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Wskazówki dotyczåce bezpieczeµstwa
W razie wyczuwalnego zapachu gazu:
–
–
–
–
–

Zamknåç zawór gazowy (str. 3, pkt. 172),
Otworzyç okna,
Nie w¬åczaç urzådzeµ elektrycznych,
Zgasiç otwarty ogieµ,
Powiadomiç natychmiast pogotowie gazowe i firmæ
instalacyjnå.

W razie wyczuwalnego zapachu spalin:
– Wy¬åczyç urzådzenie,
– Otworzyç okna i drzwi,
– Powiadomiç autoryzowany serwis.
Ustawienie, przeróbki:
– Ustawienia i przeróbek zakupionego urzådzenia mo†e
dokonaç tylko pracownik autoryzowanego serwisu.
– Elementy instalacji odprowadzania spalin nie mogå byç
przerabiane.
– Przy póΩniejszym monta†u szczelnych okien nale†y
zagwarantowaç dop¬yw powietrza podtrzymujåcego
spalanie.
Materia¬y wybuchowe i ¬atwopalne:
– W pobli†u urzådzenia nie sk¬adowaç i nie stosowaç
materia¬ów ¬atwopalnych (papieru, rozpuszczalników, farb
itd.).
Konserwacja:
– U†ytkownik ma obowiåzek regularnego zlecania
konserwacji, aby zagwarantowaç niezawodnå i bezpiecznå
pracæ urzådzenia.
– U†ytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeµstwo
i ekologiczne dzia¬anie instalacji.
– Konserwacjæ nale†y przeprowadzaç raz w roku.
– Zaleca siæ zawarcie umowy na konserwacjæ
z autoryzowanym serwisem.
– Nale†y u†ywaç tylko oryginalne cz∑∂ci zamienne.
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Manometr
Syfon
Rurka upustowa z zaworu bezpieczeµstwa
Przycisk resetujåcy
Wy¬åcznik g¬ówny
Regulator temperatury zasilania c.o.
Zawory odcinajåce c.o. (zasilanie i powrót)
Kolanko do pod¬åczenia instalacji ciep¬ej wody (ZWE)
Zawór gazowy
Zawór kåtowy do pod¬åczenia instalacji zimnej
wody (ZWE)
Nalepka z oznaczeniem typu urzådzenia
Regulator temperatury c.w.u.
Wy∂wietlacz
Dioda kontrolna pracy palnika
Dioda kontrolna wy¬./za¬. (0/I)
Przycisk do uruchamiania funkcji „kominiarz“
Przycisk serwisowy
Przycisk „ECO“

4 624 PL

3

Uruchomienie

Zawór gazu (172)
– Pokræt¬o wcisnåç i przekræciç do oporu w lewo.
Zawory serwisowe (170)
– ƒrubæ przekræcaç kluczem tak d¬ugo, a† naciæcie wska†e
kierunek przep¬ywu (patrz ma¬y schemat).
Naciæcie poprzecznie do kierunku przep¬ywu oznacza zawór
zamkniæty.
Przy¬åcze zimnej wody (173) (ZWE)
– Odkræciç os¬onæ za pomocå klucza sze∂ciokåtnego.
– ¤rubæ przekræcaç kluczem tak d¬ugo, a† naciæcie wska†e
kierunek przep¬ywu (zawór otwarty).
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Kontrola ci∂nienia po stronie wody grzewczej

– Wskazówka na manometrze (8.1) powinna znajdowaç siæ
w zakresie 1-2 bar.
– Je†eli wskazówka wskazuje warto∂ç poni†ej 1 bar (zimna
instalacja), nale†y uzupe¬niç instalacjæ wodå, a† wskazówka
znajdzie siæ w zakresie 1-2 bar.
– W razie potrzeby wy†sza warto∂ç nastawy podana zostanie
przez serwisanta.
– Max. ci∂nienie przy maksymalnej temperaturze zasilania
nie powinno przekraczaç 3 bar (zawór bezpieczeµstwa
15 otwiera si∑).
Wskazówka:
Serwisant powinien zaprezentowaç klientowi sposób
uzupe¬niania instalacji wodå. W przeciwnym wypadku zwróciç
siæ do serwisu.
Przed uzupe¬nieniem instalacji nape¬niç wodå przewód
gumowy. (Zapobiega to przedostawaniu siæ powietrza do
instalacji).
4 624 PL
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W¬åczanie urzådzenia
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4131-05.2/O

Za∂wieci siæ zielona lampka kontrolna.

W¬åczanie ogrzewania
ECO
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4131-06.3/O

Po uruchomieniu palnika
za∂wieci siæ czerwona dioda
kontrolna.
Na wy∂wietlaczu pojawi siæ
aktualna warto∂ç temperatury
zasilania obiegu c.o.

