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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 urz¹dzenie 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.
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1. Charakterystyka techniczna

1.1 Typ, model

1.2 Opis urz¹dzenia

1.3 Wyposa¿enie dodatkowe

1.4 Identyfikacyjny kod techniczny

Kot³y nale¿¹ do grupy kot³ów
œciennych gazowych (wisz¹cych) do centralnego
ogrzewania i wytwarzania ciep³ej wody u¿ytkowej w
sposób przep³ywowy bezpoœredni ( )oraz
do centralnego ogrzewania i wytwarzania ciep³ej wody
u¿ytkowej przez ogrzewanie wody w zasobniku
( ).
Kot³y przystosowane s¹ do pod³¹czenia do komina.

Charakterystyka i wyposa¿enie:
palnik "atmosferyczny" .
wersje na gaz p³ynny i gaz ziemny
elektroniczny zap³on bez p³omienia kontrolnego
wskaŸnik awarii
prze³¹cznik do w³¹czania i wy³¹czania
pompa c.o. z separatorem powietrza
naczynie przeponowe z automatycznym odpo-
wietrznikiem
termometr
manometr
zawór bezpieczeñstwa w obiegu c.o.
ogranicznik temperatury w wymienniku ciep³a
czujnik ci¹gu kominowego
dostosowanie do pod³¹czenia do komina

Modele posiadaj¹ dodatkowo:
automat do wody z poliamidu
automatyczne regulowanie strumienia wody
u¿ytkowej (automat utrzymuje sta³y strumieñ wody
mimo zmiennego ciœnienia zasilaj¹cego).
urz¹dzenie pozwalaj¹ce na rêczne ustawienie
max. strumienia ciep³ej wody, miedzy 2,5 a 13
l/min.

W modelu moc nominalna dostêpna dla
centralnego ogrzewania, ustawiona jest fabrycznie na
14 kW.
Gdyby ustawienie to nie by³o optymalne do ogrzania
danego lokalu, mo¿na zmieniæ to ustawienie w zakresie
od 8 do 20 kW (wykonuje Serwis). Moc nominalna do
podgrzania wody u¿ytkowej dostêpna jest ca³y czas w
zakresie 7-23 kW, niezale¿nie od ustawionej mocy na
c.o.
Model ma ustawion¹ fabrycznie moc 20 kW.
Posiada on wbudowany zawór trójdro¿ny, który w
po³¹czeniu z jakimkolwiek zasobnikiem marki

wyposa¿onym w czujnik temperatury NTC,
pozwala na podgrzewanie ciep³ej wody u¿ytkowej w
zasobniku.
Temperatura ciep³ej wody u¿ytkowej w jakimkolwiek
zasobniku po³¹czonym z kot³em , jest sta³a i
wynosi 60 C. Mo¿liwe jest przystosowanie zasobnika z
tradycyjnym termostatem, wyposa¿aj¹c go w czujnik
NTC (osprzêt SF2) oraz stosowne pod³¹czenie do kot³a

W ZS 20 mo¿na nastawiæ max. moc kot³a w zakresie od
8 do 20 kW.

Zegar analogowy z programatorem dziennym
EU  9T
Termostat pokojowy TR 12
Termostat pokojowy z programowaniem tygodnio-
wym TRZ 12 W

ZW kocio³ centralnego ogrzewania i podgrzewania
ciep³ej wody u¿ytkowej w sposób przep³ywowy
(bezpoœredni)

ZS kocio³ centralnego ogrzewania oraz do pod-
grzewania ciep³ej wody u¿ytkowej w zasobniku

20 moc znamionowa dla c.o. (kW)
-1 numer wersji
K pod³¹czenie do komina
E zap³on elektroniczny
23 gaz ziemny (grupa H GZ 50)
31 gaz p³ynny (butan/propan)

Junkers NOVATHERM

modele ZW 20

modele ZS 20

ZW 20

ZW 20

ZS 20

JUNKERS

ZS 20

NOVATHERM.

Zmniejszenie mocy kot³a na cele c.o.
powoduje równie¿ zmniejszenie mocy podczas
³adowania zasobnika, a przez to wyd³u¿enie czasu
podgrzewania wody w zasobniku. Przy znacznym
ograniczeniu mocy kot³a, zaleca siê stosowanie
zasobników o mniejszej pojemnoœci wodnej.
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2 ogranicznik temperatury
3 króciec pomiarowy ciœnienia na dyszach

6/1 czujnik ci¹gu kominowego
7 króciec pomiarowy ciœnienia przy³¹cza gazu
8 termometr

8/1 manometr
12 (by-pass) przewód obejœcia
15 zawór bezpieczeñstwa
18 pompa c.o. z separatorem powietrza
20 naczynie wzbiorcze przeponowe

26 zawór do nape³niania azotem
27 automatyczny odpowietrznik
29 dysza
30 palnik
32 elektroda kontrolna (jonizacji)
33 elektroda zap³onowa
36 czujnik temperatury zasilania NTC
38 zawór do nape³niania (ZW)
43 zasilanie c.o.
44 wyp³yw ciep³ej wody u¿ytkowej (ZW)

Rys. 1

1.5 Schematy techniczne kot³ów
1.5.1 NOVATHERM ZW 20 (na gaz p³ynny i ziemny)
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45 wlot gazu
46 przy³¹cze zimnej wody (ZW)
47 powrót c.o.
55 filtr gazu
71 obwód ogrzewczy zasobnika zasilanie (ZS)
72 obwód ogrzewczy zasobnika powrót (ZS)
84 zawór 3-drogowy
90 dysza Venturiego (ZW)
92 filtr wody (ZW)
93 regulator strumienia wody (ZW)
94 membrana (ZW)
96 mikrowy³¹cznik armatury wodnej (ZW)/

97 pokrêt³o nastawiaj¹ce strumieñ wody (ZW)
371 zawór gazu sterowany przez c.o.
372 zawór regulacji gazu sterowany przez wodê

u¿ytkow¹
375 zawór powolnego zap³onu (ZW)
377 elekromagnetyczny g³ówny zawór gazu

(bezpieczeñstwa)
379 kryza (ZW)
380 œruba do regulacji gazu
381 p³ytowy wymiennik ciep³a ze stali nierdzewnej

(ZW)

Rys. 2

1.5.2 NOVATHERM ZS 20 (na gaz p³ynny i ziemny)
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1.5.3 Sposób dzia³ania kot³a

Ogrzewanie

Ciep³a woda ZW

Gdy regulator da sygna³ do ogrzewania, pompa
obiegowa (18) zacznie pracowaæ; zawór gazu (371)
otwiera siê. 3-drogowy zawór steruj¹cy (84) otwiera
powrót ogrzewania (47), tzn. kocio³ pracuje w obiegu
c.o.

Jednoczeœnie z gazowym zaworem (371) powoli
otwiera sie elektromagnetyczny zawór bezpieczeñstwa
(377) i podaje zmniejszon¹ iloœæ gazu do zap³onu.
Automat palnika w sterowniku otrzymuje sygna³ i
wyzwala zap³on.

