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MONTA¯ URZ¥DZENIA MO¯E BYÆ PRZE-
PROWADZONY WY£¥CZNIE PRZEZ UPRAWNIONY
ZAK£AD INSTALACYJNY

Prawid³owa praca urz¹dzenia jest zagwarantowana tylko
przy przestrzeganiu niniejszej instrukcji instalacji i obs³ugi

Warunkiem nabycia praw do gwarancji jest uruchomienie
urz¹dzenia przez autoryzowany zak³ad serwisowy

Dla d³ugoletniej sprawnej eksploatacji kocio³ nale¿y
poddawaæ corocznie zabiegom konserwacyjnym,
wykonywanym przez autoryzowane zak³ady serwisowe

Stosowanie odpowiednich filtrów zabezpiecza
urz¹dzenie przed uszkodzeniem spowodowanym
zanieczyszczeniami oraz u³atwia konserwacjê. Wszelkie
usterki urz¹dzenia spowodowane zanieczyszczeniem
wody lub gazu wy³¹czone s¹ z bezp³atnych napraw
gwarancyjnych.

Z korzyœci¹ dla ludzi i œrodowiska
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DLA TWOJEGO BEZPIECZEÑSTWA

Je¿eli poczujesz zapach gazu:

Monta¿:

Pierwsze uruchomienie:

Naprawy:

Materia³y wybuchowe i ³atwopalne

Konserwacja

- zamknij zawór gazu,
- otwórz okna,
- nie prze³¹czaj ¿adnych prze³¹czników elektrycznych,
- nie u¿ywaj otwartego ognia,
- natychmiast wezwij pogotowie gazowe.

Monta¿ prowadziæ mo¿e wy³¹cznie uprawniony
zak³ad.

Pierwsze uruchomienie mo¿e wykonaæ tylko
uprawniony przez firmê Robert Bosch instalator lub
serwisant.
Serwisant wyjaœni klientowi zasadê dzia³ania i obs³ugi
urz¹dzenia.

Niezawodne dzia³anie urz¹dzenia jest
zagwarantowane tylko wtedy, gdy przestrzegana jest
niniejsza instrukcja.

Naprawy w urz¹dzeniu mog¹ byæ wykonywane
wy³¹cznie przez autoryzowany przez firmê Robert
Bosch serwis.

Nie wolno sk³adowaæ ani u¿ywaæ w pobli¿u
urz¹dzenia materia³ów palnych (rozpuszczalniki,
farby, papier.)

Urz¹dzenie nale¿y konserwowaæ raz w roku.
Polecamy zawarcie umowy na konserwacjê z
autoryzowanym serwisem.

Jeœli poczujesz spaliny:
- wy³¹cz urz¹dzenie,
- otwórz okna i drzwi,
- powiadom serwis.

Nie wolno zamykaæ ani zmniejszaæ otworów
wentylacyjnych w drzwiach, oknach i œcianach.



1 Dane o urz¹dzeniu

2 Opis urz¹dzenia

Certyfikat Wspólnoty Europejskiej:

EUROSTAR

Urz¹dzenie odpowiada wymogom europejskich
wytycznych 90/396/EWG, 92/42/EWG, 73/23/EWG,
89/336/EWG oraz wymogom towarzysz¹cym
wydawaniu œwiadectw kontroli typu konstrukcyjnego
Wspólnoty Europejskiej.

• gazowy kocio³ do centalnego
ogrzewania (c.o.)

• funkcja przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej
(c.w.u.)

• wyœwietlacz wielofunkcyjny
• automatyczny zap³on
• p³ynna regulacja mocy, palnik na wszystkie

rodzaje gazu
• pe³ne zabezpieczenie poprzez urz¹dzenie

steruj¹ce z kontrol¹ jonizacji p³omienia
• dostosowany do monta¿u naœciennego,

niezale¿ny od powietrza w pomieszczeniu i od
ci¹gu kominowego

• ogranicznik temperatury i regulator temperatury
c.o.

• ogranicznik temperatury w obwodzie pr¹dowym
24 V

• pompa obiegowa 2-stopniowa z
odpowietrznikiem

• automatyczny odpowietrznik, naczynie wzbiorcze
przeponowe, manometr, zawór bezpieczeñstwa

• funkcja priorytetowego przygotowania c.w.u.
• regulator temperatury c.w.u.
• wentylator do zasysania powietrza i

odprowadzenia spalin

• monta¿owa p³yta przy³¹czeniowa
• pakiet do monta¿u podtynkowego
• pakiet do monta¿u natynkowego
• regulator do wbudowania (pogodowy)
• regulator c.o. (pokojowy)
• zegar steruj¹cy
• wyposa¿enie dodatkowe do instalacji

odprowadzenia spalin

Z = urz¹dzenie centralnego ogrzewania
W = wymiennik ciep³a dla c.w.u.
S = mo¿liwoœæ pod³¹czenia zasobnika c.w.u.
E = EURO
24-3 = znamionowa moc cieplna 24 kW
MF = wyœwieltacz wielofunkcyjny
A = niezale¿ny od powietrza do spalania w

pomieszczeniu
23, (21) = gaz ziemny GZ50, (GZ35)
S.... = numer specjalny

Symbol typu zawiera równie¿ oznaczenie cyfrowe,
które podaje rodzaj gazu.

2.1 Wyposa¿enie dodatkowe (patrz cennik)

2.2 Przegl¹d typów

3

Nr identyfikacyjny
ZSE/ZWE 24-3 MF A...

CE 0085 AS 0001

Kategoria II
I

2 H3 +

2 H

Wykonanie wed³ug
DIN 3368, EN 483

Typ C ,3.1 C , C , D , D ,
C , C , C , C

3.2 3.3 3.1 3.2

42 32 12 82

ZSE/ZWE 24-3 MF A 23/21 S

Oznaczenie
cyfrowe

23

21

31

Indeks
Wobbego

45,0 – 54,0 MJ/m

37,5 – 45,0 MJ/m

32,5 – 37,5 MJ/m

92,5 MJ/m

3

3

3

3

Rodzaj
gazu

gaz ziemny GZ 50

gaz ziemny GZ 41,5

gaz ziemny GZ 35

propan/butan
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Rys. 2 ZWE 24-3 MFA

2.3 Budowa



Rys. 2a ZSE 24-3 MFA
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3 króciec do pomiaru ciœnienia na dyszach
4 urz¹dzenie steruj¹ce
6 ogranicznik temperatury dla bloku cieplnego
6.3 czujnik NTC temperatury ciep³ej wody u¿ytkowej (ZWE)
7 króciec do pomiaru ciœnienia w przy³¹czu gazu
8.1 manometr
11 przewód ³¹cz¹cy
13 p³yta monta¿owa
14 syfon
15 zawór bezpieczeñstwa
18 pompa z odpowietrznikiem, z mo¿liwoœci¹ nastawy dwóch prêdkoœci obrotowych
20 naczynie wzbiorcze
26 zawór do nape³niania azotem
27 automatyczny odpowietrznik
29 dysze palnika
30 palnik
32 elektroda kontrolna (jonizacyjna)
33 elektroda zap³onowa
34 przewód c.w.u. (ZWE)
35 nagrzewnica c.o. i c.w.u. (ZWE)
36 czujnik temperatury zasilania c.o. (NTC)
38 zawór do nape³niania instalacji c.o.
43 zasilanie obiegu c.o.
44 c.w.u. (ZWE)
45 gaz
46 zimna woda (ZWE)
47 powrót z obiegu c.o.
48 odp³yw z zaworu bezpieczeñstwa
52 zawór elektromagnetyczny 1
52.1 zawór elektromagnetyczny 2
53 regulator ciœnienia
55 filtr
56 armatura gazowa
57 g³ówny zawór gazowy
61 przycisk resetuj¹cy
63 œruba regulacji max. iloœci gazu
64 œruba regulacji min. iloœci gazu
68 cewka regulacyjna
69 zawór regulacyjny
90 zwê¿ka Venturiego (ZWE)
93 regulator przep³ywu wody (ZWE)
94 membrana (ZWE)
95 popychacz mikroprze³¹cznika (ZWE)
96 mikroprze³¹cznik (ZWE)
97 zawór regulacyjny przep³ywu c.w.u. (ZWE)
98 zawór wodny – prze³¹cznik hydrauliczny (ZWE)
135 wy³¹cznik g³ówny
135 regulator temperatury zasilania c.o.
185 zawór zwrotny
220 os³ona powietrza
221 rura odprowadzaj¹ca spaliny
224 czujnik ró¿nicy ciœnieñ
226 wentylator
228 wy³¹cznik ró¿nicowy
229 komora spalania
310 regulator temp. c.w.u.
317 wyœwietlacz
363 dioda kontrolna pracy palnika
364 dioda kontrolna w³/wy³. (0/I)
365 przycisk „kominiarz”
366 przycisk serwisowy
367 przycisk „ECO”
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4.1 transformator zap³onu
6 ogranicznik temperatury nagrzewnicy
6.3 czujnik NTC temperatury c.w.u. (ZWE)
18 pompa obiegowa
32 elektroda kontrolna (jonizacyjna)
33 elektroda zap³onowa
36 czujnik temperatury zasilania c.o.
52 zawór elektromagnetyczny 1
52.1 zawór elektromagnetyczny 2
56 armatura gazowa CE 426
61 przycisk resetuj¹cy
68 cewka regulacyjna
84 cewka steruj¹ca prze³¹cznika magnetycznego