W zale†no∂ci od rodzaju instalacji mo†na ustawiç nastæpujåce
parametry:
– Ogrzewanie pod∆ogowe, np. pod∆o†enie „3“, max.
temperatura ok. 50 °C.
– Ogrzewanie niskotemperaturowe, np. po¬o†enie „E“, max.
temperatura zasilania wynosi ok. 75 °C.
– Instalacja c.o. o temperaturze zasilania do 90 °C, np.
po¬o†enie „7“.

Regulacja ogrzewania

20°C
15

10

30

Aus
4 377-32.1 R
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– Na regulatorze
temperatury (TR…)
ustawiç wymaganå
warto∂ç temperatury
w pomieszczeniu.
– Na regulatorze
pogodowym (TA 21…)
zadaç odpowiedniå krzywå
grzania i tryb pracy.

Przygotowanie tylko ciep¬ej wody u†ytkowej
ECO
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Podczas realizacji tego trybu pracy aktywna jest jedynie funkcja
przygotowania c.w.u. Ogrzewanie jest wy¬åczone. Zasilanie
uk¬adu regulacji c.o. i zegara sterujåcego pozostaje bez zmian.

Temperatura c.w.u. w wykonaniu (ZWE)
ECO
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– Na regulatorze temperatury
c.w.u. ustawiç wymaganå
warto∂ç temperatury.
Temperaturæ ciep¬ej wody
u†ytkowej mo†na ustawiç w
zakresie 40 °C - 60 °C, ale jej
warto∂ç nie pojawia siæ na
wy∂wietlaczu.

Przycisk ECO
Przyciskanie przycisku do czasu pojawienia siæ na
wy∂wietlaczu symbolu „--“ umo†liwia za¬åczenie trybu pracy
komfortowej lub oszczædnej.
Tryb pracy komfortowej
(nastawa fabryczna, dioda w przycisku nie ∂wieci siæ)
Temperatura ciep¬ej wody w termie utrzymywana jest na
poziomie warto∂ci zadanej na regulatorze temperatury, co
gwarantuje krótki czas oczekiwania na ciep¬å wodæ. Dlatego
terma za¬åcza siæ nawet przy braku poboru wody.
Tryb pracy oszczædnej (dioda w przycisku ∂wieci)
Dopiero podczas poboru woda podgrzewana jest do
temperatury zadanej na regulatorze. Wyd¬u†a to czas
oczekiwania na ciep¬å wodæ.
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Temperatura c.w.u. w zasobniku (ZSE)
Przy zasobnikach wyposa†onych w czujnik NTC:
ECO
ECO
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W po∆o†eniu na oznaczenie ●, temperatura w zasobniku
wyniesie ok. 60 °C. Podczas normalnego u†ytkowania,
temperatury tej nie powinno si™ przekraczaç.
W skrajnie prawym po∆o†eniu, temperatura w zasobniku
osiågnie ok. 70 °C (
przyspieszone osadzanie kamienia
kot∆owego). Mo†na stosowaç to po∆o†enie tylko przy
krøtkotrwa∆ej pracy, np. podczas dezynfekcji zasobnika.
Przy skrajnie lewym po∆o†eniu regulatora, woda nie b™dzie
podgrzewana.
Je∂li zasobnik c.w.u. wyposa†ony jest we w∆asny regulator
temperatury (termostat),regulator temperatury w kotle nie
dzia∆a.
Przycisk-„ECO“
Przez wci∂ni™cie i krøtkie przytrzymanie przycisku-ECO,
a† na wy∂wietlaczu pojawi si™ symbol „-“ mo†na wybraç mi™dzy
trybem pracy Komfort lub ECO.
Komfort (ustawienie fabryczne - przycisk nie ∂wieci)
Dzia∆a pierwszeµstwo ∆adowania zasobnika, to znaczy
w pierwszej kolejno∂ci b™dzie podgrzewany zasobnik do
nastawionej temperatury, dopiero wtedy kocio∆ przejdzie
w tryb pracy c.o.
ECO (przycisk ∂wieci)
Ograniczone czasowo ∆adowanie zasobnika do 12 min.,
nastepnie 12 min. pracy na c.o., powrøt do ∆adowania
zasobnika przez 12 min., itd ...
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Zak¬ócenia
Podczas pierwszego uruchomienia terma mo†e byç wy¬åczana
przez czujnik p¬omienia ze wzglædu na obecno∂ç powietrza
w instalacji gazowej. Zak¬ócenia pracy termy wywo¬ane så np.
zanieczyszczeniem palnika, chwilowym spadkiem ci∂nienia
w instalacji gazowej itd.
Na wy∂wietlaczu pojawi siæ symbol „EA“ i zacznie pulsowaç
dioda w przycisku resetujåcym. Przy zbyt wysokich
temperaturach ogranicznik temperatury bezpieczeµstwa
wy¬åczy i zablokuje termæ. Na wy∂wietlaczu pojawi siæ
symbol „E9“ i zacznie pulsowaç dioda w przycisku resetujåcym.
ECO
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Na wy∂wietlaczu pojawi siæ warto∂ç temperatury zasilania
i terma zostanie uruchomiona.
Je†eli uszkodzenie nie da siæ usunåç, nale†y zg¬osiç siæ do
serwisu.