Na obydwu elektrodach zap³onowych (33) powstaje
wysokonapiêciowa iskra zap³onowa i zapala mieszankê
gazu z powietrzem. Kontrolê p³omienia przejmuje
elektroda jonizacyjna (32).

Gdy gazowy zawór bezpieczeñstwa (377) jest
ca³kowicie otwarty, do palnika podawana jest pe³na iloœæ
gazu.

Jeœli w ci¹gu ok. 10 sekund nie powstanie p³omieñ,
podejmowana jest druga próba zap³onu. Jeœli potem
znów w ci¹gu ok. 10 sekund nie powstanie p³omieñ,
nastêpuje wy³¹czenie bezpieczeñstwa. Kocio³ mo¿na
znowu uruchomiæ tylko przez naciœniêcie przycisku
przeciwzak³óceniowego (61).

Sterownik mierzy temperaturê wody przez opornik NTC
zasilania (36) i przekazuje sygna³ dalej do sterownika.
W razie usterki (przy zbyt wysokiej temperaturze
zasilania) ogranicznik temperatury (STB) powoduje
wy³¹czenie kot³a.

Gdy pobierana jest woda u¿ytkowa, to otwiera siê
sterowany wod¹ zawór gazowy (372). Mikrowy³¹cznik
(96) w³¹cza siê daj¹c sygna³ do sterownika. Gazowy
zawór ogrzewania (371) pozostaje zamkniêty.
Jednoczeœnie zawór 3-drogowy (84) nie ma napiêcia i
odcina obieg ogrzewania (47), tzn. kocio³ pracuje w
obiegu wody u¿ytkowej. Pompa obiegowa (18) i g³ówny
zawór gazu (377) pracuj¹ tak samo jak przy
ogrzewaniu.

Ciep³a woda ZS
Gdy czujnik NTC zamontowany w zasobniku da sygna³
do ogrzewania wody u¿ytkowej, sterownik otwiera
zawory (371 i 377) powoduj¹c zap³on, równoczeœnie
prze³¹czaj¹c zawór 3-drogowy (84) na odciêcie obiegu
ogrzewania (47, 43), a otwarcie obiegu ogrzewania
zasobnika (72, 71). Pompa obiegowa (18) i g³ówny
zawór gazu (377) pracuj¹ tak samo jak przy
ogrzewaniu.

1.6 Schemat elektryczny

2 ogranicznik temperatury
6/1 czujnik ci¹gu kominowego
18 pompa obiegowa
32 elektroda kontrolna (jonizacji)
33 elektroda zap³onu
36 czujnik temperatury zasilania (NTC)
61 wskaŸnik kodu awarii i przycisk

przeciwzak³óceniowy
84 zawór 3-drogowy steruj¹cy
96 mikrowy³¹cznik (ZW 20)

135 g³ówny wy³¹cznik ( 0/1)
136 termostat (regulator temperatury zasilania

c.o.)
151 bezpiecznik T 2,5 A 250 V
153 g³ówny transformator

153.1 transformator zap³onu
154 bezpiecznik T 2,0 A 250 V

163.1 listwa ³¹cz¹ca termostat pokojowy
315 listwa ³¹cz¹ca zegar steruj¹cy
371 zawór gazu sterowany przez c.o.
377 elektromagnetyczny g³ówny zawór gazu

(bezpieczeñstwa)
* uziemienie konstrukcji

** uziemienie
a po³¹czenie czujnika temperatury w zasobniku

(ZS 20)

Rys. 3
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1.7 Wymiary przy³¹czeniowe

13 p³yta monta¿owa
38 zawór do nape³niania (tylko model )
43 zasilanie c.o.
45 rura gazu (zasilanie)
47 powrót c.o.

101 obudowa
102 okienko kontrolne palnika
103 pulpit sterowniczy
114 wyjœcie R 1/2" do ciep³ej wody u¿ytkowej

(tylko model ZW 20)
- pod³¹czenie R 1/2" do zasilania
zasobnika (tylko model ZS 20)

115 wejœcie R 1/2" do zimnej wody u¿ytkowej
(tylko model ZW 20)
- pod³¹czenie R 1/2" do powrotu z
zasobnika(tylko model ZS20)

320 p³ytka do monta¿u kot³a
341 ³¹cznik do zespawania z rur¹ miedzian¹

(G 3/3" x 22)
342 ³¹cznik do zespawanie z rur¹ miedzian¹

(G 1/2" x 15)
343 ³¹cznik do zespawania z rur¹ miedzian¹

(G 3/4" x 18)

ZW 20

Rys. 4

P³yta monta¿owa

Przy³¹cza instalacyjne



1.8 Dane techniczne

MOC URZ¥DZENIA

ZU¯YCIE GAZU ODPOWIADAJ¥CE MAKSYMALNEJ MOCY U¯YTKOWEJ

Regulator przekrêcony w prawo do oporu:

Regulator przekrêcony w lewo do oporu :

Ogrzewanie (c.o.)- ZW20

Wytwarzanie ciep³ej wody u¿ytkowej - ZW 20

Ogrzewanie i wytwarzanie ciep³ej wody w zasobniku ZS20

Nominalna moc kW 20
Nominalne obci¹¿enie cieplne kW 22,8
Rozpiêtoœæ regulacji mocy kW 8-20
Moc u¿ytkowa ustawiona fabrycznie kW 14

Rozpiêtoœæ regulacji mocy kW 7-23
Rozpiêtoœæ obci¹¿enia cieplnego kW 8-26,1

Nominalna moc kW 20
Nominalne obci¹¿enie cieplne kW 22,8
Rozpiêtoœæ regulacji mocy kW 8 - 20
Moc u¿ytkowa ustawiona fabrycznie kW 20

Gaz ziemny GZ 50 m /h 2,4
GZ 41,5 m /h 2,8
GZ 35 m /h 3,3

Gaz p³ynny propan/butan kg/h 1,8

Gaz ziemny GZ 50 m /h 2,8
GZ 41,5 m /h 3,2
GZ 35 m /h 3,8

Gaz p³ynny propan/butan kg/h 2,0

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

Gaz p³ynny propan/butan mbar 36

Pojemnoœæ ca³kowita l 8
Ciœnienie wstêpne czêœci gazowej bar 0,5

Nominalna iloœæ wody l/h 600
Ciœnienie dyspozycyjne przy nominalnej iloœci wody bar 0,2
Zakres regulacji temperatury zasilania c.o. °C 45-90
Dopuszczalne ciœnienie robocze c.o. bar 3

Podniesienie temperatury t °C ok. 50
Zakres strumienia wody l/min 2,5-6,5
Minimalne wymagane ciœnienie wody bar 0,35

Podniesienie temperatury °C 25
Zakres strumienia wody l/min 4-13
Minimalne wymagane ciœnienie wody bar 0,35

Pod³¹czenie i odprowadzanie spalin mm 130
Zapotrzebowanie ci¹gu mbar 0,015
Strumieñ spalin odpowiadaj¹cy mocy nominalnej kg/h 57
Temperatura spalin (moc nominalna) °C 140

Napiêcie (50Hz) V ~220
Pobór mocy W 130
Napiêcie obwodu sterowania V 24
Stopieñ ochrony IP X4
Masa kot³a kg 35

Ogrzewanie (ZW i ZS) oraz produkcja ciep³ej wody w zasobniku (ZS)

Wytwarzanie ciep³ej wody u¿ytkowej (ZW 20)

Wymagane ciœnienie przy³¹czeniowe gazu

Naczynie wzbiorcze przeponowe

Obwód centralnego ogrzewania

Ciep³a woda u¿ytkowa(ZW 20)

Parametry spalin

Instalacja elektryczna

3

3

3

3

3

3
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2. Wymogi instalacji

Aby prawid³owo zamontowaæ kocio³, nale¿y prze-
strzegaæ aktualnych norm i obowi¹zuj¹cych przepisów.