(ZSE)
96 mikroprze³¹cznik (ZWE)
135 wy³¹cznik g³ówny
136 regulator temperatury zasilania obiegu c.o.
151 bezpiecznik T 2,5 A, AC 220 V
153 transformator
161 zwora (mostek)
226 wentylator
228 wy³¹cznik ró¿nicowy
300 wtyczka koduj¹ca

302 pod³¹czenie przewodu ochronnego
303 listwa do pod³¹czenia czujnika NTC

temperatury wody w zasobniku
310 regulator temperatury c.w.u.
312 bezpiecznik T 1,6 A
313 bezpiecznik T 0,5 A
314 listwa do pod³¹czenia regulatora

wbudowanego
315 zaciski do pod³¹czenia regulatora pokojowego
317 wyœwietlacz
318 listwa do pod³¹czenia zegara steruj¹cego
319 listwa zaciskowa do pod³¹czenia termostatu

zasobnika
325 p³yta g³ówna
328 listwa zaciskowa zasilania el. AC 220 V
328.1 zwora (mostek)
329 listwa do pod³¹czenia LSM
363 dioda kontrolna pracy palnika
364 dioda kontrolna wy³./za³. (0/I)
365 przycisk do uruchamiania funkcji „kominiarz”
366 przycisk serwisowy
367 przycisk „ECO”

Rys. 3

2.4 Instalacja elektryczna
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3 Dane techniczne

Moc Jednostka ZSE/ZWE 24-3 MFA

Nominalne zu¿ycie gazu

Dopuszczalne ciœnienie w przy³¹czu gazowym

Naczynie wzbiorcze

Parametry spalin

Parametry wody u¿ytkowej (ZWE)

Dane ogólne

Kot³y zosta³y sprawdzone zgodnie z wymogami wytycznych DVGW i VDE i spe³niaj¹ wymogi przepisów
bezpieczeñstwa.

Nominalna moc cieplna kW 24,0
Nominalne obci¹¿enie cieplne kW 26,7
Minimalna moc cieplna kW 8,0
Minimalne obci¹¿enie cieplne kW 8,8
Zakres ustawienia mocy cieplnej kW 8,0 -24,0
Moc dla wody u¿ytkowej (ZWE) kW 24,0
Znamionowa pojemnoœæ ZWE (woda u¿ytkowa/c.o.) l 0,6/1,3
Znamionowa pojemnoœæ (ZE) l 1,6

Gaz ziemny GZ 50 m /h 2,8
Gaz ziemny GZ 35 m /h 3,7
Gaz ziemny GZ 41,5 m /h 3,4
Gaz p³ynny propan-butan kg/h 2,2

Gaz ziemny GZ 50 mbar 20,0 (16,0 -25,0)
Gaz ziemny GZ 35 mbar 13,0 (10,5 -16,0)
Gaz ziemny GZ 41,5 mbar 20,0 (17,5 -23,0)
(propan-butan) mbar 36,0

Ciœnienie wstêpne bar 0,75
Ca³kowita pojemnoœæ I 11

Wymagany ci¹g kominowy mbar 0
Przep³yw strumienia spalin przy mocy znamionowej kg/h 61
Temperatura spalin przy mocy znamionowej °C 140

Fabryczna nastawa przep³ywu c.w.u. l/min 3-8
Max. przep³yw c.w.u. l/min Ca. 14
Mo¿liwoœæ nastawy temperatury na wylocie °C 40-60
Max. dopuszczalne ciœnienie c.w.u. bar 10
Min. ciœnienie wody u¿ytkowej bar 0,2

Ciê¿ar netto kg 60
Napiêcie elektryczne V-AC 220
Czêstotliwoœæ Hz 50
Pobór mocy W 160
Stopieñ ochrony IP X4D
wed³ug EN 297
Max. wydajnoœæ pompy c.o. przy t=20 C l/h 1000
Ciœnienie dyspozycyjne c.o. za kot³em bar 0,17
Max. temperatura zasilania °C 90
Dopuszczalne ciœnienie robocze c.o. bar 3,0

3

3

3

o
!
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4 Miejsce monta¿u

5 Przepisy

6 Monta¿

Pomieszczenie kot³owni

Powietrze do spalania
Aby unikn¹æ korozji, powietrze do spalania nie
powinno zawieraæ œrodków agresywnych. Jako
czynniki mocno korozyjne uznaje siê zwi¹zki
chlorowców (zawieraj¹ce chlor i fluor), bêd¹cych
sk³adnikami roztworów farb, klejów, paliw,
œrodków ch³odniczych i podstawowych œrodków
czyszcz¹cych stosowanych w gospodarstwach
domowych.
Maksymalna temperatura powierzchni, za wy-
j¹tkiem instalacji odprowadzaj¹cej spaliny, wynosi
poni¿ej 85 C. Dlatego nie potrzeba ¿adnych dodat-
kowych zabezpieczeñ dla ³atwopalnych materia-
³ów budowlanych i mebli montowanych w œcianie.
Nale¿y zwróciæ uwagê na ew. inne przepisy
lokalne.

Monta¿ kot³a w ³azience

Przed monta¿em urz¹dzenia nale¿y przep³ukaæ
instalacjê c.o.
Przy³¹czeniowa p³yta monta¿owa

Doprowadzenie gazu

Maksymalne ciœnienie kontrolne 150 mbar

Zawór bezpieczeñstwa

W celu prawid³owego monta¿u i eksploatacji kot³a
nale¿y przestrzegaæ aktualnych norm oraz obo-
wi¹zuj¹cych wytycznych. Kocio³ nale¿y zamontowaæ
w miejscu zabezpieczonym przed mrozem, dobrze
wentylowanym, z zapewnieniem powietrza do
spalania i pod³¹czyæ do rury odprowadzaj¹cej spaliny.

Wymiary monta¿owe patrz rys.5

Przy stopniu ochrony kot³a IP X4, zgodnie z PN-91/E-
05009/701, nie mo¿na montowaæ kot³a bezpoœrednio
nad wann¹ (strefa 1). Dopuszczalny jest monta¿ w
strefie 2 i dalszych. Granic¹ dopuszczalnego monta¿u
kot³a na œcianie jest w tym przypadku krawêdŸ wanny.

Podczas monta¿u nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych
przepisów:
– Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 roku w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 10 z 1995 r.
poz.46).

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlano-monta¿owych, Tom II, Instalacje sani-

tarne i przemys³owe. ARKADY, Warszawa 1998r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru kot³owni

na paliwa gazowe i olejowe. Wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1995 r.

– Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z
dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. 92/92 poz. 460).

- PN-91/B-02414 Zabezpieczenie instalacji
ogrzewañ wodnych systemu zamkniêtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

Oprócz podanych powy¿ej przepisów nale¿y równie¿
przestrzegaæ lokalnych wymagañ i przepisów
miejscowego Zak³adu Gazowniczego, Zak³adu
Energetycznego, Stra¿y Po¿arnej.

Na instalacjê kot³a nale¿y uzyskaæ zezwolenie
zak³adu gazowniczego i okrêgowego zak³adu
kominiarskiego. Ustawienie kot³a, jego pod³¹czenie do
sieci gazowej , pod³¹czenie do komina, uruchomienie
oraz pod³¹czenie do instalacji elektrycznej mo¿e byæ
wykonane tylko przez pracownika firmy posiadaj¹cej
odpowiednie uprawnienia.

Jest ona pomocna przy wczeœniejszej instalacji
wszelkich rur i osprzêtu instalacyjnego, zw³aszcza gdy
œciany maj¹ byæ tynkowane lub pokrywane glazur¹.
Szablon monta¿owy (wyposa¿enie dodatkowe) s³u¿y
do wyprowadzenia przy³¹czy rurowych w wykonaniu
podtynkowym.
Szablony monta¿owe nale¿y usun¹æ przed monta¿em
osprzêtu i p³yty monta¿owej.
Uszczelki znajduj¹ siê w dolnej czêœci urz¹dzenia.
Œruby (6 x 50 mm) wraz z osprzêtem znajduj¹ siê w
opakowaniu p³yty monta¿owej.

Œrednicê przewodu nale¿y ustaliæ zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami. W ka¿dej przy³¹czeniowej
p³ycie monta¿owej wbudowana jest z³¹czka R 3/4".
Za³¹czon¹ z³¹czkê dwustronn¹ R 1/2 (rys. 6, poz. 115)
mo¿na wymieniæ poprzez poluzowanie sprê¿yny
nawet po zainstalowaniu urz¹dzenia i p³yty
monta¿owej.
Przed urz¹dzeniem nale¿y zainstalowaæ zawór
odcinaj¹cy dop³yw gazu (nie ma go w wyposa¿eniu
p³yty monta¿owej). Zaleca siê monta¿ filtra gazowego.