Wy¬åczanie
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4131-11.2/O

Zga∂nie zielona dioda kontrolna, a zegar sterujåcy bædzie
zasilany ze Ωród¬a rezerwowego.
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Ochrona przeciwmrozowa
Podczas mrozów instalacja c.o.
powinna byç w¬åczona, a
2
5
temperatura zasilania powinna byç
ustawiona przynajmniej na
1
E
warto∂ç „1“. Podczas ustawiania
7
termy kot¬owej w pomieszczeniach
nara†onych na dzia¬anie mrozu
4131-13.1/O
wy¬åczona instalacja c.o. powinna
byç ca¬kowicie opró†niona lub nape¬niona wodå z domieszkå
30 % ∂rodka zabezpieczajåcego przed zamarzniæciem
Antifrogen N. Mo†liwo∂ci opró†niania zale†å od rodzaju
instalacji i powinny byç zademonstrowane przez serwisanta.
0

I

3

4

Czujnik ciågu kominowego
(ZSE/ZWE 24-3 MF K...)
Je†eli spaliny wydostajå siæ z przerywacza ciågu, czujnik
temperatury spalin wy¬åczy termæ, a na wy∂wietlaczu pojawi siæ
symbol A4 lub A2. Po up¬ywie ok. 20 minut urzådzenie
automatycznie w¬åczy siæ ponownie. Je†eli urzådzenie bædzie
wy¬åczane czæ∂ciej, nale†y zleciç serwisantowi sprawdzenie
termy lub instalacji odprowadzania spalin.

Zabezpieczenie przed blokadå pompy
Uk¬ad regulacji automatycznej zapobiega zaklinowaniu siæ
pompy c.o. podczas d¬u†szych przerw w eksploatacji.
Po ka†dym wy¬åczeniu pompy rozpoczyna siæ odmierzanie
czasu. Po up¬ywie 24 godzin pompa zostanie za¬åczona na
ok. 1 minutæ.