Kocio³ nale¿y zamontowaæ w pomieszczeniu za-
bezpieczonym przed temperaturami ujemnymi, ze
sprawnie dzia³aj¹c¹ wentylacj¹ (kratka wentylacyjna),
oraz dostêpem do przewodu kominowego.

Aby unikn¹æ korozji, powietrze musi byæ pozbawione
substancji agresywnych.
Substancje sprzyjaj¹ce powstawaniu korozji to
halogenoalkany znajduj¹ce siê w rozpuszczalnikach,
farbach, klejach, oraz ró¿nych domowych œrodkach
czyszcz¹cych.
Temperatura powierzchni (z wyj¹tkiem rury odprowa-
dzaj¹cej spaliny) jest ni¿sza ni¿ 85°C, w zwi¹zku z czym
niepotrzebne s¹ ¿adne specjalne zabezpieczenia.
Jeœli kocio³ ma zostaæ zainstalowany w miejscu
zamkniêtym (np. w szafce lub schowku), musi zostaæ
zapewniony dostêp powietrza do spalania z pomie-
szczenia do kot³a. W dolnej czêœci obudowy szafki lub
schowka, nale¿y wykonaæ przeœwit o powierzchni
minimum 600 cm . Przy monta¿u uwzglêdniæ
wskazówki z rysunku nr.5.

Pod³¹czenie kot³a do gazu jak i ca³a instalacja gazowa
musz¹ byæ wykonane przez uprawnionego instalatora i
spe³niaæ obowi¹zuj¹ce normy. Przed kot³em
zamontowaæ zawór odcinaj¹cy gaz . Zaleca siê monta¿
filtra gazowego.
Przed pod³¹czeniem do sieci gazowej upewniæ siê, czy
ruroci¹g gazowy zosta³ wewn¹trz oczyszczony. Aby
unikn¹æ szkód powstaj¹cych na skutek nadmiernego
ciœnienia w automacie gazowym, nale¿y zamkn¹æ

dop³yw gazu przed kot³em, przed wykonaniem próby
ciœnieniowej szczelnoœci ruroci¹gów gazowych.

(0,5 m s³upa wody).
Upewniæ siê, czy kocio³ który ma byæ instalowany, jest
przystosowany do danego rodzaju gazu.

Kot³y NOVATHERM dostosowane s¹ do wspó³pracy z
zamkniêtymi systemami ogrzewania . Oznacza to, ¿e w
przypadku zamiaru pod³¹czenia kot³a do istniej¹cej
instalacji c.o. systemu otwartego z otwartym naczyniem
wzbiorczym, nale¿y przerobiæ instalacjê na system
zamkniêty.
Polega to na demonta¿u otwartego naczynia
wzbiorczego i zamontowaniu w najwy¿szych punktach
instalacji c.o. automatycznych zaworów odpo-
wietrzaj¹cych.
Przed pod³¹czeniem kot³a do instalacji nale¿y upewniæ
siê, czy ruroci¹gi i grzejniki s¹ starannie przep³ukane.
Szczególnie dotyczy to istniej¹cych grawitacyjnych
instalacji c.o. z grzejnikami ¿eliwnymi.
Po przep³ukaniu instalacji, bezwzglêdnie zamontowaæ
przed kot³em filtr siatkowy na powrocie z instalacji
c.o.(ZW20/ZS20).
Drugi filtr siatkowy zaleca siê zamontowaæ na wejœciu
zimnej wody u¿ytkowej do kot³a (ZW20).
Z³a jakoœæ wody mo¿e spowodowaæ uszkodzenie lub
wadliw¹ pracê kot³a.
Zaleca siê stosowanie termostatycznych zaworów
grzejnikowych z wyj¹tkiem pomieszczenia, w którym
zamontowany bêdzie regulator temperatury steruj¹cy
prac¹ kot³a.
W najni¿szym punkcie instalacji nale¿y przewidzieæ
zawór do nape³niania i opró¿niania instalacji c.o.

Za pomoc¹ do³¹czonego szablonu zaznaczyæ
po³o¿enie œrub szyn mocuj¹cych (rys.4). Odpowiedni
osprzêt i œruby znajduj¹ siê w opakowaniu.
Kocio³ dostarczany jest z kompletn¹ p³yt¹ monta¿ow¹
(rys.4), która umo¿liwia ³atwe pod³¹czenie kot³a do
instalacji. W sk³ad p³yty wchodz¹ zawory odcinaj¹ce
zasilania i powrotu c.o. oraz zawór na wejœciu zimnej
wody u¿ytkowej (brak zaworu gazowego).
Jeœli instalacja c.o. lub wody u¿ytkowej wykonana jest z
tworzyw sztucznych, to bezposrednie pod³¹czenie do
kot³a nale¿y wykonaæ z rur metalowych o d³ugoœci 1-1,5
m (unikniecie szkodliwego wp³ywu wysokiej
temperatury kot³a na tworzywa sztuczne).

Kot³y Junkers NOVATHERM przystosowane do pracy w
systemach zamkniêtych instalacji c.o., wyposa¿one s¹
w naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnoœci 8 l.
Zadaniem naczynia wzbiorczego jest przejêcie
przyrostu objêtoœci wody, które powstaje podczas
podgrzewania wody. Naczynie wzbiorcze powinno mieæ
tak¹ pojemnoœæ, aby podczas maksymalnego
podgrzania wody, ciœnienie w instalacji c.o. nie wzros³o
powy¿ej 3 bar (zadzia³anie zaworu bezpieczeñstwa).