Przy kontroli ciœnienia w instalacji gazowej zawór
gazu (rys. 16, poz. 172) musi byæ zamkniêty, co
pozwoli unikn¹æ uszkodzeñ armatury gazowej
wywo³anych nadciœnieniem. Przed otwarciem zaworu
odcinaj¹cego dop³yw gazu instalacjê nale¿y odci¹¿yæ
ciœnieniowo.

(rys.2, poz.15) stanowi
wyposa¿enie kot³a.

Kocio³ posiada zamkniêt¹ komorê spalania z
wymuszonym odprowadzeniem spalin i mo¿liwoœci¹
zastosowania przewodu powietrzno-spalinowego, co
oznacza mo¿liwoœæ zastosowania kot³a w pomie-
szczeniu, w którym s¹ trudnoœci z doprowadzeniem
odpowiedniej iloœci powietrza do spalania, oraz (lub)
problemy z zapewnieniem odpowiedniego ci¹gu
kominowego z powodu zbyt krótkiego komina , np. w
pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji.
Zgodnie z aktualnymi przepisami, dopuszcza siê
wyprowadzenie przez zewnêtrzn¹ œcianê budynku
przewodów powietrzno-spalinowych od urz¹dzeñ
gazowych o mocy do 21 kW w wolnostoj¹cych
budynkach jednorodzinnych oraz o mocy do 5 kW w
pozosta³ych budynkach. Wylot spalin powinien
znajdowaæ siê co najmniej 0,5 m od krawêdzi okien i
ryzalitów przes³aniaj¹cych.

o

6.1 Wskazówki ogólne
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Syfon*

Umocowanie kot³a

Po³¹czenie równoleg³e

Ogrzewanie

Je¿eli u¿ywacie Pañstwo regulatora temperatury w
pomieszczeniu, to na grzejnikach w
pomieszczeniu wiod¹cym nie wolno montowaæ
termostatycznych zaworów grzejnikowych.

Instalacje otwarte i ogrzewanie grawitacyjne

Zasilanie i powrót

Rury i grzejniki

Œrodki uszczelniaj¹ce

Uszkodzenia powsta³e w wyniku stosowania
œrodków uszczelniaj¹cych powoduj¹ wygaœniêcie
umowy gwarancyjnej.

Szumy w instalacji

Ciep³a i zimna woda (ZWE)

Przy stosowaniu rur z tworzyw sztucznych, przed
urz¹dzeniem nale¿y przewidzieæ rurki metalowe o
d³ugoœci 1,5 m

Pompa

Uruchamianie ogrzewania

Otwór „A” w szablonie monta¿owym wyznacza
miejsce pod³¹czenia syfonu do przewodu
odp³ywowego z zaworu bezpieczeñstwa.

Œruby wraz z wyposa¿eniem dodatkowym znajduj¹
siê w opakowaniu. Miejsce wykonania otworów
przedstawia rysunek 6.

Dwa lub trzy kot³y mog¹ byæ po³¹czone równolegle w
po³¹czeniu z TAS 21 (wyposa¿enie dodatkowe) i
regulatorem pogodowym o dzia³aniu ci¹g³ym
(wyposa¿enie dodatkowe). Uk³ad sekwencyjny
za³¹cznika TAS 21 umo¿liwia jedynie pogodowy
regulator o dzia³aniu ci¹g³ym TA 21 A1 lub TA 213 A1.

Dopuszcza siê monta¿ kot³a wy³¹cznie w zamkniêtych
wodnych systemach ogrzewania odpowiadaj¹cych
wymogom normy PN-91/B-02414.
P³ynna regulacja urz¹dzenia dostosowuje
automatycznie moc kot³a do aktualnego
zapotrzebowania na ciep³o.
Zaleta: lepsza sprawnoœæ, mniejsze zu¿ycie gazu.
Szczególnie ekonomiczn¹ pracê zapewniaj¹
regulatory do regulacji p³ynnej marki Junkers.

Kocio³ wyposa¿ony jest w urz¹dzenia
zabezpieczaj¹ce i regulacyjne. Czujnik temperatury
zasilania powoduje, zw³aszcza w niekorzystnych
warunkach roboczych, wy³¹czenie urz¹dzenia, aby nie
dopuœciæ do przegrzania.
Automatyczny separator powietrza i automatyczny
odpowietrznik upraszczaj¹ nape³nianie kot³a i
uruchomienie instalacji.

Otwarte instalacje c.o. trzeba przebudowaæ na
systemy zamkniête. W grawitacyjnych systemach c.o.
kocio³ nale¿y przy³¹czyæ do istniej¹cej instalacji
poprzez przek³adniê hydrauliczn¹.

(c.o.)
Przed kot³em nale¿y zamontowaæ zawory odcinaj¹ce
(s¹ w wyposa¿eniu p³yty monta¿owej), oraz filtr
siatkowy na wejœciu wody c.o. do kot³a.
W najni¿szym punkcie instalacji nale¿y przewidzieæ
zawór do nape³niania i opró¿niania instalacji.

Nie zaleca siê stosowania grzejników i rur
ocynkowanych, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ
wytwarzanie siê gazów (zapowietrzanie grzejników).
Przy stosowaniu rur z tworzyw sztucznych, przed
urz¹dzeniem nale¿y przewidzieæ rurki metalowe o
d³ugoœci 1,5 m do przy³¹czenia c.o.

Dodanie do wody w instalacji grzewczej œrodków

uszczelniaj¹cych mo¿e spowodowaæ odk³adanie siê
kamienia kot³owego w nagrzewnicy. Dlatego nie
zaleca siê stosowania takich œrodków.

Szumy w instalacji c.o. spowodowane zbyt du¿¹
wydajnoœci¹ pompy w stosunku do obs³ugiwanych
grzejników (szczególnie gdy zawory termostatyczne
wy³¹cz¹ niektóre grzejniki) mo¿na wyeliminowaæ
poprzez zamontowanie przy kotle zaworu
upustowego.

Przestrzegaæ wymogów normy PN-93/C-04601 oraz
przepisów odpowiedniego przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowego.

do przy³¹czenia ciep³ej i zimnej wody.
Na wejœciu wody zimnej u¿ytkowej do kot³a, nale¿y
zamontowaæ zawór odcinaj¹cy ( jest w wyposa¿eniu
p³yty monta¿owej).
Aby unikn¹æ uszkodzenia elementów kot³a przez
wodê zawieraj¹c¹ sta³e zawiesiny, zaleca siê
zamontowaæ filtr oczyszczania wstêpnego.
W trybie pracy komfortowej (zgaszona dioda w
przycisku ECO) temperatura wody utrzymywana jest
na sta³ym poziomie i st¹d krótki czas oczekiwania na
ciep³¹ wodê.
Dziêki programatorowi EU 8 T lub EU 2 D
zamontowanemu w panelu steruj¹cym praca
komfortowa mo¿e byæ realizowana w funkcji czasu.
W trybie pracy oszczêdnej (dioda w przycisku ECO
œwieci siê) urz¹dzenie uruchamia siê dopiero podczas
poboru ciep³ej wody.
Temperaturê ciep³ej wody u¿ytkowej na wylocie
mo¿na nastawiæ za pomoc¹ regulatora temperatury w
zakresie od 40 C do 60 C.
P³ynna regulacja urz¹dzenia dostosowuje
automatycznie jego pracê do zapotrzebowania na
ciep³¹ wodê.
Z urz¹dzeniem mog¹ wspó³pracowaæ wszelkie baterie
jednouchwytowe oraz termostatyczne baterie
mieszaj¹ce.
Prowadzenie przewodów odprowadzaj¹cych spaliny
Aby unikn¹æ korozji, do odprowadzania spalin nale¿y
stosowaæ tylko rury posiadaj¹ce aktualne atesty i
dopuszczenia. Stosowanie systemu kszta³tek i rur
powietrzno-spalinowych firmy JUNKERS zapewni
bezpieczn¹ i niezawodn¹ pracê urz¹dzenia.

W pompie zamontowany jest wa³ ceramiczny, dlatego
nie powinna ona pracowaæ „na sucho”.

Podczas ka¿dego uruchamiania kot³a, przez 1,5
minuty moc utrzymywana jest na poziomie
minimalnym.

o o

* wyposa¿enie monta¿owe
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Zabezpieczenie obudowy

Os³ona pola obs³ugi

Informowanie klienta

Ze wzglêdów bezpieczeñstwa obudowê nale¿y
zabezpieczyæ przed przypadkowym zdjêciem. W tym
celu przykrêciæ œrubê znajduj¹c¹ siê w dolnej czêœci
dŸwigni (rys. 8).

Os³ona pola obs³ugi znajduje siê w opakowaniu z
kot³em.

Klientowi nale¿y zademonstrowaæ sposób nape³niania
i odpowietrzania instalacji oraz kontroli ciœnienia wody
na manometrze.

