoszenia (ciśnienie) systemu rozdzielonego 0,5m
Wysokość podnoszenia(ciśnienie) w kotle bez przewodów
Koncentryczne przewody odprowadzenia spalin
Średnica
Maksymalna długość
Skrócenie na kolanie 45°/90°
Otwór w ścianie (średnica)
Koncentryczne przewody odprowadzenia spalin
Średnica
Maksymalna długość
Skrócenie na kolanie 45°/90°
Otwór w ścianie (średnica)
Oddzielne przewody odprowadzenia spalin
Średnica
Maksymalna długość
Skrócenie na kolanie 45°/90°
System spalinowy B23P-B53P
Średnica
Maksymalna długość
Klasa NOx
Wartości emisji przy maks. i min. Natężeniu gazu*
Maksymalnie - Minimalnie    CO b.w. poniżej
CO2
NOx b.w. poniżej
Temperatura spalin

30,240
35,078
31,209
36,203
10,513 - 2,523 12,195 - 2,523

Pa
Pa
Pa

30
90
100

25
100
110

mm
m
m
mm

60/100
5,85
1,3/1,6
105

60/100
4,85
1,3/1,6
105

mm
m
m
mm

80/125
15,3
1/1,5
130

80/125
12,8
1/1,5
130

mm
m
m

80
45+45
1/1,5

80
40+40
1/1,5

mm
m
ppm
%
ppm
°C

G20
180 - 20
9,0 - 9,5
30 - 20
65 - 58

80
70
klasa 5
G2.350
G27
G31
170 - 40 170 - 40 190 - 20
9,0 - 9,5 9,0 - 9,5 10,5 - 10,5
40 - 30 40 - 30
35 - 35
66 - 57 64 - 56
62 - 55

G20
160 - 20
9,0 - 9,5
35 - 25
63 - 58

80
65
klasa 5

G31
250 - 25
10,5 - 10,5
50 - 40
62 - 56

* Próba wykonana z koncentrycznym przewodem rurowym Ø 60/100 o długości 0,85m – temperatura wody 80-60°C

Tabela MULTIGAS
QUADRA GREEN 25 C.S.I.
Dolna liczba Wobbego (przy 15°C-1013 mbar)
Wartość opałowa netto
Nominalne ciśnienie zasilania
Minimalne ciśnienie zasilania
Dysza (liczba)
Dysza (średnica)
Dysza miksera (średnica)
Maksymalne zużycie gazu dla ogrzewania
Maksymalne zużycie gazu dla c.w.u.
Minimalne zużycie gazu dla ogrzewania
Minimalne zużycie gazu dla c.w.u.
Ilość obrotów powolnego zapłonu
Maksymalna ilość obrotów wentylatora (c.o.)
Maksymalna ilość obrotów wentylatora (c.w.u.)
Minimalna ilość obrotów wentylatora (c.o.)
Minimalna ilość obrotów wentylatora (c.w.u.)

MJ/m3S
MJ/m3S
mbar (mm H2O)
mbar (mm H2O)
Number
mm
mm
Sm3/h
kg/h
Sm3/h
kg/h
Sm3/h
kg/h
Sm3/h
kg/h
rpm
rpm
rpm
rpm
rpm

Metan (G20)
45,67
34,02
20 (203,9)
10 (102,0)
1
4,8
31
2,12

G2.350
29,67
24,49
13 (132,6)
10,5 (107,1)
1
6,2
31
2,94

G27
35,17
27,89
20 (203,9)
17,5 (178,5)
1
5,6
31
2,58

2,64

3,67

3,23

0,53

0,73

0,65

0,53

0,73

0,65

4.000
4.900
6.100
1.400
1.400      

4.000
4.900
6.100
1.400
1.400      

4.000
4.900
6.100
1.400
1.400      

Propan (G31)
70,69
88
37 (377,3)
1
3,8
27
1,55
1,94
0,39
0,39
4.000
4.900
6.100
1.400
1.400
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QUADRA GREEN 30 C.S.I.
Dolna liczba Wobbego (przy 15°C-1013 mbar)
Wartość opałowa netto
Nominalne ciśnienie zasilania
Minimalne ciśnienie zasilania
Dysza (liczba)
Dysza (średnica)
Dysza miksera (średnica)
Maksymalne zużycie gazu dla ogrzewania
Maksymalne zużycie gazu dla c.w.u.
Minimalne zużycie gazu dla ogrzewania
Minimalne zużycie gazu dla c.w.u.
Ilość obrotów powolnego zapłonu
Maksymalna ilość obrotów wentylatora (c.o.)
Maksymalna ilość obrotów wentylatora (c.w.u.)
Minimalna ilość obrotów wentylatora (c.o.)
Minimalna ilość obrotów wentylatora (c.w.u.)