2.1 Lokalizacja

2.2 Wstêpne zalecenia do monta¿u

2.3 Zamocowanie kot³a

2.4 Naczynie wzbiorcze

2

2.2.1 Pod³¹czenie do gazu

Próba szczelnoœci automatu gazowego mo¿e byæ
wykonana przy ciœnieniu nie wiêkszym ni¿ 0,05 bar

2.2.2 Instalacja c.o.

Minimalny odstêp:
A = 10 cm
B = 40 cm
C = 30 cm

D³ugoœæ L (m)
do 1

1 do 2

Nachylenie (cm/m)
1
3 Rys. 5



Wymagana wielkoœæ naczynia przeponowego zale¿y
od pojemnoœci wodnej instalacji c.o., maksymalnej
œredniej temperatury wody, oraz ró¿nicy miêdzy
minimalnym (ciœnienie statyczne ) a maksymalnym
ciœnieniem w instalacji (w przypadku kot³a
NOVATHERM - 3 bary).
Rysunek Nr 6 pozwala sprawdziæ, jaka mo¿e byæ
maksymalna pojemnoœæ wodna instalacji c.o., dla
zamontowanego w kotle naczynia przeponowego o
pojemnoœci8 litrów.
Je¿eli pojemnoœæ wodna instalacji c.o. jest wiêksza,
nale¿y zamontowaæ dodatkowe naczynie przeponowe.

Jeœli ciœnienie statyczne przy zimnej instalacji wynosi
9  m (0,9 bar), a œrednia maksymalna temperatura wody
=50°C , pojemnoœæ wodna instalacji mo¿e wynosiæ max.
250 litrów.
Jeœli s¹ zamontowane grzejniki tradycyjne i
maksymalna temperatura zasilania mo¿e osi¹gn¹æ
90°C, nale¿y na wykresie odczytywaæ z linii 80°C.
Przy ciœnieniu statycznym 0,9 bar, maksymalna
pojemnoœæ wodna instalacji mo¿e wynosiæ ok. 80 l.
Jeœli pojemnoœæ wodna instalacji jest zbyt du¿a w
stosunku do zainstalowanego w kotle naczynia 8 l (a nie
zainstalujemy dodatkowego naczynia), mo¿e to
powodowaæ wyp³yw wody z zaworu bezpieczeñstwa
podczas podgrzewania wody. Po sch³odzeniu instalacji,
bêdzie dochodzi³o do zapowietrzania najwy¿ej
zainstalowanych grzejników.

posiada (by-pass) przep³yw miêdzy
zasilaniem i powrotem, który umo¿liwia minimalny
przep³yw wody przez kocio³ w iloœci ok. 100 l/h. Dziêki
temu nawet gdyby wszystkie termostatyczne zawory
grzejnikowe zamknê³y siê, to nadal bêdzie mia³ miejsce
krótki obieg przez kocio³.
Kocio³ wyposa¿ony jest w membranowy zawór
bezpieczeñstwa o ciœnieniu otwarcia 3 bar. Odp³yw z
zaworu bezpieczeñstwa nale¿y skierowaæ nad syfon
(wyposa¿enie dodatkowe)lub zlew.

Kocio³ nale¿y pod³¹czyæ na sta³e i w sposób szczelny z
rur¹ odprowadzaj¹c¹ spaliny do komina. Rura
spalinowa mo¿e byæ wykonana z blachy stalowej,

aluminium, ze stali nierdzewnej. Rura spalinowa
powinna posiadaæ odpowiedni atest.
Monta¿ przeprowadzony byæ powinien wg wskazówek
na rys.5.
Kocio³ wyposa¿ony jest w czujnik ci¹gu kominowego.
Jeœli odprowadzenie spalin bêdzie zak³ócone, kocio³
zostanie automatycznie wy³¹czony, wyœwietlaj¹c
jednoczeœnie kod b³êdu.

Kocio³ nale¿y pod³¹czyæ do sieci 220 V i 50 Hz za
pomoc¹ trzy¿y³owego kabla (przewód fazowy,
neutralny, uziemienie) i odpowiedniej wtyczki z bolcem.
Dlatego gniazdo, do którego przy³¹cza siê kocio³, musi
mieæ uziemienie.
Zasilenie kot³a powinno byæ wykonane na oddzielnym
obwodzie elektrycznym, z oddzielnym bezpiecznikiem.
W razie czêstych wy³adowañ elektrycznych, nale¿y
zainstalowaæ w skrzynce bezpiecznikowej wy³¹cznik
ró¿nicowo-pr¹dowy o czu³oœci 30 mA.

Kolejne rysunki pokazuj¹ sposób zamontowania
ró¿nych elementów dodatkowych do sterowania
kot³em.

Przyk³ad:

NOVATHERM

2.6 Pod³¹czenie elektryczne

2.5 Odprowadzanie spalin

Œrednia temperatura wody w instalacji c.o. w CO

Pojemnoœæ wodna instalacji c.o. w litrach
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Rys. 6

151 bezpiecznik T 2,5 A 250 V
154 bezpiecznik T 2,0 A 250 V
160 przy³¹cze sieciowe

163/1 przy³¹cze termostatu pokojowego (TR 12,
TRZ 12T, TRZ 12W)

315 wejœcie zegara ( EU 9 T)
a wtyczka: elektroda jonizacyjna, ogranicznik

temperatury STB, czujnik ci¹gu kominowego,
mikrowy³¹cznik, czujnik temperatury zasilania
(NTC)

b pod³¹czenie czujnika temperatury zasobnika
ciep³ej wody

c pod³¹czenie uziemienia sieci
e wtyczka pompy c.o.
f zacisk masy
g wtyczka: zawór steruj¹cy 3-drogowy,

elektromagnetyczny g³ówny zawór gazu,
zawór gazu sterowany przez c.o.

Rys. 7



Rys. 8 M

Rys.9 M

Rys.10 M

onta¿ termostatu pokojowego TR 12

Usun¹æ mostek (1-4) wtyczki 163/1 (zob. rys.7)
elektronicznej p³ytki kot³a.

onta¿ zegara EU 9T

Usun¹æ mostek (1-8) wtyczki 315 (zob. rys.7)
elektronicznej p³ytki kot³a.

Czujnik temperatury NTC znajduj¹cy sie w zasobniku
typu JUNKERS, posiada na koñcu kabla wtyczkê, któr¹
nale¿y wsun¹æ na p³ytkê elektroniczn¹ kot³a w miejsce
"b" ( zob. rys. 7).
Temperatura ciep³ej wody w zbiorniku jest sta³a i
ustawiona fabrycznie na .
Mo¿na zaadaptowaæ zasobnik wyposa¿ony w
tradycyjny termostat i pod³¹czyæ go do kot³a

Do tego celu nale¿y zamówiæ w serwisie technicznym
odpowiedni zestaw adaptacyjny, sk³adaj¹cy

siê z czujnika NTC, kabla i odpowiedniej wtyczki do
pod³¹czenia na p³ytce elektronicznej.

onta¿ termostatu pokojowego z
programatorem tygodniowym TRZ 12

Usun¹æ mostek (1-4) wtyczki 163/1 na p³ytce
elektronicznej (zob. rys. 7).

Je¿eli do kot³a nie jest pod³¹czony termostat
pomieszczenia lub zegar, pompa dzia³a w sposób
ci¹g³y, gdy kocio³ ustawiony jest na tryb pracy c.o.
Przy pod³¹czeniu regulatora temperatury pomieszcze-
nia lub zegara, pompa pracuje na polecenie elementu
obs³ugi :

TR 12: zawsze, gdy temperatura pomieszczenia
spadnie poni¿ej ustawionej
TRZ 12: zawsze, gdy kocio³ pracuje a
temperatura pomieszczenia jest ni¿sza ni¿
nastawiona lub zawsze podczas pracy w trybie
temperatury obni¿onej, a temperatura po-
mieszczenia jest ni¿sza od ustawionej
temperatury obni¿onej
EU9T : zawsze, gdy kocio³ pracuje.