11



13 monta¿owa p³yta przy³¹czeniowa
14 syfon
43 zawór odcinaj¹cy zasilania c.o.
47 zawór odcinaj¹cy powrotu c.o.
101 obudowa
103 klapka
112 z³¹czka dwustronna R 3/4 do gazu

(zamontowana fabrycznie)
114 z³¹czka dwustronna R 1/2 do ciep³ej i zimnej

wody (ZWE)
172 zawór gazowy
173 zawór odcinaj¹cy do pod³¹czenia instalacji

zimnej wody (ZWE)
320 szyna monta¿owa
338 podejœcie kabla elektrycznego ze œciany

6.2 Wymiary przy³¹czy

Rys. 5

Rys.6 Monta¿owa p³yta przy³¹czeniowa - przed monta¿em

Rys.7 Monta¿owa p³yta przy³¹czeniowa - zamontowana

12



6.3 Monta¿ 6.4 Pod³¹czenie elektryczne
Zdjêcie obudowy

Otwór do przeprowadzenia kabli nie powinien byæ
wiêkszy ni¿ ich œrednica, w przeciwnym wypadku
nie bêdzie dostatecznej ochrony przed dzia³aniem
wody (IP).

Rys. 8

Rys. 10

Rys.11

– Odkrêciæ œrubê u do³u po lewej stronie (1), obie
dŸwignie przesun¹æ do ty³u (2), obudowê
poci¹gn¹æ do siebie i unieœæ do góry (3).

– Zamontowaæ monta¿ow¹ p³ytê przy³¹czeniow¹,
zawory odcinaj¹ce, zawór gazowy, przy³¹cza
ciep³ej i zimnej wody oraz syfon (rys. 7).

– Zamontowaæ szynê monta¿ow¹ wed³ug rys. 5.
– Wyp³ukaæ rury i grzejniki instalacji c.o.
– Zdj¹æ uszczelki znajduj¹ce siê w dolnej czêœci

kot³a gazowej i na³o¿yæ na odpowiednie z³¹czki
podwójne znajduj¹ce siê na monta¿owej p³ycie
przy³¹czeniowej.

– Zawiesiæ kocio³ i przykrêciæ œrubunki.

– rurê wyp³ywow¹ (15/1) przykrêciæ do zaworu
bezpieczeñstwa.

– sprawdziæ szczelnoœæ z³¹czek przy max.
ciœnieniu w instalacji c.o. 3,0 bar, a w instalacji
c.w.u. 12 bar.

Urz¹dzenia regulacyjne, steruj¹ce i zabezpieczaj¹ce
s¹ ju¿ kompletnie okablowane i sprawdzone. Nale¿y
tylko przygotowaæ w pomieszczeniu przy³¹cze do sieci
AC 220 V/50 Hz.

Przy wszystkich zabezpieczeniach przestrzegaæ
aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
Kocio³ nale¿y pod³¹czyæ do gniazda wtykowego z
bolcem ochronnym za pomoc¹ przewodu z wtyczk¹.
Przewód trzy¿y³owy 3x 1,5 mm .
Przewód powinien byæ pod³¹czony do oddzielnego
obwodu elektrycznego i zabezpieczony oddzielnym
bezpiecznikiem.
W przypadku niewykonania powy¿szych zaleceñ,
kocio³ mo¿e pracowaæ w sposób nieprawid³owy.
Zak³ócenia mog¹ powstaæ w wyniku zmian napiêcia,
wywo³anych prac¹ innych urz¹dzeñ pod³¹czonych do
tego samego obwodu elektrycznego.
Miejsce pod³¹czenia kabla do sieci i regulatora
oznaczone zosta³o na rys. 6 (ciemne pole poz.338).
Zaleca siê, aby kabel wyprowadzony by³ ze œciany na
d³ugoœæ min. 50 cm.
Przed rozpoczêciem pracy przy instalacji elektrycznej
od³¹czyæ napiêcie.

– zdj¹æ od do³u p³ytkê zaœlepiaj¹c¹ (1).

- odkrêciæ œrubê (2) i zdj¹æ os³onê (3).

Rys.9
15/1 rura wyp³ywowa z zaworu bezpieczeñstwa

2
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Rys. 12
– wyj¹æ zabezpieczenie przed wyrwaniem

przewodów (4) i naci¹æ odpowiednio do
przekroju kabla (5).

– przeci¹gn¹æ kabel przez zabezpieczenie i
pod³¹czyæ go zgodnie z rys. 13.

– ponownie zamocowaæ zabezpieczenie i dokrêciæ
kabel.

Zwróciæ uwagê na prawid³owe pod³¹czenie faz.

Kocio³ mo¿e wspó³pracowaæ jedynie z regulatorem
marki Junkers.

Pod³¹czenie do instalacji elektrycznej nale¿y wykonaæ
zgodnie z odpowiedni¹ instrukcj¹ monta¿u.
Pod³¹czenie regulatorów TA 21 A i TA 213 A mo¿liwe
tylko za pomoc¹ modu³u przy³¹czeniowego RAM.

Pod³¹czenie do sieci

Pod³¹czenie regulatora temperatury w
pomieszczeniu TR...

Pod³¹czenie regulatorów pogodowych TA 211 E,
TA 21 A1 i TA 213 A1

Rys.13

Rys.14

6.5 Pod³¹czenie regulatora c.o.
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7 Uruchomienie z nastaw¹ fabryczn¹

8.1 manometr
14 syfon
15.1 rura wyp³ywowa z zaworu bezpieczeñstwa
61 przycisk resetuj¹cy
135 wy³¹cznik g³ówny
136 regulator temperatury zasilania obiegu c.o.
170 zawory odcinaj¹ce w przewodzie zasilaj¹cym i

powrotnym c.o.
171 kolanko do pod³¹czenia instalacji ciep³ej wody

(ZWE)
172 zawór gazowy
173 zawór odcinaj¹cy zimnej wody (ZWE)
295 nalepka z oznaczeniem typu urz¹dzenia
310 regulator temperatury c.w.u.
317 wyœwietlacz
363 dioda kontrolna pracy palnika
364 dioda kontrolna wy³./za³. (0/I)
365 przycisk do uruchamiania funkcji „kominiarz”
366 przycisk serwisowy
367 przycisk „ECO”

– ciœnienie wstêpne w naczyniu wzbiorczym (czêœæ
gazowa) ustawiæ na wysokoœæ statyczn¹
instalacji c.o.

– otworzyæ zawory grzejnikowe
– otworzyæ zawory odcinaj¹ce (170) i nape³niæ

instalcjê c.o. do ciœnienia 1-2 bar
– odpowietrzyæ grzejniki
– odpowietrzyæ kocio³ za pomoc¹ automatycznego

odpowietrznika
– instalacjê c.o. ponownie nape³niæ do ciœnienia 1-

2bar
– w wykonaniu ZWE otworzyæ zawór odcinaj¹cy na

przy³¹czu zimnej wody (173), nape³niæ i
odpowietrzyæ obieg c.w.u.

– sprawdziæ, czy rodzaj gazu podany na tabliczce
znamionowej zgadza siê z rzeczywiœcie
dostarczanym

– otworzyæ zawór gazowy (172)

Rys. 15
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W³¹czanie

W³¹czenie ogrzewania

Regulacja ogrzewania

Temperatura ciep³ej wody u¿ytkowej (ZWE)

Przycisk ECO

Tryb pracy komfortowej

Tryb pracy oszczêdnej

Przygotowanie tylko ciep³ej wody u¿ytkowej

Rys.16

Rys.17

Rys.18

Rys.19

Rys.20

– wy³¹cznik g³ówny przekrêciæ w po³o¿enie „I”.
Zaœwieci siê zielona dioda kontrolna. Na wyœwietlaczu
pojawi siê aktualna wartoœæ temperatury zasilania
wody grzewczej.

– regulator temperatury zasilania c.o. przekrêciæ
do oporu w prawo

Po uruchomieniu palnika zaœwieci siê czerwona dioda
kontrolna. Na wyœwietlaczu pojawi siê aktualna
wartoœæ temperatury zasilania obiegu c.o.
W zale¿noœci od rodzaju instalacji mo¿na ustawiæ
nastêpuj¹ce parametry:
– ogrzewanie niskotemperaturowe, np. po³o¿enie

„E”, max. temperatura zasilania wynosi ok. 75 C.
Instalacja c.o. o temperaturze zasilania do 90 C, np.
po³o¿enie „7”.
Ogrzewanie pod³ogowe, np. po³o¿enie „3” ; max.
temperatura zasilania wynosi ok. 50EC

– na regulatorze temperatury (TR...) ustawiæ
wymagan¹ wartoœæ temperatury w pomieszczeniu.
– na regulatorze pogodowym (TA 21...) zadaæ
odpowiedni¹ krzyw¹ grzania i tryb pracy.

– na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiæ
wymagan¹ wartoœæ temperatury.

Temperaturê ciep³ej wody u¿ytkowej mo¿na ustawiæ w
zakresie 40 C - 60 C, ale jej wartoœæ nie pojawia siê
na wyœwietlaczu.