Parametr
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody

MJ/m3S
MJ/m3S
mbar (mm H2O)
mbar (mm H2O)
Number
mm
mm
Sm3/h
kg/h
Sm3/h
kg/h
Sm3/h
kg/h
Sm3/h
kg/h
rpm
rpm
rpm
rpm
rpm

Metan (G20)
45,67
34,02
20 (203,9)
10 (102,0)
1
5,1
2,64

Propan (G31)
70,69
88
37 (377,3)
1
3,9
29
1,94

3,07
2,25
0,63
0,47
0,63
0,47
4.000
5.200
6.000
1.400
1.400      

4.000
5.300
6.200
1.400
1.400      

Symbol

QUADRA
GREEN
25 C.S.I.

QUADRA
GREEN
30 C.S.I.

Jednostka

-

A

A

-

-

A

A

-

Pznamionowa

20

24

kW

ηs

93

93

%

Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (*)

P4

19,5

24,5

kW

Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie
niskotemperaturowym (**)

P1

6,5

8,1

kW

Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (*)

η4

88,1

88,2

%

Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie
niskotemperaturowym (**)

η1

98,1

97,6

%

Przy pełnym obciążeniu

elmax

29,0

38,0

W

Przy częściowym obciążeniu

elmin

12,6

15,3

W

W trybie czuwania

PSB

5,6

5,6

W

Pstby

40,0

35,0

W

Moc znamionowa
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
Wytworzone ciepło użytkowe

Sprawność użytkowa

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Inne parametry
Straty cieplne w trybie czuwania
Pobór mocy palnika pilotowego

Pign

-

-

W

Roczne zużycie energii

QHE

38

47

GJ

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu

LWA

53

56

dB

Emisje tlenków azotu

NOx

20

23

mg/kWh

XL

XL

85

84

%

Ogrzewacze łączone:
Deklarowany profil obciążeń
Efektywność energetyczna podgrzewania wody

ηwh

Dzienne zużycie energii elektrycznej

Qelec

0,183

0,197

kWh

Dzienne zużycie paliwa

Qfuel

22,920

23,021

kWh

Roczne zużycie energii elektrycznej

AEC

40

43

kWh

Roczne zużycie paliwa

AFC

17

17

GJ

(*) w reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej wynosi 60°C, a wody zasilającej kocioł 80°C
(**) w reżimie niskotemperaturowym 30°C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37°C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku
innych ogrzewaczy oznacza temperaturę wody powrotnej 50°C

34

QUADRA GREEN C.S.I.

1

2
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[EN] - CONTROL PANEL

[PL] - PANEL STEROWANIA

1
Boiler status LED
2
Digital display indicating the operating temperature and fault codes
3
Mode selector:
		 OFF/Reset alarms,
			
Summer mode,
			
Winter mode/Heating water temperature
			adjustment
4
Domestic hot water temperature adjustment
Pre-heating function (faster hot water) or chimney sweep funtion
(see § 4.9)
5
Water gauge

1
Diody sygnalizacyjne
2
Wyświetlacz cyfrowy wskazuje temperaturę pracy i kody błędów
3
Pokrętło trybu pracy:
OFF / Reset kodu błędu
		
Tryb LATO
		
Tryb ZIMA / wybór temperatury c.o
4
Regulacja temperatury ciepłej wody użytkowej
Funkcja ciepłego startu (szybciej c.w.u.) lub funkcja “komi		
niarz” (patrz § 4.9)
5
Wskaźnik ciśnienia

Digital display (2) - Description of the icons
System loading, this icon is displayed together with fault code A 04

Opis ikon (2)
Wskaźnik niskiego ciśnienia w instalacji (pojawia się razem z kodem błędu A 04)

Thermoregulation: indicates connection to an external sensor

Funkcja regulacji pogodowej - aktywna (podłączona sonda
zewnętrzna)

Flame lockout, this icon is displayed together with fault code A 01

P



Kod błędu (wskaźnik typu usterki/ nieprawidłowej pracy kotła)

Heating operation

Aktywne grzanie na potrzeby c.o

Domestic hot water operation

Aktywne grzanie na potrzeby c.w.u.

Anti-frost: indicates that the anti-frost cycle is in progress

System antyzamrzaniowy (aktywny)

Pre-heating (faster hot water): indicates that a pre-heating cycle is
in progress (the burner is on)
Heating/domestic hot water temperature or operation faults

[ES] - PANEL DE MANDOS
1
Led de señalización estado caldera
2
Pantalla digital que indica la temperatura de funcionamiento y los códigos de anomalía
3
Selector de función:
Apagado (OFF)/Reset alarmas,
		
Verano,
		
Invierno/Regulación temperatura
		
agua calefacción
4
Regulación temperatura agua sanitaria

5

Función precalentamiento (agua caliente más rápido) o función
análisis de la combustión (ver § 4.9)
Hidrómetro

Pantalla digital (2) - Descripción de los iconos

P
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Zakłócenia płomienia (pojawia się razem z kodem błędu A 01)

Fault: indicates any operation fault and is displayed together with
an alarm code