Zawsze gdy kocio³ jest w³¹czony a czujnik temperatury
zasilania zarejestruje temperaturê ni¿sz¹ ni¿ 6°C to
w³¹cza siê g³ówny palnik jednoczeœnie z pomp¹
obiegow¹, podczas, gdy zawór 3-drogowy jest
przestawiony na obwód ogrzewczy.
Po osi¹gniêciu temperatury 30°C zawór 3-drogowy
przestawia siê na pozycjê do wytwarzania ciep³ej wody
u¿ytkowej; kocio³ pracuje dalej.
Gdy temperatura podnosi siê do 45°C , palnik g³ówny
gaœnie, a pompa nadal dzia³a przez 1 minutê ; zawór 3-
drogowy powraca do pozycji ogrzewanie centralne.
Pompa pracuje jeszcze przez 3 minuty. Wraz z
zatrzymaniem siê pompy cyrkulacyjnej, zawór 3-
drogowy przestawia siê na pozycjê do wytwarzania
ciep³ej wody u¿ytkowej.

Zawsze gdy g³ówny w³¹cznik jest w pozycji I, pompa
cyrkulacyjna w³¹cza siê na 1 minutê co 24 godziny.

wyposa¿ony jest w system wykrywania
awarii.
Dioda zapali siê z czêstotliwoœci¹ odpowiadaj¹c¹
zaistnia³ej awarii (zob. rozdzia³ 4- Usterki).
Kocio³ zacznie funkcjonowaæ dopiero po usuniêciu
awarii i po naciœniêciu przycisku przeciwzak³óce-
niowego (razem z diod¹).

Pod³¹czenie zasobnika

60 °C

NOVATHERM.

Junkers

Sposób dzia³ania pompy

NOVATHERM

"

"

"

2.7 Funkcja przeciw zamarzaniu

2.8 Funkcja ochrony pompy przed blokowa-
niem

2.9 Kod awarii

11



2.10 Podstawowe schematy
2.10.1 NOVATHERM ZS 20 - centralne ogrzewanie

2.10.2 NOVATHERM ZS 20 - centralne ogrzewanie i podgrzewanie ciep³ej wody u¿ytkowej w zasobniku c.w.u.

Rys. 12

Rys. 11

powrót c.o.

powrót c.o.

zawór nape³niaj¹cy
woda zimna

woda zimna
wejœcie

ciep³a woda u¿ytkowa
wyjœcie

cyrkulacja ciep³ej
wody u¿ytkowej

zasilanie c.o.

zasilanie c.o.

12



2.10.3 NOVATHERM ZS 20 - wytwarzanie ciep³ej wody u¿ytkowej w zasobniku c.w.u.

2.10.3 NOVATHERM ZW 20 - centralne ogrzewanie i natychmiastowe wytwarzanie ciep³ej wody u¿ytkowej
(podgrzewanie przep³ywowe)

Rys. 13

Rys. 14

ciep³a woda u¿ytkowa
wyjœcie

cyrkulacja ciep³ej
wody u¿ytkowej

zimna woda
wejœcie

zasilanie c.o.

powrót c.o. zawór termostatyczny

automatyczny odpowietrznik

pompa cyrkulacyjna c.w.u.

zawór zwrotny

zawór odcinaj¹cy

naczynie przeponowe

zawór bezpieczeñstwa

odp³yw z syfonem

kszta³tka przy³¹czeniowa

ciep³a woda u¿ytkowa
wyjœcie

zimna woda u¿ytkowa
wejœcie

13



3. Serwis i konserwacja urz¹dzenia
3.1 P³yta czo³owa

14

Rys. 15

102

136

61

97

135

8/1

8

132

38

170

170 43 114 173 115 4745

8 termometr ( temperatura zasilania c.o.)
8/1 manometr (ciœnienie obwodu ogrzewania)
38 zawór nape³niaj¹cy obwód c.o. ( tylko modele ZW 20)
43 zasilanie c.o.
45 wlot gazu
47 powrót c.o.
61 przycisk przeciwzak³óceniowy
97 regulacja strumienia ciep³ej wody u¿ytkowej (tylko model ZW20)

102 okienko kontrolne palnika
114 wyjœcie ciep³ej wody u¿ytkowej (ZW 20) lub zasilanie c.o. do zasobnika (ZS 20)
115 wlot wody zimnej ( ZW 20) lub powrót c.o. z zasobnika (ZS 20)
132 miejsce na zamontowanie zegara EU 9T
135 g³ówny prze³¹cznik

0 wy³¹czyæ
1 w³¹czyæ

136 regulator temperatury zasilania c.o.
0 pozycja lato ( c.o. wy³¹czone)
Wytwarzanie tylko ciep³ej wody u¿ytkowej:
- natychmiastowe (ZW 20)
- w zasobniku (ZS 20)
1 do 7 - centralne ogrzewanie w³aczone

1 =45°C
7 =90°C

170 zawór odcinaj¹cy c.o
173 zawór wejœcia wody zimnej (ZW 20) lub zawór powrotu c.o. z zasobnika (ZS 20)
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3.2 Pierwsze uruchomienie urz¹dzenia

3.3 Regulowanie maksymalnej mocy
centralnego ogrzewania (wykonuje
Serwis)

Pierwsze uruchomienie urz¹dzenia musi zostaæ
wykonane przez przeszkolonego i upowa¿nionego
przez firmê Robert Bosch instalatora, który przeka¿e
klientowi wszystkie potrzebne informacje o w³aœciwym
dzia³aniu urz¹dzenia.
Po wykonaniu wszystkich czynnoœci opisanych dalej,
otworzyæ wszystkie zawory odcinaj¹ce obieg
ogrzewczy kot³a.
Otworzyæ automatyczny odpowietrznik (usytuowany w
najwy¿szym punkcie naczynia przeponowego) i
nape³niæ powoli instalacjê, tak aby pozwoliæ ujœæ
powietrzu.
W modelach ZW ( natychmiastowe wytwarzanie ciep³ej
wody) nie jest konieczne instalowanie zaworu
nape³niania obiegu centralnego ogrzewania, wystarczy
otworzyæ zawór 38 (rys.15), który ³¹czy obieg otwarty
wody u¿ytkowej z obiegiem zamkniêtym ogrzewania.