, rys. 16, poz. 367
Przyciskanie przycisku do czasu pojawienia siê na
wyœwietlaczu symbolu „--” umo¿liwia za³¹czenie trybu
pracy komfortowej lub oszczêdnej.

(nastawa fabryczna, dioda
w przycisku nie œwieci siê)
Temperatura ciep³ej wody w termie utrzymywana jest
na poziomie wartoœci zadanej na regulatorze
temperatury, co gwarantuje krótki czas oczekiwania
na ciep³¹ wodê. Urz¹dzenie mo¿e w³¹czaæ siê
krótkotrwale pomimo braku poboru wody, aby
podtrzymywaæ sta³¹ temperaturê wody.

(dioda w przycisku œwieci)
Temperatura ciep³ej wody w termie nie jest
podtrzymywana. Dopiero podczas poboru woda
podgrzewana jest do temperatury zadanej na
regulatorze. Wyd³u¿a to czas oczekiwania na ciep³¹
wodê.

(praca
w okresie letnim)

– regulator temperatury zasilania c.o. ustawiæ w
po³o¿eniu

Podczas realizacji tego trybu pracy aktywna jest
jedynie funkcja przygotowania c.w.u. Ogrzewanie jest
wy³¹czone. Zasilanie uk³adu regulacji c.o. i zegara
steruj¹cego pozostaje bez zmian.

o

o

o o

,

20ºC
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30
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16



Zak³ócenia

Wy³¹czanie

Ochrona przeciwmrozowa

Zabezpieczenie przed blokad¹ pompy

Rys.21

Rys.22

Rys.23

Podczas pierwszego uruchomienia kocio³ mo¿e byæ
wy³¹czany przez czujnik p³omienia ze wzglêdu na
obecnoœæ powietrza w instalacji gazowej. Zak³ócenia
pracy kot³a wywo³ane s¹ np. zanieczyszczeniem
palnika, chwilowym spadkiem ciœnienia w instalacji
gazowej itd. Na wyœwieltaczu pojawi siê symbol „EA” i
zacznie pulsowaæ dioda w przycisku resetuj¹cym.
Przy zbyt wysokich temperaturach ogranicznik
temperatury bezpieczeñstwa wy³¹czy i zablokuje
termê. Na wyœwietlaczu pojawi siê symbol „E9” i
zacznie pulsowaæ dioda w przycisku resetuj¹cym.
– przycisk resetuj¹cy przyciskaæ do czasu

pojawienia siê na wyœwieltaczu symbolu „--”.
Na wyœwietlaczu pojawi siê za chwilê wartoœæ
temperatury zasilania i kocio³ zostanie uruchomiona.

– wy³¹cznik g³ówny ustawiæ w po³o¿eniu „0”.
Zgaœnie zielona dioda kontrolna, a zegar steruj¹cy
bêdzie zasilany ze Ÿród³a rezerwowego.

Podczas mrozów instalacja c.o. powinna byæ
w³¹czona, a temperatura zasilania powinna byæ
ustawiona przynajmniej na wartoœæ „1”.
Podczas ustawiania kot³a w pomieszczeniach
nara¿onych na dzia³anie mrozu wy³¹czona instalacja
c.o. powinna byæ ca³kowicie opró¿niona.
Nale¿y zademonstrowaæ klientowi sposób opró¿niania
instalacji c.o.

Uk³ad regulacji automatycznej zapobiega
zaklinowaniu siê pompy c.o. podczas d³u¿szych
przerw w eksploatacji. Po ka¿dym wy³¹czeniu pompy
rozpoczyna siê odmierzanie czasu. Po up³ywie
24  godzin pompa zostanie za³¹czona na ok. minutê.
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8 Przystosowanie kot³a do warunków
panuj¹cych w instalacji

8.1 Naczynie wzbiorcze

8.2 Nastawa max. temperatury zasilania
obiegu c.o.

8.3 Charakterystyka pompy

8.4 Tryby pracy pompy podczas ogrzewania.

(przeponowe).
Ciœnienie wstêpne w naczyniu wzbiorczym (czêœæ
gazowa) powinno odpowiadaæ ciœnieniu statycznemu
w instalacji.
Przy max. temperaturze zasilania wody grzewczej
90 C i zamontowanym w kotle naczyniu wzbiorczym,
mo¿na obliczyæ max. dopuszczaln¹ pojemnoœæ wodn¹
(l) instalacji w zale¿noœci od ciœnienia statycznego
(m):

Gdy pojemnoœæ wodna instalacji jest wiêksza ni¿
podana w tabeli, nale¿y do³¹czyæ do instalacji
dodatkowe naczynie wzbiorcze (przeponowe).

Temperaturê zasilania mo¿na ustawiæ w zakresie od
35 C do 90 C. W wypadku ograniczenia temperatury
dla ogrzewañ niskotemperaturowych (E), regulator
temperatury (136) ustawiæ w po³o¿eniu E.

W instalacjach c.o. z wy¿szymi parametrami
obliczeniowymi, mo¿na wy³¹czyæ funkcjê ograniczenia
temperatury zasilania, patrz rys. 25.

– zdj¹æ ¿ó³ty przycisk na regulatorze temperatury
zasilania c.o. i w³o¿yæ ponownie odwrócony o
180 (kropka na zewn¹trz = ograniczenie w
po³o¿eniu E, kropka do wewn¹trz = ograniczenie
wy³¹czone).

Za pomoc¹ wy³¹cznika znajduj¹cego siê w skrzynce
sterowniczej pompy mo¿na zadaæ jedn¹ z dwóch
charakterystyk.

B prze³¹cznik w po³o¿eniu 1
A prze³¹cznik w po³o¿eniu 2
H ciœnienie dyspozycyjne na króæcach kot³a
Q iloœæ wody obiegowej c.o.

Pompa zamontowana w kotle mo¿e pracowaæ w
trzech trybach pracy.

W instalacjach c.o. bez regulacji, pompa za³¹czana
jest za pomoc¹ regulatora temperatury zasilania c.o.
(136).

W instalacjach c.o. z pokojowym regulatorem
temperatury w pomieszczeniu. Regulator temperatury
zasilania c.o. wy³¹cza dop³yw gazu, pompa pracuje
nadal. Regulator temperatury w pomieszczeniu
od³¹cza dop³yw gazu i wy³¹cza pompê. Czas wybiegu
wentylatora wynosi od 15 s do 3 minut.

Pompa jest w³¹czana przez regulator pogodowy.
W trybie pracy letniej pompa pracuje tylko podczas
poboru wody u¿ytkowej.

º

o o

o

Wy³¹czenie ograniczenia temperatury E

Przy pod³¹czaniu regulatora pogodowego pompa
prze³¹cza siê automatycznie na 3 tryb pracy.

1 tryb pracy

2 tryb pracy

3 tryb pracyRys.24

Rys.25

m 8 9 10 11 12 13 14

l 122 112 102 92 82 71 61

1 45 C
2 51 C
3 57 C
4 63 C
5 69 C
E 75 C
7 90 C

o

o

o

o

o

o

o

Po³o¿enie regulatora
temperatury zasilania c.o. Œrednia temp. zasilania

0,6

0,5

0,4

0,3
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0
0 200 1200600 1600400 1400800 1000
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Zmiana trybu pracy pompy, funkcja serwisowa

Rys.26

Rys.27

Rys.28

Rys.29

Rys.30

Rys.31

Rys.32

Rys.33

– regulator temperatury zasilania c.o. ustawiæ w
po³o¿eniu „E”

– przyciskaæ przycisk serwisowy do czasu
pojawienia siê na wyœwietlaczu symbolu „--”.

– po zwolnieniu przycisku serwisowego przez ok. 5
sek. wyœwietli siê na przyk³ad wartoœæ „4.6”,
nastêpnie „00.” lub „01.” i zaœwieci siê dioda w
przycisku.

– przekrêcaæ regulator temperatury zasilania c.o.
do czasu pojawienia siê na wyœwietlaczu liczby
„2.2”. Po up³ywie 5 sekund na wyœwietlaczu
pojawi siê zadany tryb pracy pompy „2.”.

– na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiæ
wymagany tryb pracy pompy, np. „3.”. W tym
przypadku zacznie pulsowaæ dioda w przycisku i
wskazanie na wyœwieltaczu.

– zadany tryb pracy pompy zapisaæ w protokole
uruchomienia, rys. 36.

– przyciskaæ przycisk serwisowy do czasu
pojawienia siê na wyœwietlaczu symbolu „[]”.

Zadany tryb pracy pompy zostanie zapisany w
pamiêci. Dioda w przycisku zgaœnie, a na
wyœwieltaczu pojawi siê ponownie wartoœæ
temperatury zasilania.
– na regulatorze temperatury zasilania c.o. i c.w.u.

zadaæ pocz¹tkowe wartoœci.