Carga de la instalación, este icono se muestra junto con el código
de anomalía A 04
Termorregulación: indica la conexión a una sonda exterior
Bloqueo de llama, este icono se muestra junto con el código de
anomalía A 01
Anomalía: indica una anomalía de funcionamiento cualquiera y se
muestra junto con un código de alarma
Funcionamiento en calefacción
Funcionamiento en agua sanitaria
Antihielo: indica que está activo el ciclo antihielo
Precalentamiento (agua caliente más rápido): indica que está activo un ciclo de precalentamiento (el quemador está encendido)
Temperatura calefacción/agua sanitaria o anomalía de funcionamiento

P



Funkcja wstępnego podgrzania c.w.u. w toku
Wskaźnik temperatury c.o. lub c.w.u.

[RO] - PANOUL DE COMANDĂ
1
Led de semnalizare stare centrală
2
Display digital unde sunt afișate temperatura de funcționare și codurile
de anomalie
3
Selector de funcție:
Oprit (OFF)/Resetare alarme,
		
Vară,
		
Iarnă/Reglare temperatură apă de încălzire
4
Reglare temperatură ACM

5

Funcție de preîncălzire (apă caldă mai rapid) sau funcția analiza
arderii (se vedea secțiunea 4.9)
Termomanometru

Display digital (2) - Descrierea simbolurilor

P



Umplere instalație; acest simbol este afișat împreună cu codul de
anomalie A 04
Termoreglare: indică conexiunea cu o sondă externă
Lipsă flacără; acest simbol este afișat împreună cu codul de anomalie A 01
Anomalie: indică o anumită anomalie de funcționare și este afișat
împreună cu un cod de anomalie
Funcționare în modul încălzire
Funcționare în modul ACM
Anti-îngheț: arată că este în desfășurare un ciclu anti-îngheț
Preîncălzire (apă caldă mai rapid): arată că este în desfășurare un
ciclu de preîncălzire (arzătorul este aprins)
Temperatură încălzire/ACM sau anomalie de funcționare

QUADRA GREEN C.S.I.

[EN] - Functional elements of the boiler

fig. 2

[PL] - Elementy funkcyjne kotła

1 - Zawór napełaninia
2 - Zawór spustowy
3 - Zawór gazowy
4 - Syfon kondensatu
5 - Zawór bezpieczeńśtwa
6 - Presostat wody
7 - Dysza gazowa
8 - Wymiennik główny
9 - Sonda NTC spalin
10 - Wentylator + mikser
11 - Tłumik
12 - Wyrzut spalin
13 - Otwór na sondę analizatora spalin
14 - Separator powietrza z odpowietrznikiem
automatycznym
15 - Transformator zapłonowy
16 - Elektroda jonizacyjna
17 - Sonda NTC zasilania
18 - Elektroda zapłonowa
19 - Palnik
20 - Termostat granicznej temperatury
21 - Naczynie wzbiorcze
22 - Sonda NTC na powrocie
23 - Dolny opowietrznik automatyczny
24 - Pompa
25 - Flusostat c.w.u.
26 - Siłownik zaworu 3-drogowego
27 - Wymiennik c.w.u.

[ES] - Elementos funcionales de la caldera
1 - Grifo de llenado
2 - Grifo de evacuación
3 - Válvula gas
4 - Sifón
5 - Válvula de seguridad
6 - Presostato agua
7 - Boquilla gas
8 - Intercambiador principal
9 - Sonda humos
10 - Ventilador + mixer
11 - Silenciador
12 - Evacuación humos
13 - Tapón toma de análisis humos
14 - Válvula de purgado de aire superior
15 - Transformador de encendido
16 - Electrodo de medición
17 - Sonda NTC envío
18 - Electrodo de encendido
19 - Quemador
20 - Termostato de límite
21 - Vaso de expansión
22 - Sonda NTC retorno
23 - Válvula de purgado de aire inferior
24 - Bomba de circulación
25 - Flujostato
26 - Motor válvula de tres vías
27 - Intercambiador agua sanitaria

1 - Filling tap
2 - Drain valve
3 - Gas valve
4 - Siphon
5 - Safety valve
6 - Water pressure switch
7 - Gas nozzle
8 - Main exchanger
9 - Flue gas probe
10 - Fan + mixer
11 - Silencer
12 - Flue gas discharge
13 - Flue gas analysis plug
14 - Upper air vent valve
15 - Ignition transformer
16 - Detection electrode
17 - Delivery NTC sensor
18 - Ignition electrode
19 - Burner
20 - High limit thermostat
21 - Expansion tank
22 - Return NTC sensor
23 - Lower air vent valve
24 - Circulator
25 - Flow switch
26 - Three-way valve motor
27 - DHW exchanger