Po nape³nieniu instalacji c.o. sprawdziæ szczelnoœæ
instalacji i ciœnienie nape³nienia (1-1,5 bar).
Otworzyæ wlot gazu.
Sprawdziæ szczelnoœæ armatury gazowej.
Kocio³ jest wyposa¿ony w zap³on elektroniczny, przez
co jest bardzo ³atwy do uruchomienia.(zob. strona 20
instrukcja u¿ytkowania). Wystarczy ustawiæ g³ówny
prze³¹cznik (poz.135, rys.15) w pozycji 1, i przekrêciæ
regulator temperatury (poz.136, rys.15) do po³o¿enia 5
lub 6. Jeœli zap³on nie nastêpuje, szczególnie po d³ugim
okresie nie u¿ywania , przyczyn¹ mo¿e byæ
zapowietrzenie przewodu doprowadzaj¹cego gaz.
Jeœli siê to zdarzy, to pojawia siê wtedy kod b³êdu o 1 HZ
(zob. strona 19).

Nacisn¹æ przycisk wskaŸnika awarii, aby kocio³ zacz¹³
automatyczny proces zapalania. Po w³¹czeniu siê kot³a
pozwoliæ pracowaæ kot³owi przez wystarczaj¹cy czas do
momentu kompletnego odpowietrzenia instalacji i
osi¹gniêcia ustawionej temperatury (sprawdziæ poz.8,
rys.15).
Wy³¹czyæ kocio³ ustawiaj¹c g³ówny prze³¹cznik na 0.
Po sch³odzeniu instalacji skontrolowaæ ciœnienie; jeœli
ciœnienie ( na zimno) bêdzie ni¿sze ni¿ 1-1,5 bar
otworzyæ ponownie zawór nape³niaj¹cy a¿ do
osi¹gniêcia w³aœciwego ciœnienia. Powtórzyæ ca³y
proces.

Kot³y NOVATHERM ZW 20 s¹ ustawione fabrycznie na
moc 14 kW.
Dla modeli ZS 20 wartoœæ ustawienia fabrycznego
wynosi 20 kW.
Maksymaln¹ moc centralnego ogrzewania mo¿na
regulowaæ œrub¹ regulacyjn¹ poz. 2 (zob. rys. 16)
miêdzy 8 kW a 20 kW.
W modelu ZW 20 regulowanie maksymalne mocy c.o
nie wp³ywa na dostêpn¹ maksymaln¹ moc do
natychmiastowego wytwarzania ciep³ej wody u¿ytko-
wej. Max. moc dla c.w.u. wynosi 23 kW.

W modelu ZS 20 dostêpna moc na c.o. równa jest
dostêpnej mocy do wytwarzania ciep³ej wody u¿ytkowej
w zasobniku. W zwi¹zku z tym jakakolwiek zmiana
maksymalnej mocy kot³a wp³ywa w ten sam sposób na
centralne ogrzewania i wytwarzanie ciep³ej wody w
zasobniku.

Sprawdziæ, czy zamontowane w kotle dysze s¹
odpowiednie do rodzaju gazu w sieci.

1 Zdj¹æ zaplombowan¹ pokrywê znajduj¹c¹ siê na
œrubie do regulacji gazu.

2 Odkrêciæ œrubê d³awi¹c¹ 1 (rys.16), pod³¹czyæ mano-
metr.

3 Otworzyæ zawór wlotu gazu i w³¹czyæ urz¹dzenie
wed³ug instrukcji obs³ugi , strona 20.

4 Ustawiæ regulator temperatury na 7. Odczekaæ a¿
temperatura zasilania ogrzewania zacznie wzrastaæ.

5 W zale¿noœci od wymaganej mocy, trzeba nastawiæ
odpowiednie ciœnienie na palniku. Sprawdziæ
ciœnienie na manometrze i wyregulowaæ przekrêcaj¹c
œrubê 2 (rys.16).Krêc¹c zgodnie ze wskazówkami
zegara redukuje siê ciœnienie, zmniejszaj¹c strumieñ
gazu a w konsekwencji moc. Obracaj¹c w kierunku
przeciwnym do wskazówek zegara wzrasta ciœnienie
w palniku, zwiêkszaj¹c strumieñ gazu zwiêksza siê
moc. Z pomoc¹ tabeli 1 wybraæ ciœnienie na palniku
odpowiadaj¹ce rodzajowi u¿ywanego gazu i
oczekiwan¹ maksymaln¹ moc kot³a (min. 8 kW max.
20 kW).

6 Zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu, zdj¹æ
manometr i dokrêciæ œrubê.

Nie zapomnieæ o zamkniêciu zaworu 38 po
nape³nieniu instalcji c.o.

Regulacja ciœnienia na palniku

1

2
3

4

Rys. 16

1 króciec pomiarowy ciœnienia gazu na palniku
2 œruba regulacyjna do ustawiania:

- max. mocy centralnego ogrzewania (ZW 20)
- max. mocy na c.o. lub ³adowania zasobnika
c.w.u. (ZS 20)

3 regulator temperatury c.o.
4 króciec pomiarowy ciœnienia gazu przed kot³em



Ciœnienie gazu przed urz¹dzeniem.
Odkrêciæ korek (rys.16, Poz.4) i przy³¹czyæ manometr.
Otworzyæ zawór gazu i w³¹czyæ urz¹dzenie. Regulator
temperatury ustawiæ w poz. "7" (rys. 15, poz.136).
Wymagane ciœnienie gazu w sieci :
GZ 35 13,0 mbar (10,5 do 16,0 mbar)
GZ 41,5 20,0 mbar (17,5 do 23,0 mbar)
GZ 50 20,0 mbar (16,0 do 25,0 mbar)
Propan/butan 36,0 mbar
Jeœli ciœnienie wlotowe odbiega od tych wartoœci,
znaleŸæ przyczynê i usun¹æ usterkê. W razie za-
istnia³ych problemów zawiadomiæ zak³ad gazowniczy.
Przy ciœnieniach gazu odbiegaj¹cych od tych wartoœci,

nie wolno regulowaæ ani w³¹czaæ urz¹dzenia.
Przy nietypowych zmianach kszta³tu p³omienia
konieczne jest skontrolowanie dysz.
Zamkn¹æ zawór gazu, zdj¹æ manometr i dokrêciæ korek
(rys.16, poz.4).

Na kotle ustawionym fabrycznie na moc u¿ytkow¹ 14
kW co odpowiada ciœnieniu palnika 13,0 mbar (przy
wersji na propan), chcemy podnieœæ maksymaln¹ moc
kot³a na 20 kW. Nale¿y przekrêciæ œrubê 2 (rys.16) w
kierunku przeciwnym do wskazówek zegara a¿ do
osi¹gniêcia na palniku ciœnienia 26,5 mbar.