Moc grzewcz¹ nale¿y uzale¿niæ od obliczeniowego
zapotrzebowania na ciep³o i ustawiæ w zakresie
miêdzy minimaln¹ i nominaln¹ moc¹ ciepln¹ kot³a.
Przygotowywanie ciep³ej wody u¿ytkowej realizowane
jest przy nominalnej mocy cieplnej.

– regulator temperatury zasilania c.o. ustawiæ w
po³o¿eniu „E”.

– przyciskaæ przycisk uruchomienia funkcji
„kominiarz” i przycisk serwisowy do czasu
pojawienia siê na wyœwieltaczu symbolu „==„.

– po zwolnieniu przycisków na ok. 5 sekund pojawi
siê na wyœwietlaczu liczba np. „9.6”, a nastêpnie
„00.” i diody w przyciskach zaœwiec¹ siê.

– obracaæ regulatorem temp. c.o. do czasu
pojawienia siê wskazania „5.0”, po 5 s wyœwietli
siê ustawiona moc cieplna „99”

8.5 Maksymalna moc grzewcza, funkcja
serwisowa 5.0
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Rys.34

Rys.35

Rys.36

Rys.37

Rys.38

Rys.39

Rys.40

na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiæ wymagan¹
moc grzewcz¹, np. „48.” (tabela str. 27), zaœwiec¹ siê
diody w przycisku do uruchamiania funkcji „kominiarz”
i przycisku serwisowym.

– przyciskaæ przycisk do uruchamiania funkcji
„kominiarz” i przycisk serwisowy do czasu
pojawienia siê na wyœwietlaczu symbolu „[ ]”.

Wartoœæ zadanej mocy grzewczej zostanie zapisana w
pamiêci, diody w przyciskach zgasn¹, a na wyœwielta-
czu ponownie pojawi siê wartoœæ temperatury zasilania.
Moc grzewcza kot³a jest ustawiona . Rzeczywiste
ciœnienie na dyszach porównaæ z moc¹ grzewcz¹ i w
razie potrzeby skorygowaæ.
– na regulatorze temperatury zasilania c.o. i c.w.u.

ustawiæ pocz¹tkowo zadane wartoœci

– zadan¹ maksymaln¹ moc grzewcz¹ wpisaæ do
protoko³u uruchomienia, a nastêpnie nakleiæ go
w widocznym miejscu na obudowie kot³a.

W skrzynce sterowniczej mo¿na nastawiæ
indywidualnie minimalny czas blokady kot³a w
odstêpach co 1 minutê. Zakres nastawy wynosi 0-15
min., a nastawa fabryczna 3 min.

– regulator temperatury zasilania c.o. ustawiæ w
po³o¿eniu „E”.

– przyciskaæ przycisk serwisowy do czasu
pojawienia sie wyœwietlaczu symbolu „--”.

– po zwolnieniu przycisku serwisowego na
wyœwietlaczu pojawi siê na 5 sek. liczba, np.
„4.6”, a nastêpnie „00.” lub „01.” i zaœwieci siê
dioda w przycisku.

– regulator temperatury zasilania c.o. obracaæ do
czasu pojawienia siê liczby „2.4”, po up³ywie 5
sekund pojawi siê zadana wartoœæ.

- na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiæ
wymagany czas blokady kot³a, np. „3.” dla 3
minut, dioda w przycisku serwisowym i wskaŸnik
na wyœwietlaczu migaj¹.

8.6 Minimalny czas blokady kot³a , funkcja
serwisowa 2.4

Zmiana czasu blokady

Protokó³ uruchomienia

Data uruchomienia _________________________

Rodzaj gazu ______________________________

Iloœæ gazu ____________________________ l/min

Uruchomi³:

6 720 604 606 PL (03.98) OSW

Nastawa w module elektronicznym

Fun-
kcja

serwi-
sowa

2.2 Rodzaj pracy pompy

2.3 Moc ³adowania zasobnika kW
2.4 Min. czas blokady kot³a min
2.5 Max. temp. zasilania c.o. °C
2.6 Ró¿nica za³¹czeñ ( t) K
5.0 Max. moc c.o. kW
5.0 Min. moc c.o. kW

!
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Rys.41

Rys.42

Rys.43

Rys.44

– przyciskaæ przycisk serwisowy do czasu
pojawienia siê na wyœwieltaczu symbolu „[]”.

Minimalny czas blokady kot³a zostanie zapisany w
pamiêci. Dioda w przycisku zgaœnie, a na
wyœwietlaczu pojawi siê wartoœæ temperatury
zasilania.

– na regulatorze temperatury zasilania c.o. i c.w.u.
ustawiæ pocz¹tkowo zadane wartoœci.

W skrzynce sterowniczej mo¿na ustawiæ
indywidualnie ró¿nicê za³¹czania w odstêpach co 1 K.
Przedtem nale¿y jednak nastawiæ funkcjê czasu
blokady kot³a na wartoœæ „0" (patrz 8.6). Minimalna
temperatura zasilania wynosi 30 (C. Zakres nastawy
wynosi 0-30 K, a nastawa fabryczna 0 K.

– regulator temperatury zasilania c.o. ustawiæ w
po³o¿eniu „E”

– przyciskaæ przycisk serwisowy do czasu
pojawienia siê na wyœwieltaczu symbolu „--”
(rys.37)

– po zwolnieniu przycisku serwisowego na 5
sekund pojawi siê np. liczba „4.6”, a nastêpnie
„00.” lub „01.” i zaœwieci siê dioda w przycisku
(rys. 38)

– regulator temperatury zasilania c.o. obracaæ do
czasu pojawienia siê liczby „2.6”, po up³ywie 5
sekund na wyœwietlaczu pojawi siê zadana
wartoœæ.

– na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiæ
wymagan¹ ró¿nicê za³¹czania, np. „10.” dla 10
K, zacznie pulsowaæ dioda w przycisku
serwisowym i wskaŸnik na wyœwieltaczu.

– przyciskaæ przycisk serwisowy do czasu
pojawienia siê na wyœwietlaczu symbolu „[]” (rys.
41)

Wartoœæ ró¿nicy za³¹czania zostanie zapisana w
pamiêci. Dioda w przycisku zgaœnie, a na
wyœwietlaczu ponownie pojawi siê wartoœæ
temperatury zasilania.
– na regulatorze temperatury zasilania c.o. i c.w.u.

nastawiæ pocz¹tkowo zadan¹ wartoœæ.

Urz¹dzenia gazowe posiadaj¹ fabryczn¹ nastawê
wstêpn¹.
Sprawdziæ czy rodzaj gazu podany na tabliczce
znamionowej odpowiada rodzajowi gazu
dostarczanego przez przedsiêbiorstwo gazownicze.
W razie potrzeby (np. przezbrajania urz¹dzenia na
nowy rodzaj gazu) nominalne obci¹¿enie cieplne
nale¿y zadaæ na podstawie ciœnienia na dyszach lub
metody objêtoœciowej. W obu przypadkach niezbêdny
jest manometr U-rurkowy.
Metoda oparta na ciœnieniu na dyszach jest krótsza i
dlatego zalecana.
Je¿eli kocio³ opalany jest gazem z tej samej grupy ale
o ni¿szym indeksie Wobbego, zmniejsza siê
odpowiednio jego moc.

– odchyliæ os³onê pola obs³ugi.
– odkrêciæ 2 œruby w skrzynce sterowniczej (1), a

skrzynkê odchyliæ do do³u (2)

8.7 Nastawa ró¿nicy za³¹czania ( t), funkcja
serwisowa 2.6

!

Zmiana ró¿nicy za³¹czania

8.8 Regulacja gazu
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Rys.45

Rys.46

Rys.47

Rys.48

Rys.49

ZWE 24-3 MF A

3 króciec do pomiaru ciœnienia na dyszach (gaz
ziemny)

3.1 króciec do pomiaru ciœnienia na dyszach (gaz
p³ynny)

7 króciec do pomiaru ciœnienia w przy³¹czu
gazowym

63 œruba do nastawy max. iloœci gazu
64 œruba do nastawy min. iloœci gazu
65 os³ona

– regulator temperatury zasilania c.o. ustawiæ w
po³o¿eniu „E”

– przyciskaæ przycisk serwisowy do czasu
pojawienia siê na wyœwietlaczu symbolu „--”.

– po zwolnieniu przycisku serwisowego na 5
sekund pojawi siê na wyœwietlaczu np. liczba
„4.6”, a nastêpnie „00.” lub „01.” i zaœwieci siê
dioda w przycisku.

– regulator temperatury zasilania c.o. obracaæ do
czasu pojawienia siê na wyœwietlaczu liczby
„2.0”, po up³ywie 5 sekund na wyœwieltaczu
pojawi siê zadany tryb pracy „0.” (tryb pracy
nominalnej).

– na regulatorze temperatury zasilania c.w.u.
ustawiæ wartoœæ „2.”, tzn. max. moc grzewcz¹.

– zaplombowan¹ os³onê 65 (rys. 45) zdj¹æ z obu
œrub regulacyjnych.

– odkrêciæ œrubê uszczelniaj¹c¹ 3 i pod³¹czyæ
manometr U-rurkowy.