[RO] - Elementele funcționale ale centralei
1 - Robinet de umplere
2 - Robinet de golire
3 - Vană gaz
4 - Sifon
5 - Supapă de siguranță
6 - Presostat de apă
7 - Duză gaz
8 - Schimbător principal
9 - Sondă fum
10 - Ventilator + mixer
11 - Amortizor
12 - Evacuare fum
13 - Capac priză analiză fum
14 - Vană de evacuare aer superioară
15 - Trasformator de aprindere
16 - Electrod de relevare flacără
17 - Sondă NTC tur
18 - Electrod de aprindere
19 - Arzător
20 - Termostat limită
21 - Vas de expansiune
22 - Sondă NTC retur
23 - Vană de evacuare aer inferioară
24 - Pompă de circulație
25 - Fluxostat
26 - Motor vană cu trei căi
27 - Schimbător ACM
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[EN] - Hydraulic circuit

AF DHW input
AC DHW output
M Heating delivery
R Heating return
1 - Drain valve
2 - Automatic by-pass
3 - Three-way valve
4 - Safety valve
5 - Circulator
6 - Lower air vent valve
7 - Expansion tank
8 - Return NTC sensor
9 - Primary exchanger
10 - NTC sensor (delivery)
11 - Upper air vent valve
12 - Air/water separator
13 - Manual vent valve
14 - Pressure switch
15 - DHW exchanger
16 - Domestic hot water NTC sensor
17 - Non-return valve
18 - Filling tap
19 - Delivery limiter
20 - Flow switch

[PL] - Grupa hydrauliczna

AF Wejście z.w.
AC Wyjście c.w.u.
M Zasilanie c.o.
R
Powrót c.o.
1 - Zawór spustowy
2 - By-pass
3 - Zawór 3-drogowy
4 - Zawór bezpieczeństwa
5 - Pompa
6 - Dolny odpowietrznik automatyczny
7 - Naczynie wzbiorcze
8 - Sonda NTC na powrocie
9 - Wymiennik główny
68

AC

AF

R

10 - Sonda NTC na zasilaniu
11 - Górny odpowietrznik automatyczny
12 - Separator powietrza
13 - Odpowietrznik ręczny
14 - Presostat wody
15 - Wymiennik c.w.u.
16 - Sonda NTC c.w.u.
17 - Zawór zwrotny
18 - Zawór napełniania
19 - Czujnik przepływu
20 - Kryza

[ES] - Circuito hidráulico

AF Entrada agua sanitaria
AC Salida agua sanitaria
M Alimentación calefacción
R Retorno calefacción
1 - Grifo de evacuación
2 - By-pass automático
3 - Válvula de tres vías
4 - Válvula de seguridad
5 - Circulador
6 - Válvula de purgado de aire inferior
7 - Vaso de expansión
8 - Sonda NTC retorno
9 - Intercambiador primario
10 - Sonda NTC envío
11 - Válvula de purgado de aire superior
12 - Separador agua/aire
13 - Válvula de purgado manual
14 - Presostato
15 - Intercambiador agua sanitaria
16 - Sonda NTC agua sanitaria
17 - Válvula antirretorno
18 - Grifo de llenado
19 - Flujostato
20- Limitador de caudal

fig. 3

[RO] - CIRCUITUL HIDRAULIC
AF Intrare apă rece
AC Ieșire ACM
M Tur încălzire
R Retur încălzire
1 - Robinet de golire
2 - By-pass automat
3 - Vană cu trei căi
4 - Supapă de siguranță
5 - Pompă de circulație
6 - Vană de evacuare aer inferioară
7 - Vas de expansiune
8 - Sondă NTC retur
9 - Schimbător principal
10 - Sondă NTC tur
11 - Vană de evacuare aer superioară
12 - Separator apă/aer
13 - Vană de evacuare aer manuală
14 - Presostat
15 - Schimbător ACM
16 - Sondă NTC ACM
17 - Supapă anti-retur
18 - Robinet de umplere
19 - Fluxostat
20 - Limitator de debit

“L-N” POLARITY IS RECOMMENDED / ZALECANA POLARYZACJA L-N / SE ACONSEJA LA POLARIZACIÓN “L-N” / SE RECOMANDĂ POLARIZAREA “L-N”
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fig. 4
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[EN] - Multiwire wiring diagram

[PL] - Schemat elektryczny

[ES] - Esquema eléctrico multihilo

[RO] - SCHEMA ELECTRICĂ MULTIFILARĂ

Blu=Blue / Marrone=Brown / Nero=Black / Rosso=Red/ Bianco=White / Viola=Violet /
Rosa=Pink / Arancione=Orange / Grigio=Grey / Giallo=Yellow / Verde=Green
A = 24V Low voltage ambient thermostat jumper
B = Gas valve
C = Fuse 3.15A F
AKL
Control board
P1
Potentiometer to select off - summer - winter - reset / heating temperature
P2
Potentiometer to select domestic hot water set point, and enable/disable heating function
P3
Thermoregulation curve preselection
P4
Not used
JP1
Enable front knobs for calibration of maximum heat only (MAX_CD_ADJ)
JP2
Reset heating timer
JP3
Enable front knobs for calibration in service (MAX, MIN, MAX_CH, RLA)
JP4
Absolute domestic hot water thermostat selector
JP5
Not used
JP6
Enable night-time compensation function and continuous pump (only with
external sensor connected)
JP7
Enable management of low temperature/standard installations
JP8
Do not use
LED
LED 1 (green) to indicate operating status or temporary shutdown
LED 2 (yellow) to indicate preheating is ON and chimney sweep function
LED 3 (red) to indicate permanent lockout status
CN1-CN15 Connectors
(CN6 control panel /outer sensor kit - CN7 local valve kit) CN5 room thermostat (24 VDC)
S.W.
Chimney sweep function, interruption of purge cycle and calibration when enabled.
E.R.
Flame detection electrode
F1
Fuse 3.15A T
F
External fuse 3.15A F
M3
Terminal board for external connections
P
Pump
OPE
Gas valve operator
V Hv
Fan power supply 230V
V Lv
Fan control signal
3V
3-way servomotor valve
E.A.
Ignition electrode
TSC2 Ignition transformer
F.L.
Domestic hot water flow switch
S.S.
Domestic hot water circuit temperature sensor (NTC)
P.A.
Water pressure switch
T.L.A. Water limit thermostat
S.F.
Flue gas probe
S.M.
Delivery temperature sensor on primary circuit
S.R.
Return temperature sensor on primary circuit
J1
Connectors
VIS MEDIUM Digital monitor

Blu=Blu /Marrone= Marrón /Nero=Negro/Rosso=Rojo=/Bianco=Blanco /Viola=Violeta/
Grigio=Gris/Rosa=Rosa/Arancione=Anaranjado/Giallo=Amarillo/Verde=Verde
A = Puente termostato ambiente de baja tensión 24V - B = Válvula gas C = Fusible 3.15A F
AKL
Tarjeta mando
P1
Potenciómetro selección off - verano - invierno - reset / temperatura calefacción
P2
Potenciómetro selección set point agua sanitaria, habilitación/deshabilitación
función precalentamiento
P3
Preselección curvas de termorregulación
P4
No usado
JP1
Habilitación botones esféricos frontales para regular sólo la calefacción máxima (MAX_
CD_ADJ)
JP2
Puesta a cero timer calefacción
JP3
Habilitación botones esféricos frontales para regular en service (MAX, MIN,
MAX_CH, RLA)
JP4
Selector termostatos absolutos de agua sanitaria
JP5
No usado
JP6
Habilitación función de compensación nocturna y bomba en continuo sólo
con sonda exterior conectada)
JP7
Habilitación gestión instalaciones estándar / baja temperatura
JP8
No utilizar
LED
1 (verde) señalización del estado de funcionamiento o parada temporal
Led 2 (amarillo) señalización precalentamiento ON y deshollinador
Led 3 (rojo) señalización estado de bloqueo definitivo
CN1-CN15 Conectores de conexión
(CN6 kit sonda exterior/tablero de mandos - CN7 kit válvula de zona CN5 termostato ambiente (24 Vdc)
S.W.
Deshollinador, interrupción ciclo de purga y regulación cuando está habilitada.
E.R.
Electrodo de detección de llama
F1
Fusible 3.15A T
F
Fusible exterior 3.15A F
M3
Regleta de conexiones exteriores
P
Bomba
OPE
Operador válvula gas
V Hv
Alimentación ventilador 230 V
V Lv
Señal control ventilador
3V
Servomotor válvula de 3 vías
E.A.
Electrodo de encendido
TSC2 Transformador de encendido
F.L.
Flujostato de agua sanitaria
S.S.
Sonda (NTC) temperatura circuito de agua sanitaria
P.A.
Presostato de agua
T.L.A. Termostato límite de agua
S.F.
Sonda de humos
S.M.
Sonda envío temperatura circuito primario
S.R.
Sonda retorno temperatura circuito primario
J1
Conector de conexión
VIS MEDIUM Pantalla digital
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Blu=Niebieski / Marrone=Brązowy / Nero=Czarny / Rosso=Czerwony/ Bianco=Biały /
Viola=Fioletowy / Rosa=Różowy / Arancione=Pomaranczowy / Grigio=Szary /
Giallo=Żółty / Verde=Zielony
A = 24V Mostek termostatu pokojowego
B = Zawór gazowy
C = Bezpiecznik 3.15A F
AKL
Płyta elektroniczna
P1
Potencjometr funkcji off - lato - zima - reset/ temperature c.o.
P2
Potencjometr c.w.u. I włączenia/wyłączenia funkcji wstępnego podgrzania
P3
Wybór krzywej grzewczej w funkcji pogodowej
P4
Nie używany
JP1
Kalibracja mocy maksymalnej - RANGE RATED (MAX_CD_ADJ)
JP2
Resetowanie licznika godzinowego
JP3
kalibracja serwisowa (MAX, MIN, MAX_CH, RLA)
JP4
Funkcja termostatu c.w.u.
JP5
Nie używany
JP6
Funkcja obniżenia nocnego i ciągłej pracy pompy (tyko gdy podłączona sonda
zewnętrzna)
JP7
Zarządzanie instalacją grzejnikową/podłogową
JP8
Nie używany
LED
LED1 (zielona) wskazuje stan pracy lub tymczasową blokadę
LED2 (żółta) wskazuje, że aktywna jest funkcja wstępnego podgrzewu c.w.u.
i funkcja kominiarz
LED3 (czerwona) wskazuje na blokadę kotła
CN1-CN15 Łączniki
(CN6 programator rEc /sonda zewnętrzna- CN7 zawór lokalny) CN5 termostat pokojowy (24 VDC)
S.W.
Funkcja kominiarza, przerwanie cyklu odpowietrzania i kalibracja gdy aktywna.
E.R.
Elektroda jonizacyjna
F1
Bezpiecznik 3.15A T
F
Bezpiecznik zewnętrzny 3.15A F
M3
listwa zaciskowa dla podłączeń zewnętrznych
P
Pompa
OPE
Operator zaworu gazowego
V Hv
Zasilanie wentylatora 230V
V Lv
Kontrola wentylatora
3V
Napęd zaworu trójdrogowego
E.A.
Elektroda zapłonowa
TSC2
Transformator zapłonowy
F.L.
Flusostat c.w.u.
S.S.
Sonda NTC na c.w.u.
P.A.
Presostat wody
T.L.A.
Termostat granicznej temperatury wody
S.F.
Sonda NTC spalin
S.M.
Sonda NTC na zasilaniu c.o.
S.R.
Sonda NTC na powrocie c.o.
J1
Łączniki
VIS MEDIUM Wyświetlacz