10

4 624 PL

Wskazówki dotyczåce oszczædzania energii
Ogrzewanie w trybie oszczædnym
Konstrukcja termy kot¬owej gwarantuje ma¬e zu†ycie gazu,
ma¬e obciå†enie ∂rodowiska, ale du†y komfort u†ytkowania.
Odpowiednio do zapotrzebowania na ciep¬o w mieszkaniu
regulowany jest dop¬yw gazu do palnika. Gdy zapotrzebowanie
na ciep¬o jest ma¬e (ma¬y p¬omieµ w palniku) terma pracuje
nadal. Taki sposób regulacji nazywa siæ regulacjå ciåg¬å.
Dziæki temu ró†nice temperatur så niewielkie, a rozdzia¬ ciep¬a
w pomieszczeniach równomierny. Zdarza siæ, †e terma pracuje
przez d¬u†szy czas, a mimo to zu†ywa mniej gazu ni†
urzådzenie stale wy¬åczane i w¬åczane.
Regulacja ogrzewania
Regulacja ogrzewania mo†e byç wykonywana za pomocå
regulatora temperatury w pomieszczeniu lub regulatora
pogodowego i termostatycznych zaworów przygrzejnikowych.
Regulacja ogrzewania za pomocå regulatora temperatury
w pomieszczeniu TR…
Pomieszczenie, w którym zamontowany jest regulator ustala
temperaturæ w pozosta¬ych pomieszczeniach (pomieszczenie
wzorcowe). W tym pomieszczeniu nie mogå byç zamontowane
termostatyczne zawory przygrzejnikowe.
Regulator temperatury nale†y nastawiç na maksymalnå
temperaturæ obliczeniowå dla instalacji c.o. W po¬o†eniu „E“
maksymalna temperatura zasilania wynosi 75 °C. Temperaturæ
w ka†dym pomieszczeniu (z wyjåtkiem pomieszczenia
wzorcowego) mo†na ustawiç osobno za pomocå
termostatycznych zaworów przygrzejnikowych. Je†eli
w pomieszczeniu wzorcowym temperatura ma byç ni†sza ni†
w pozosta¬ych pomieszczeniach, warto∂ç temperatury zadanå
na regulatorze temperatury w pomieszczeniu nale†y
pozostawiç bez zmian i zd¬awiç przep¬yw bezpo∂rednio
w zaworze przygrzejnikowym.
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Regulacja ogrzewania za pomocå regulatora
pogodowego TA…
Przy tym rodzaju regulacji mierzona jest temperatura
zewnætrzna, a temperatura zasilania c.o. regulowana jest
odpowiednio do zadanej na regulatorze krzywej grzania.
Regulator temperatury nale†y ustawiç na maksymalnå
temperaturæ obliczeniowå instalacji c.o.
Regulator temperatury w po¬o†eniu „E“ reguluje maksymalnå
temperaturæ zasilania do warto∂ci 75 °C.
Obni†enie temperatury w nocy
Poprzez obni†enie temperatury w pomieszczeniu w dzieµ lub
w nocy mo†na znacznie zmniejszyç zu†ycie paliwa. Obni†enie
temperatury o 1 K oznacza oszczædno∂ci energii nawet do 5 %.
Zaleca siæ jednak, nie obni†aç temperatury w pomieszczeniu
poni†ej +15 °C. Odpowiednie wskazówki znajdujå siæ
w instrukcji obs¬ugi regulatora.
Ciep¬a woda u†ytkowa
Temperatura ciep¬ej wody u†ytkowej mo†e byç regulowana
w zakresie 40 °C - 60 °C
Zadanie w regulatorze ni†szej temperatury oznacza wiæksze
oszczædno∂ci energii.
Praca w okresie letnim/zimowym
Pod koniec sezonu grzewczego regulator temperatury zasilania
c.o. nale†y ustawiç w po¬o†eniu . W przeciwnym wypadku po
wy¬åczeniu termy ogrzewanie mog¬oby byç nadal w¬åczone.
W taki sam sposób za pomocå regulatora temperatury zasilania
c.o. mo†na w¬åczyç ponownie ogrzewanie w ch¬odne dni lub na
poczåtku sezonu grzewczego.
Po zapoznaniu siæ z niniejszå instrukcjå wiedzå Paµstwo,
jak oszczædnie ogrzewaç mieszkanie za pomocå term marki
JUNKERS. W razie dalszych pytaµ nale†y zwróciç siæ do
montera lub bezpo∂rednio do naszej firmy.
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Ogólnie
Powietrze podtrzymujåce spalanie
Aby uniknåç korozji, powietrze podtrzymujåce spalanie nie
powinno zawieraç ∂rodków agresywnych.
Jako czynniki mocno korozyjne uznaje siæ wæglowodory
zwiåzków, jak chlor i fluor, bædåcych sk¬adnikami
rozpuszczalników, farb, klejów, paliw, ∂rodków ch¬odniczych
i podstawowych ∂rodków czyszczåcych stosowanych
w gospodarstwach domowych.
Czyszczenie obudowy
Obudowæ wytrzeç wilgotnå ∂cierkå. Nie stosowaç ostrych
i †råcych ∂rodków czyszczåcych.
Typ kot¬a
Dok∆adne oznaczenie typu kot∆a znajduje siæ na naklejce
umieszczonej na polu obs∆ugi str. 3, poz. 295.

4 624 PL
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Dane urzådzenia
Je†eli korzystajå Paµstwo z us¬ug serwisu firmy JUNKERS,
zaleca siæ podaç dok¬adne dane urzådzenia.
Z tego powodu monter powinien wpisaç nastæpujåce dane:
Oznaczenie gazowej termy kot¬owej (np. ZWE 24-3…)
...................................................................................................

Data produkcji (FD...)
...................................................................................................

Dane te znajdujå siæ na tabliczce znamionowej lub na nalepce,
str. 3, poz. 295.

Data uruchomienia:
...................................................................................................

Wykonawca instalacji:
...................................................................................................
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Notatki
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ECO

Regulacja ogrzewania
Na regulatorze temperatury ustawiç
wymaganå warto∂ç temperatury w
pomieszczeniu lub na regulatorze
pogodowym zadaç odpowiedniå
krzywå grzania i tryb pracy.
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W¬åczanie ogrzewania
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W¬åczanie urzådzenia
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ECO
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4131-08.3/O

ECO

Tylko przygotowanie ciep¬ej
wody u†ytkowej
(praca w okresie letnim)

Dioda w przycisku ECO ∂wieci siæ
= tryb pracy oszczædnej.
Dioda w przycisku ECO nie ∂wieci
siæ = tryb pracy komfortowej.
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Krótka instrukcja obs¬ugi
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Je†eli uszkodzenie nie da siæ
usunåç, nale†y zg¬osiç siæ do
serwisu.
Tel.: .................................................
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Zak¬ócenia