Przyk³ad

Rodzaj gazu GZ 50 GZ41,5 GZ 35 propan

Ciœnienie wlotowe 20 mbar 20 mbar 13 mbar 36 mbar

Ciœnienie na palniku przy max. mocy 8,4 mbar 8,6 4,8 26,5 mbar

Ciœnienie na palniku przy min. mocy 1,4 mbar 1,8 1,0 5 mbar

Dysze palnika (oznaczone) 120 145 180 74

Kryza ( ) 6,5 - - -

Zawór gazowy (zawór i talerzyk zaworu)

oznaczenie 2 2 2 3

∅

Rodzaj gazu Moc (kW) 8 10 12 14 16 18 20

GZ 50 Ciœnienie (mbar) 1,4 2,1 3,0 4,1 5,4 6,8 8,4

Zu¿ycie (l/min) 16,1 20,1 24,2 28,2 32,2 36,3 40,3

Propan Ciœnienie (mbar) 4,2 6,6 9,5 13,0 17,0 21,5 26,5

Zu¿ycie (l/min) 0,7 0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8

GZ 41,5 Ciœnienie (mbar) 1,8 2,1 3,1 4,2 5,5 7,0 8,6

Zu¿ycie (l/min) 20,6 25,7 31,0 36,1 41,2 46,5 51,6

GZ 35 Ciœnienie (mbar) 1,0 1,2 1,7 2,3 3,1 3,9 4,8

Zu¿ycie (l/min) 24,6 30,8 37,0 43,1 49,3 55,5 61,7

Tabela 1 Nastawienie gazu na palniku

Tabela 2 Ciœnienie na palniku i zu¿ycie gazu
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Rozpiêtoœæ w wytwarzaniu ciep³ej wody

Rys.17
Rozpiêtoœæ w wytwarzaniu ciep³ej wody.
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Rys.18

Temperatura ciep³ej wody u¿ytkowej

strumieñ wody l/ min

Osi¹gane wartoœci przy temperaturze zimnej wody= 10 °C.
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3.4 Regulacja strumienia ciep³ej wody
u¿ytkowej (tylko modele ZW 20)

3.5 Charakterystyka pompy c.o.

3.6 Sprawdzenie elementów bezpieczeñstwa

3.7 Monta¿ kot³a w ³azience

3.8 Konserwacja

Strumieñ ciep³ej wody mo¿na regulowaæ za pomoc¹
pokrêt³a 97 ( rys.15).
Przekrêcaj¹c zgodnie ze wskazówkami zegara
strumieñ zmniejsza siê.
Przekrêcaj¹c w kierunku przeciwnym strumieñ wzrasta.
Urz¹dzenie mo¿na regulowaæ od 2,5 do 13 l/min. (zob.
rys.17)
Temperatura wytwarzania ciep³ej wody zmienia siê w
zale¿noœci od strumienia wody w sposób przedstawiony
na rys.18.
W skrajnym prawym po³o¿eniu pokrêt³a osi¹gniemy
przep³yw w zakresie ok. 2,5 do 6,5 l/min i temperaturê
ok. 60°C.
W skrajnie lewym po³o¿eniu pokrêt³a przep³yw w
zakresie ok. 4,0 do 13,0 l/min i temp. ok. 35°C.

Pompa cyrkulacyjna w kot³ach NOVATHERM pracuje
tylko w jednym zakresie prêdkoœci.
Rys. 19 pokazuje graficznie charakterystykê tej pompy.

Kot³y maj¹ kompletny i sprawny
system bezpieczeñstwa. Jeœli któryœ z czujników
zostanie uruchomiony zostaje odciêty dop³yw gazu.
System sk³ada siê z :

elektrody jonizacji do kontroli p³omienia na palniku,
ogranicznika temperatury zamontowanego na wy-
mienniku ciep³a,
czujnika ci¹gu kominowego.

Serwisant powinien sprawdziæ dzia³anie elementów
bezpieczeñstwa , a instalator dzia³anie zaworu
bezpieczeñstwa (ciœnienie otwarcia 3 bary).

W przypadku monta¿u kot³a w ³azience, zale¿y zwróciæ
szczególn¹ uwagê na w³aœciw¹ kubaturê pomieszcz-
enia, sprawn¹ wentylacjê i zapewnienie dop³ywu
powietrza do spalania.
Przy stopniu ochrony kot³a IP X4, zgodnie z PN-91/E-
05009/701, nie wolno 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.

Dokonaæ okresowego przegl¹du komory spalania i
wymiennika ciep³a.
Przy demonta¿u wymiennika zdj¹æ ogranicznik oraz
czujnik temperatury. Wymiennik oczyœciæ mocnym
strumieniem wody. Przy silnym zabrudzeniu zanurzyæ
wymiennik do ciep³ej wody ze œrodkiem myj¹cym i
dobrze przep³ukaæ.
Jeœli trzeba, z wnêtrza wymiennika i rur ³¹cz¹cych
usun¹æ kamieñ kot³owy.
Do ponownego monta¿u wymiennika zastosowaæ nowe
uszczelki.
Ogranicznik i czujnik temperatury wsun¹æ w uchwyty.

Przynajmniej raz w roku sprawdziæ czystoœæ palnika
g³ównego i w razie potrzeby oczyœciæ miêkk¹ szczotk¹.
Przy silnym zabrudzeniu palnika (smar, sadza...) wyj¹æ
go, zanurzyæ do wody ze œrodkiem myj¹cym i staranne
oczyœciæ.
Sprawdziæ dzia³anie wszystkich elementów
zabezpieczaj¹cych, regulacyjnych i steruj¹cych.

Okresowo czyœciæ filtr do wody. Jeœli po prze-
czyszczeniu filtra i przy dobrym ciœnieniu wody w
instalacji , strumieñ wody ciep³ej jest bardzo ma³y w
porównaniu ze strumieniem zimnej wody (zauwa¿alnie
mniejszy ni¿ przy nowym kotle), przyczyn¹ mo¿e byæ
osadzenie kamienia kot³owego w wymienniku
p³ytowym. Nale¿y wówczas usun¹æ kamieñ kot³owy
przez wykonanie p³ukania, z zastosowaniem
odpowiedniego atestowanego œrodka rozpuszczaj¹ce-
go.

Junkers NOVATHERM

Konserwacjê mo¿e przeprowadziæ tylko uprawnio-
ny Serwisant.

Przed rozpoczêciem konserwacji nale¿y od³¹czyæ
zasilanie elektryczne od kot³a !!!

3.8.1 Wymiennik ciep³a

3.8.2 Palnik

3.8.3 - Armatura wodna i wymiennik p³ytowy (model
ZW 20)

"

"

"
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3.9 Przestawienie na inny rodzaj gazu

U¿ywaæ tylko oryginalnych zestawów przezbrojenio-
wych.
Przezbrojenia mo¿e dokonaæ tylko uprawniony
Serwisant.

1 zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy gaz i zdj¹æ obudowê.
2 zdemontowaæ palnik odkrêciæ lewy i prawy

podzespó³ i wymieniæ dysze (poz. 29, rys. 20)
3 wymieniæ talerzyk zaworu (ZW poz. 372, rys. 2)
4 wymieniæ kryzê (ZW poz. 379, rys. 20)
5 sprawdziæ szczelnoœæ
6 zaznaczyæ nowy typ gazu na tablicy danych

technicznych, etykietka za³¹czona w opakowaniu.
7 dokonaæ regulacji ciœnienia gazu na palniku.