Blu=Bleumarin/Marrone=Maron/Nero=Negru/Rosso=Roşu/Bianco=Alb/Viola=Violet/
Grigio=Gri/Rosa=Roz/Arancione=Portocaliu/Giallo=Galben/Verde=Verde
A = Punte termostat ambianţă joasă tensiune 24V - B = Valvă gaz
C = Rezistenţă 3.15A F
AKL
Placă de comandă
P1
Potențiometru selecție off - vară - iarnă - reset / temperatură încălzire
P2
Potențiometru selecție punct setat ACM, activare/dezactivare funcție
preîncălzire
P3
Preselecție curbe de termoreglare
P4
Nu este utilizat
JP1
Activare butoane frontale de reglare doar a maximului de încălzire (MAX_CD_ADJ)
JP2
Resetare contor încălzire
JP3
Activare butoane frontale pentru reglarea în service (MAX, MIN, MAX_CH, RLA)
JP4
Selector termostate sanitare absolute
JP5
Nu este utilizat
JP6
Activare funcție de compensare nocturnă și pompă la funcționare continuă,
doar cu sondă externă conectată)
JP7
Activare gestiune instalații standard / joasă temperatură
JP8
Nu utilizați
LED
Led 1 (verde) de semnalizare stare de funcționare sau oprire temporară
		
Led 2 (galben) de semnalizare preîncălzire ON și funcție coșar
		
Led 3 (roșu) de semnalizare blocare definitivă
CN1-CN15 Conectori de legătură (CN6 kit sondă externă/panou de comandă - CN7
kit valve de zonă - CN5 termostat de ambient (24 Vdc)
S.W.
Funcție coșar, întrerupere ciclu de dezaerare și calibrare când este activată.
E.R.
Electrod de relevare flacără
F1		
Siguranță 3.15A T
F		
Siguranță externă 3.15A F
M3
Bornă de conexiuni externe
P		
Pompă de circulație
OPE
Operator vană gaz
V Hv
Alimentare ventilator 230 V
V Lv
Semnal control ventilator
3V
Servomotor vană cu 3 căi
E.A.
Electrod de aprindere
TSC2 Trasformator de aprindere
F.L.
Fluxostat ACM
S.S.
Sondă (NTC) temperatură circuit ACM
P.A.
Presostat de apă
T.L.A. Termostat limită apă
S.F.
Sondă fum
S.M.
Sondă tur temperatură circuit încălzire
S.R.
Sondă retur temperatură circuit încălzire
J1		
Conector de legătură
VIS MEDIUM Display
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1

2

3
T.A.

fig. 5

[EN] - External connections

[ES] - Conexiones exteriores

1-

1-

2-

3-

Low voltage devices should be connected to a CN6 connector, as shown in the
figure:
C.R. = Remote control
S.E. = External sensor
To connect the following devices:
T.B.T. = low temp. thermostat
A.G. = generic alarm
the white jumper on the 12-pole CN11 connector marked “TBT” must be cut in
half; strip the wires and use a 2-pole electric clamp for the connection.
The room thermostat (24V) (T.A.) should be connected as indicated in the diagram once the U-bolt on the 2-way connector (CN5) has been removed.

[PL] - Podłączenia zewnętrzne
1-

2-

3-

Urządzenia niskonapięciowe powinny zostać wykonane tak jak na schemacie do
kostki CN6:
C.R. = Zdalne sterowanie
S.E. = Sonda zewnętrzna
Podłączenie urządzeń:
T.B.T. = termostat niskiej temperatury
A.G. = kasowanie alarmu
Biały mostek na kostce 12-polowej CN11 opisany “TBT musi zostać przecięty,
połącz przewody i użyj 2-polowego zacisku aby połączyć
Termostat pokojowy (24V) (T.A.) należy podłączyć po uprzednik usunięciu mostka na CN5.

Los equipos de baja tensión se deberán conectar en el conector CN6 como se
indica en la figura:
C.R. = mando remoto
S.E. = Sonda exterior
2 - Para efectuar las conexiones del:
T.B.T. = termostato baja temper
A.G. = alarma genérica
se debe cortar por la mitad el puente de color blanco del conector CN11 (12
polos) y marcado con la sigla TBT, pelar los hilos y utilizar un borne eléctrico 2
polos para la unión.
3 - El termostato ambiente (24 Vdc) (T.A.) se deberá colocar como se indica en el
esquema, después de haber quitado el puente del conector de 2 vías (CN5).
[RO] - CONEXIUNI EXTERNE
1-

2-

3-

Conexiunile de joasă tensiune trebuie legate pe conectorul CN6, după cum se
arată în figura de mai sus:
C.R. = comandă la distanță
S.E. = Sondă externă
Petru a efectua conexiunea:
T.B.T. = termostat joasă temperatură
A.G. = alarmă generică
trebuie să tălați la jumătate jumperul de culoare albă de pe conectorul CN11 (12
pini) și marcat cu scrisul TBT; înlăturați izolația cablurilor și utilizați un conector
electric cu 2 pini pentru legătură.
Termostatul de ambient (24 Vdc) (T.A.) trebuie introdus după cum este indicat în
schemă, după ce ați înlăturat jumperul de pe conectorul cu 2 căi (CN5).
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Residual head (m.w.c.) / Wysokość podnoszenia (mH2O) /
Prevalencia residual (m.c.a.) / Sarcină reziduală (m.c.a.)

600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

System flow rate (l/h) / Przepływ (l/h) / Potencia instalación (l/h) / Debit instalație (l/h)

fig. 6
[EN] - RESIDUAL HEAD OF CIRCULATOR - 6-metre circulator

[PL] - ZAKRES PRACY POMPY - 6M

[ES] - PREVALENCIA RESIDUAL DEL CIRCULADOR - circulador 6
metros

[RO] - SARCINA REZIDUALĂ A POMPEI DE CIRCULAȚIE-POMPĂ DE
CIRCULAȚIE 6 metri

The residual head for the heating system is represented in graphic, according to the
flow rate. The piping on the heating system must be sized taking into account the
available residual head value. Bear in mind that the boiler will operate correctly if there
is sufficient water circulation in the heat exchanger.
To this end, the boiled is fitted with an automatic by-pass which is designed to ensure
water flow rate into the heat exchanger is correct under any installation conditions.

La prevalencia residual para la instalación de calefacción se representa, de acuerdo
a la potencia, en el gráfico. Para la dimensión de los tubos de la instalación de calefacción, tener presente el valor de la prevalencia residual disponible.
Téngase presente que la caldera funciona correctamente si en el intercambiador de
la calefacción circula una cantidad suficiente de agua. Por ello, la caldera está dotada
de un by-pass automático que regula el caudal correcto de agua en el intercambiador
de calefacción, en todas las condiciones de la instalación.

72

Wysokość podnoszenia pompy dla układu grzewczego została przedstawiona na
wykresie w zależności od przepływu. Projektując instalację centralnego ogrzewania
należy pamiętać o parametrach pompy. Należy pamiętać, że kocioł pracuje tylko
wówczas, kiedy w wymienniku głównym jest odpowiedni przepływ wody. Z tego
względu kocioł wyposażony jest w automatyczny by-pass, który zapewnia odpowiedni
przepływ wody w wymienniku niezależnie od stanu instalacji grzewczej.