- Dla wartoœci maksymalnej z tabeli na str. 27
odczytaæ ciœnienie na dyszach (mbar) i ustawiæ
za pomoc¹ œruby regulacyjnej (63). Obrót w
prawo powoduje zwiêkszenie, a obrót w lewo
zmniejszenie przep³ywu gazu.

Nastawa na podstawie ciœnienia na dyszach
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W przypadku kot³a na gaz p³ynny œrubê regulacyjn¹
(63) przykrêciæ do oporu.
– Na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiæ

wartoœæ „1”, tzn. min. moc grzewcz¹.
– Wartoœæ minimalnego ciœnienia na dyszach

(mbar) odczytaæ z tabeli na str. 27 i nastawiæ za
pomoc¹ œruby regulacyjnej (64). W przypadku
wersji na gaz p³ynny œrubê regulacyjn¹ (64)
przykrêciæ do oporu.

– Sprawdziæ i ew. skorygowaæ zadane wartoœci
minimalne i maksymalne.

– Wy³¹czyæ kocio³, zamkn¹æ zawór gazowy, zdj¹æ
manometr U-rurkowy i dokrêciæ œrubê
uszczelniaj¹c¹ (3).

– Odkrêciæ œrubê uszczelniaj¹c¹ (7) i pod³¹czyæ do
króæca pomiarowego manometr U-rurkowy

– Otworzyæ zawór gazowy i w³¹czyæ kocio³.
– Przyciskaæ przycisk serwisowy do czasu

pojawienia siê na wyœwieltaczu symbolu „--”.
– Po zwolnieniu przycisku serwisowego na 5

sekund pojawi siê na wyœwietlaczu np. liczba
„4.6”, nastêpnie „00.” lub „01.” i zaœwieci siê
dioda w przycisku.

– Regulator temperatury zasilania c.o. ustawiæ na
wartoœæ „2.0”, po up³ywie 5 sekund na
wyœwietlaczu pojawi siê zadany tryb pracy „0”
(praca nominalna).

– Na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiæ
wartoœæ „2”, tzn. max. moc grzewcz¹.

– Wymagane ciœnienie w przy³¹czu gazu ziemnego
powinno byæ zgodne z wartoœciami danych
technicznych. Je¿eli ciœnienie na przy³¹czu ró¿ni
siê od tych wartoœci, nie wolno ustawiaæ
ciœnienia na dyszach, ani uruchamiaæ
urz¹dzenia. Nale¿y znaleŸæ i usun¹æ przyczynê.
Je¿eli nie przyniesie to poprawy, odci¹æ gaz od
urz¹dzenia i zawiadomiæ zak³ad gazowniczy.
Na regulatorze temperatury c.w.u. ponownie
ustawiæ wartoœæ „0.”, tzn. nominalny tryb pracy.
Przyciskaæ przycisk serwisowy do czasu
pojawienia siê na wyœwieltaczu symbolu [].

Parametry dla trybu pracy nominalnej zostan¹
zapisane w pamiêci ponownie.

Dioda w przycisku zgaœnie, a na wyœwietlaczu pojawi
siê ponownie wartoœæ temperatury zasilania.

– W przypadku nietypowego p³omienia sprawdziæ
dysze.

– Zamkn¹æ zawór gazowy, zdj¹æ manometr U-
rurkowy i dokrêciæ œrubê uszczelniaj¹c¹ (7).

– Za³o¿yæ os³onê (65) na œruby regulacyjne i
zaplombowaæ.

– Regulator temperatury zasilania c.o. i c.w.u.
ustawiæ na pocz¹tkowo zadane wartoœci.

Przy zasilaniu kot³a gazem p³ynnym w okresie
zapotrzebowania szczytowego sprawdziæ nastawê
metod¹ ciœnieniow¹.
W zak³adzie gazowniczym uzyskaæ informacjê na
temat indeksu Wobbego (Wo) i wartoœci opa³owej (Ho)
lub ciep³a spalania (HUB).
– Zaplombowan¹ os³onê (65) (rys. 46) zdj¹æ ze

œrub regulacyjnych.

– Przed kolejn¹ nastaw¹ nale¿y odczekaæ
przynajmniej 5 minut.

– Regulator temperatury zasilania c.o. ustawiæ w
po³o¿eniu „E”

– Przyciskaæ przycisk serwisowy do czasu
pojawienia siê na wyœwieltaczu symbolu „--” (rys.
46).

– Po zwolnieniu przycisku serwisowego na 5
sekund pojawi siê na wyœwietlaczu np. liczba
„4.6”, nastêpnie „00.” lub „01.” i zaœwieci siê
dioda w przycisku (rys. 47).

– Regulator temperatury zasilania c.o. ustawiæ na
wartoœæ „2.0”, po up³ywie 5 sekund na
wyœwieltaczu pojawi siê zadany tryb pracy „0”,
tzn. tryb pracy nominalnej (rys. 48).

– Na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiæ
wartoœæ „2.”, tzn. max. moc grzewcz¹ (rys. 48).

– Wartoœæ maksymalnego przep³ywu gazu (l/min.)
odczytaæ z tabeli na str. 28 i nastawiæ za pomoc¹
œruby regulacyjnej (63) na podstawie wskazañ
gazomierza. Obrót œruby w prawo zwiêksza, w
obrót œruby w lewo zmniejsza przep³yw gazu. W
przypadku kot³ów na gaz p³ynny œrubê
regulacyjn¹ (63) przykrêciæ do oporu.

– Na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiæ
wartoœæ „1”, tzn. min. moc grzewcz¹.

– Wartoœæ minimalnego przep³ywu gazu (l/min)
odczytaæ z tabeli na str. 28 i nastawiæ za pomoc¹
œruby regulacyjnej (64). W przypadku term na
gaz p³ynny œrubê regulacyjn¹ (64) przykrêciæ do
oporu.

– Sprawdziæ i ew. skorygowaæ zadane wartoœci
minimalne i maksymalne.

– Wy³¹czyæ kocio³ i zamkn¹æ zawór gazowy.
– Odkrêciæ œrubê uszczelniaj¹c¹ (7) i pod³¹czyæ do

króæca pomiarowego manometr U-rurkowy
– Otworzyæ zawór gazowy i w³¹czyæ kocio³.
– Przyciskaæ przycisk serwisowy do czasu

pojawienia siê na wyœwieltaczu symbolu „--”.
- Po zwolnieniu przycisku serwisowego na 5

sekund pojawi siê na wyœwietlaczu np. liczba
„4.6”, nastêpnie „00.” lub „01.” i zaœwieci siê
dioda w przycisku.

– Regulator temperatury zasilania c.o. ustawiæ na
wartoœæ „2.0”, po up³ywie 5 sekund na
wyœwieltaczu pojawi siê zadany tryb pracy „0.”
(praca nominalna).

– Na regulatorze temperatury c.w.u. ustawiæ
wartoœæ 2”, tzn. max. moc grzewcz¹.

- Wymagane ciœnienie w przy³¹czu gazu ziemnego
- patrz uwagi w : „nastawa na podstawie
ciœnienia na dyszach”

–

–

Metoda objêtoœciowa – Na regulatorze temperatury c.w.u. ponownie
ustawiæ wartoœæ „0”, tzn. nominalny tryb
pracy.

– Przyciskaæ przycisk serwisowy do czasu
pojawienia siê na wyœwieltaczu symbolu „[ ]”.

Parametry dla trybu pracy nominalnej zostan¹
zapisane w pamiêci ponownie.
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Dioda w przycisku zgaœnie, a na wyœwietlaczu pojawi
siê ponownie wartoœæ temperatury zasilania c.o.

– Wy³¹czyæ kocio³, zamkn¹æ zawór gazowy, zdj¹æ
manometr U-rurkowy i dokrêciæ œrubê
uszczelniaj¹c¹ (7).

– Sprawdziæ ciœnienie na dyszach - patrz „Nastawa
na podstawie ciœnienia na dyszach”.

Regulator temperatury zasilania c.o. i c.w.u. ustawiæ
na pocz¹tkowo zadane wartoœci.

W kot³ach ZWE wielkoœæ przep³ywu ciep³ej wody
nastawiona jest fabrycznie na 8 l/min.
Na nastawniku przep³ywu c.w.u. wartoœæ tê mo¿na
zwiêkszyæ do max. 14 l/min.
Powoduje to jednak obni¿enie temperatury na
wylocie.

8.9 Zwiêkszanie przep³ywu c.w.u.

Rys. 50

Rys. 51

60

55

50

45

40

35

30

(°C)

(l/min)3 6 13104 7 14115 8 9 1512

ZWE 24
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8.10 Przystosowanie kot³a do
innego rodzaju gazu

Rys. 52

7 króciec do pomiaru ciœnienia w
przy³¹czu gazu

29 dysza palnika
56 armatura gazowa
63 œruba do nastawy max. iloœci gazu
64 œruba do nastawy min. Iloœci gazu
65 os³ona

Elementy do przebudowy

Nastawa przep³ywu gazu po dokonaniu zmian

Pocz¹tkowy
rodzaj gazu

Pocz¹tkowy
rodzaj gazu

GZ 50
GZ 41,5
GZ 35

GZ 50
GZ 41,5
GZ 35

Propan

Propan

Dysze (29)
18 szt.