Na tabeli przedstawiony jest wykaz niektórych
rozwi¹zañ usterek.
Przycisk przeciwzak³óceniowy (poz. 61, rys. 15) miga z
czêstotliwoœci¹ odpowiadaj¹c¹ zaistnia³ej awarii. Kocio³
mo¿na powtórnie uruchomiæ po usuniêciu przyczyny
awarii i naciœniêciu przycisku przeciwzak³óceniowego
(wskaŸnik awarii).

4. Usterki

Konserwacja i naprawy mog¹ byæ dokonywane
tylko przez uprawnionego Serwisanta.
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PROBLEM

(Kod awarii 2 Hz 2
razy na sekundê)

(kod awarii 1 Hz
1x na sekundê)

(kod awarii 0,5 Hz
- 1x na 2 sekundy)

(kod awarii
0,25 Hz 1 x co 4
sekundy)

Urz¹dzenie gaœnie
zaraz po zapaleniu

Kocio³ uruchamia siê
dopiero po kilku
próbach

Kocio³ nie w³¹cza siê

Po uruchomieniu
gaœnie; czuæ
spalinami

S³abo grzeje, p³omieñ
gaœnie

S³abo grzeje, dobry
p³omieñ.

Woda u¿ytkowa ma
ma³y strumieñ (tylko
ZW)

Grzejniki grzej¹ mimo
ustawienia termostatu
na 0 (tryb pracy
letniej)

PRZYCZYNA

zadzia³anie ogranicznika
temperatury przez zbyt wysok¹
temperaturê spowodowan¹
zablokowaniem pompy c.o. lub
zamkniêtym zaworem zasilania i
powrotu c.o., lub uszkodzenie
ogranicznika

powietrze w instalacji gazowej

brak energii elektrycznej
termostat ustawiony na 0
zegar (jeœli zainstalowany) Ÿle
zaprogramowany
brak sygna³u na elektrodzie
jonizacyjnej

sygna³ na elektrodzie jonizacyjnej
bez zap³onu na palniku.

kocio³ wy³¹czony przez czujnik
ci¹gu kominowego

niewystarczaj¹ce zasilanie gazem

termostat pokojowy Ÿle
wyregulowany

ciœnienie zasilania wodnego
niewystarczaj¹ce

wymiennik ciep³a ob³o¿ony
kamieniem kot³owym

krany lub mieszalniki brudne
zablokowana armatura wodna
zanieczyszczony filtr wody

zablokowanie zaworu 3-
drogowego

ROZWI¥ZANIE

skontrolowaæ:
otwarcie zaworów c.o.
czy pompa nie jest zablokowana (po odkrêceniu
korka, sprawdziæ œrubokrêtem, czy obraca siê wa³
pompy)
NTC zasilania i ogranicznik temperatury STB

odpowietrzyæ przewód doprowadzaj¹cy gaz

sprawdziæ zasilanie (220 V AC)
sprawdziæ bezpieczniki
wybraæ poprawnie temperaturê zasilania
zaprogramowaæ na nowo zegar lub pokrêciæ
prze³¹cznikiem funkcji (zob. instrukcje do
zegarów)
sprawdziæ system zap³onowy

sprawdziæ elektrodê jonizacyjn¹, p³ytê g³ówn¹

Sprawdziæ ci¹g kominowy. Usun¹æ brud lub inne
przyczyny blokuj¹ce dobry ci¹g. W razie
koniecznoœci zmieniæ po³o¿enie lub rozmiary
przewodu odprowadzaj¹cego gaz wg wskazówek
(zob. rys. 5)
Zaczekaæ a¿ czujnik spalin och³odzi siê przed
ponownym w³¹czeniem

sprawdziæ reduktor, jeœli niew³aœciwy lub
uszkodzony wymieniæ go. Sprawdziæ czy
butle(Propan/Butan) nie zamarzaj¹ podczas
funkcjonowania, jeœli tak, to umieœciæ je w
cieplejszym pomieszczeniu.

sprawdziæ pozycjê termostatu, wyregulowaæ
zgodnie z oczekiwan¹ temperatur¹ powietrza.

skontrolowaæ ciœnienie zasilania

sprawdziæ, ew. oczyœciæ
sprawdziæ, ew. oczyœciæ
sprawdziæ , ew. oczyœciæ
sprawdziæ, ew. usun¹æ kamieñ (p³ukanie)

zdemontowaæ i oczyœciæ zawór 3-drogowy
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5. Instrukcja obs³ugi

W³¹czenie kot³a

Lato

Zima

Kod awarii

Wy³¹czanie kot³a

Regulowanie temperatury ciep³ej wody (tylko model
ZW 20)

Otworzyæ zawór gazu przed kot³em, zawory odcinaj¹ce
c.o., zawór na wejœciu wody zimnej u¿ytkowej (ZW 20),
zawory na zasileniu zasobnika (ZS 20).
Ustawiæ g³ówny w³¹cznik w pozycji 1 (w prawo).

Urz¹dzenie jest gotowe do pracy.

- prze³¹cznik temperatury w pozycji , funkcjonuje
tylko ogrzewanie ciep³ej wody u¿ytkowej.

- prze³¹cznik temperatury zasilania c.o. w jednym
z po³o¿eñ od 1 do 7. Funkcja ogrzewania (c.o.)
w³¹czona, jednak z priorytetem przygotowania wody
u¿ytkowej. Temperaturê zasilania c.o. mo¿na nastawiaæ
w zakresie:

od poz.1 - 45°C
do poz.7 - 90°C

W instalacjach, gdzie zamontowany jest regulator
temperatury pomieszczenia po³¹czony z kot³em,
nastawia siê na regulatorze ¿¹dan¹ temperaturê w
pomieszczeniu (np. 20°C).

Regulator temp. zasilania w kotle nastawiæ na poz. "5"
lub wy¿ej.

Jeœli zdarzy siê jakaœ awaria podczas pracy kot³a, wtedy
zacznie migaæ dioda (przycisk przeciwzak³óceniowy) z
czêstotliwoœci¹ odpowiadaj¹c¹ danemu rodzajowi
awarii (zob. rozdz.4, str.19).

Po usuniêciu usterki wcisn¹æ przycisk z diod¹ - kocio³
powinien ponownie dzia³aæ.

Przestawiæ g³ówny prze³¹cznik na poz.0 (w lewo).
Zwróciæ uwagê, ¿e jeœli jest zainstalowany zegar w kotle
to zostanie on bez zasilania i bêdzie dzia³a³ tylko przez
czas rezerwy chodu (oko³o 70 godzin). Zamkn¹æ zawór
odcinaj¹cy gazu.

Obracaj¹c pokrêt³o regulatora w kierunku przeciwnym
do wskazówek zegara (w lewo): wzrasta strumieñ i
zmniejsza siê temperatura wody (w skrajnie lewej
pozycji przep³yw 4-13 l/min, ze wzrostem temp. ok.
25°C).
Obracaj¹c pokrêt³o regulatora zgodnie ze wskazówka-
mi zegara (w prawo): zmniejsza siê strumieñ i pod-
wy¿sza temperatura wody (w skrajnie prawej pozycji
przep³yw 2,5-6,5 l/min, ze wzrostem temperatury ok.
50°C).
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