Sarcina reziduală pentru instalația de încălzire este reprezentată, în funcție de debit,
în graficul. Dimensionarea tuburilor instalației de încălzire trebuie efectuată ținânduse cont de valoarea sarcinii reziduale disponibile. Rețineți că centrala funcționează
corect dacă în schimbătorul de căldură din circuitul de încălzire circulația apei se
desfășoară la un nivel adecvat. În acest scop, centrala este dotată cu un by-pass
automat, care asigură reglarea unui debit de apă corect în schimbătorul din circuitul
de încălzire, în orice condiții ale instalației.

water-gas/woda-gaz
agua-gas/Wasser-Gas
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fig. 11

fig. 7
fig. 9

190

fig. 8

measured in mm / măsuri in mm / medidas en mm
/ wymiary w mm

fig. 12
fig. 10
D

boiler support plate (F)
Listwa montażowa (F)
placa de soporte caldera (F)
cadru de susținere centrală (F)

E
fig. 13

fig. 14
F

M

AC

G

AF

R

fig. 15

fig. 16
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A
C

D

A

C

E
fig. 22
fig. 17
D

B

fig. 23

fig. 18

POSSIBLE OUTLET CONFIGURATIONS
MOŻLIWE KONFIGURACJE KOMINÓW
POSIBLES CONFIGURACIONES DEL CONDUCTO
DE EVACUACIÓN
CONFIGURAȚII POSIBILE DE EVACUARE

C93

fig. 19

B

fig. 21

A

fig. 20

B23P
B53P

A rear outlet - B max 50
A - wyrzut tylni - B maks. 50
A salida trasera - B máx 50
A ieșire posterioară - B max 50
fig. 24
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fig. 35

Automatic Temperature Control System (S.A.R.A.)
Funkcja SARA
Función S.A.R.A.
Funcție S.A.R.A

fig. 25
CO button
przycisk CO
pulsador CO
buton CO


fig. 36
fig. 37a

fig. 26

P1

fig. 28

fig. 27




fig. 30

fig. 29
fig. 31

Yellow LED
Żółta dioda LED
LED amarillo
LED galben

fig. 37b

fig. 32
min

max

fig. 33
red LED
Czerwona dioda LED
LED rojo
LED roșu

fig. 34



Jumper not inserted - standard installation / JP7 Mostek wyjęty - instalacja
grzejnikowa / Jumper no conectado instalación estándar / Jumper introdus
instalație standard
Jumper inserted - floor installation / JP7 Mostek włożony - instalacja podłogowa /
Jumper conectado instalación de piso / Jumper introdus instalație în pardoseală

fig. 38
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Minimum output adjustment screw
Śruba regulacji na minimum
Tornillo de regulación
potencia mínima
Șurub de reglare putere minimă

Maximum output adjustment screw
Śruba regulacji na maksimum
Tornillo de regulación
potencia máxima
Szabályozócsavar
maximális teljesítmény

fig. 39

B

fig. 40

fig. 42

C
D

fig. 41
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fig. 43

A

QUADRA GREEN C.S.I.

A
CURVE DI TERMOREGOLAZIONE
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fig. 44

0
-5
Te mperatura Esterna

[PL]

[ES]

[RO]

A - GRÁFICO 1 - CURVAS DE TERMORREGULACIÓN
B - GRÁFICO 2 - CORRECCIÓN CURVA CLIMÁTICA
C - GRÁFICO 3 - REDUCCIÓN NOCTURNA PARALELA
D - TEMPERATURA EXTERNA (°C)
E - TEMPERATURA DE ENVÍO (°C)
F - Curva climática DÍA
G - Curva climática NOCHE
T80 temperatura máxima set point calefacción instalaciones estándar
(jumper pos.1 no conectado)
T45 temperatura máxima set point calefacción instalaciones de piso
(jumper pos.1 conectado)

-15

-20

D

[EN]

A - GRAPH 1 THERMOREGULATION CURVES
B - GRAPHIC 2 - WEATHER COMPENSATION CURVE
C - GRAPHIC 3 - PARALLEL NIGHT-TIME REDUCTION
D - OUTSIDE TEMPERATURE (°C)
E - DELIVERY TEMPERATURE (°C)
F - DAY temperature curve
G - NIGHT temperature curve
T80 std systems heating temperature set point (jumper pos.1 not inserted)
T45 floor systems heating temperature set point (jumper pos.1 inserted)

-10

A - WYKRES 1 - KRZYWE GRZEWCZE
B - WYKRES 2 - KRZYWA REGULACJI POGODOWEJ
C - WYKRES 3 - OBNIŻENIE NOCNE
D - TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA (°C)
E - TEMPERATURA ZASILANIA (°C)
F - krzywa temperatury DNIA
G - krzywa temperatury NOCY
T80 zadana temperatura instalacji grzejnikowej (zworka nie umieszczona)
T45 zadana temperatura instalacji podłogowej (zworka umieszczona)

A - GRAFIC 1 - CURBE DE TERMOREGLARE
B - GRAFIC 2 - CORECTARE CURBĂ CLIMATICĂ
C - GRAFIC 3 - REDUCERE NOCTURNĂ PARALELĂ
D - TEMPERATURĂ EXTERNĂ(°C)
E - TEMPERATURĂ TUR (°C)
F - CURBA TEMPERATURA ZI
G - CURBA TEMPERATURA NOAPTE
T80 temperatură maximă punct setat încălzire instalații standard (jumper
poz.1 neintrodus)
T45 temperatură maximă punct setat încălzire instalații în pardoseală
(jumper poz.1 introdus)
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