WskaŸnik

69

110
151
156

Koñcowy
rodzaj gazu

Koñcowy
rodzaj gazu

Propan

Propan

GZ 50
GZ 41,5
GZ 35

GZ 50
GZ 41,5
GZ 35

Œruba regulacyjna (64)
WskaŸnik

Nastawa

1,8

Bez wskaŸnika

nastawa max.: œrubê regulacyjn¹ (63) przykrêciæ do oporu
nastawa min.: œrubê regulacyjn¹ (64) przykrêciæ do oporu

nastawa max.: nastawê przep³ywu gazu wykonaæ zgodnie z opisem
nastawa min.: œrubê regulacyjn¹ (64) nastawiæ na min. ciœnienie w dyszy
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9 Konserwacja
Konserwacjê mo¿e przeprowadziæ tylko
autoryzowany serwis.

Nagrzewnica

Palnik

Przewód ciep³ej wody u¿ytkowej (ZWE)

Co trzy lata wymieniaæ elektrodê jonizacyjn¹.

Czêœci zamienne

Œrodki konserwuj¹ce

Przed rozpoczêciem konserwacji od³¹czyæ od kot³a
napiêcie zasilaj¹ce 220 V.
Przy wymianie mo¿na stosowaæ tylko wtyczki
koduj¹ce z tym samym oznaczeniem.
Przynajmniej 2 razy w roku sprawdziæ dzia³anie
zaworu bezpieczeñstwa przez energiczne
przekrêcenie w lewo pokrêt³a zaworu, a¿ do
wyczuwalnego przeskoku . Zawór upuœci niewielk¹
iloœæ wody (zwróciæ uwagê na wyp³yw, aby nie
spowodowaæ poparzenia ). Systematyczna kontrola
zapobiega zaklinowaniu siê grzybka zaworu
bezpieczeñstwa.

Sprawdziæ czystoœæ nagrzewnicy.
Przy demonta¿u nagrzewnicy zamkn¹æ zawory
odcinaj¹ce i opró¿niæ kocio³.
Nastêpnie zdj¹æ ogranicznik temperatury (6) oraz
czujnik temperatury na przewodzie zasilaj¹cym (36)
i wyp³ukaæ nagrzewnicê mocnym strumieniem wody.
Przy wiêkszych zanieczyszczeniach nagrzewnicê
zanurzyæ w gor¹cej wodzie z dodatkiem œrodka do
zmywania.
Maksymalne ciœnienie podczas próby szczelnoœci
wynosi 4 bar.
W nagrzewnicy za³o¿yæ nowe uszczelki.
Zamocowaæ ogranicznik i czujnik temperatury.

Raz w roku sprawdziæ i ew. usun¹æ zanieczyszczenia
z palnika.
Przed czyszczeniem palnika wod¹ wymontowaæ
elektrodê zap³onow¹ i jonizacyjn¹, a ich koñcówki
oczyœciæ szczotk¹.
Rury palnika i wlot powietrza na dysze oczyœciæ
szczotk¹.
Je¿eli palnik zanieczyszczony jest t³uszczem, sadz¹
itd., nale¿y go rozmontowaæ, a nastêpnie namoczyæ i
wyp³ukaæ w wodzie z dodatkiem œrodka do zmywania.
Przeprowadziæ kontrolê dzia³ania wszystkich urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych, regulacyjnych i steruj¹cych.

Wymontowaæ zawór wodny i wymieniæ wk³ad
uszczelniaj¹cy (tuleja prowadz¹ca, O-ring, talerz
membrany). O-ring i trzpieñ talerza membrany
nasmarowaæ Unisilikonem L 641. Wymieniæ
membranê.
Je¿eli temperatura ciep³ej wody na wylocie nie osi¹ga
zadanych wartoœci, przyczyn¹ mo¿e byæ osadzony
kamieñ kot³owy. Wykonaæ p³ukanie nagrzewnicy od
strony wody u¿ytkowej, za pomoc¹ pompy do
p³ukania instalacji, stosuj¹c atestowany œrodek do
rozpuszczania kamienia kot³owego Elementy z
tworzywa sztucznego chroniæ przed dzia³aniem
rozpuszczalników.
Sprawdziæ naczynie wzbiorcze, zgodnie z pkt 8.1.
Dok³adn¹ kontrolê naczynia przeponowego mo¿na
przeprowadziæ, gdy kocio³ jest od³¹czony od instalacji
c.o. i nie znajduje siê pod ciœnieniem.

Zamawiaæ z podaniem nazwy i numeru katalogowego
na podstawie listy czêœci zamiennych.

elementy nara¿one na dzia³anie wody : Unisilikon L
641.
Z³¹czki gwintowane: HFt 1 v 5.
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10 Przegl¹d kodów b³êdów

Wyœwietlacz Opis WskaŸniki

A7 przerwa lub zwarcie w obwodzie
czujnika NTC temperatury c.w.u.

sprawdziæ i w razie potrzeby wymieniæ czujnik
NTC i kabel przy³¹czeniowy

b1 brak identyfikacji wtyczki koduj¹cej w
p³ycie g³ównej

w³aœciwie umieœciæ lub wymieniæ wtyczkê
koduj¹c¹

E9 zadzia³a³ ogranicznik temperatury
bezpieczeñstwa (STB)

sprawdziæ czujnik temperatury zasilania NTC,
pompê oraz bezpieczniki na p³ycie g³ównej

EA brak pr¹du jonizacji otwarty zawór gazowy? sprawdziæ ciœnienie na
przy³¹czu gazu, pod³¹czenie do sieci 220 V,
elektrodê zap³onow¹ z kablem oraz elektrodê
jonizacyjn¹ z kablem

CC przerwa w obwodzie czujnika
temperatury zewnêtrznej w TA 211 E

sprawdziæ czujnik temperatury zewnêtrznej i
kabel

AC brak sygna³u miêdzy TA 211 E lub RAM i
p³yt¹ g³ówn¹

sprawdziæ kabel

E2 przerwa w obwodzie czujnika NTC
temperatury zasilania

sprawdziæ czujnik NTC i kabel

E0 uszkodzenie na p³ycie g³ównej wymieniæ p³ytê g³ówn¹

FA jonizacja po wy³¹czeniu regulatora sprawdziæ pod³¹czenie i armaturê gazow¹

F7 nieprawid³owy sygna³ jonizacji sprawdziæ elektrodê jonizacyjn¹ z kablem

d1 brak zwrotnego sygna³u napiêciowego z
LSM 4 (5)

sprawdziæ pod³¹czenie kabli do LSM 4 (5)

C1 styk puszki ciœnieniowej rozwiera siê
podczas pracy, lub za ma³a prêdkoœæ
obrotowa wentylatora

sprawdziæ puszkê ciœnieniow¹, wentylator i
kana³y powietrzne

C4
C6

styk gniazda ciœnieniowego nie otwiera siê
styk gniazda ciœnieniowego pozostaje
otwarty

sprawdziæ kana³y powietrzne, wentylator, uk³ad
sterowania, oraz d³ugoœæ przewodu odprowadzenia
spalin

Dok³adne informacje mo¿na uzyskaæ w serwisie.
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11 Ciœnienie na dyszach (mbar)

12 Przep³yw gazu (l/min.)

Moc (kW)

Moc (kW)

Ciœnienie na dyszach (mbar)

Oznaczenie gazu

Oznaczenie gazu

Oznaczenie dyszy

Oznaczenie dyszy

GZ 35

GZ 35

Propan

Propan

GZ 50

GZ 50

GZ 41,5

GZ 41,5

8,0
8,4
10,8
13,2
15,6
18,0
20,4
22,4
24,0

1,2
1,3
2,2
3,3
4,6
6,1
7,8
9,7
10,8
110

4,8
5,2
8,2
11,7
15,8
20,4
25,5
31,1
34,1
69

0,6
0,7
1,1
1,7
2,4
3,2
4,0
5,1
5,6
151

0,7
0,8
1,3
2,0
2,7
3,7
4,7
5,9
6,5
156

8,0
8,4
10,8
13,2
15,6
18,0
20,4
22,8
24,0

15,6
16,4
21,1
25,8
30,4
35,1
39,8
43,7
46,8
110

21,8
22,9
29,4
36,0
42,5
49,1
55,6
61,0
65,4
156

19,0
20,0
25,7
31,4
37,1
42,8
48,5
53,3
57,1
151

-
-
-
-
-
-
-
-
-

69

13 Wartoœci opa³owe polskich rodzajów
gazu

GZ 35 H = 25,8 MJ/m = 7,2 kWh/m
GZ 41,5 H = 29,8 MJ/m = 8,3 kWh/m
GZ 50 H = 35,9 MJ/m = 10,0 kWh/m

u

u

u

3 3

3 3

3 3

Przep³yw gazu (l/min.)

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa


