Gazowy kocio³ grzewczy

CERANORM

Niskotemperaturowy kocio³ grzewczy
z palnikiem ch³odzonym wod¹
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ZSN 18-6 KE 23...
ZWN 18-6 KE 23...
ZWN 24-6 KE 23...
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Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy

Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa
Jeœli poczujesz zapach gazu:
Ø Zamknij zawór gazu.
Ø Otwórz okna.
Ø Nie prze³¹czaj ¿adnych prze³¹czników.
Ø Zgaœ otwarte p³omienie.
Ø Natychmiast wezwij pogotowie gazowe.
Jeœli poczujesz spaliny:
Ø Wy³¹cz urz¹dzenie (patrz str. 20).
Ø Otwórz okna i drzwi.
Ø Powiadom autoryzowany serwis.
Monta¿, zmiany
Ø Monta¿ kot³a zlecaæ jedynie uprawnionym instalatorom.
Ø Nie zmieniaæ elementów odprowadzaj¹cych spaliny.
Ø Nie zas³aniaæ i nie zmniejszaæ otworów wentylacyjnych w
drzwiach, oknach i œcianach. W przypadku monta¿u szczelnych
okien nale¿y zagwarantowaæ dop³yw powietrza do spalania.
Konserwacja
Ø Zaleca siê wykonywanie okresowych konserwacji co najmniej
raz w roku. Producent oferuje specjaln¹ umowê serwisow¹,
która szczegó³owo opisana jest w ksi¹¿ce gwarancyjnej
(Infolinia: 0801 600 801).
Ø U¿ytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeñstwo i pracê
kot³a.
Ø Stosowaæ tylko oryginalne czêœci zamienne!
Materia³y wybuchowe i ³atwopalne
Ø Nie wolno sk³adowaæ ani u¿ywaæ w pobli¿u urz¹dzenia
materia³ów ³atwopalnych (papier, rozpuszczalniki, farby itp.).
Powietrze do spalania (w pomieszczeniu)
Ø Powietrze do spalania (w pomieszczeniu) powinno byæ wolne
od agresywnych substancji (zawieraj¹ce zwi¹zki chloru i
fluoru). Uniknie siê w ten sposób korozji.
Przeszkolenie u¿ytkownika
Ø Poinformowaæ u¿ytkownika o sposobie dzia³ania i przeszkoliæ w
zakresie obs³ugi kot³a.
Ø Nale¿y zwróciæ uwagê Klientowi, ¿e nie powinien wykonywaæ
samodzielnie ¿adnych zmian i napraw.
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Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy

Powietrze podtrzymuj¹ce spalanie (powietrza w
pomieszczeniu)
l Nie dopuszczaæ do zanieczyszczenia powietrza
podtrzymuj¹cego spalanie (powietrza) w pomieszczeniu
zwi¹zkami agresywnymi (np. zwi¹zkami chloru lub
fluoru). Pozwala to unikn¹æ korozji.

Objaœnienie symboli
Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa
oznaczone s¹ w tekœcie trójk¹tem
ostrzegawczym na szarym tle.
S³owa ostrzegawcze oznaczaj¹ stopieñ niebezpieczeñstwa
gro¿¹cego w przypadku nieprzestrzegania wskazówek
dotycz¹cych bezpieczeñstwa.
Ø Ostrze¿enie oznacza, ¿e mog¹ pojawiæ siê znaczne
uszkodzenia instalacji i niewielkie zagro¿enie dla
u¿ytkownika.
Ø Niebezpieczeñstwo oznacza, ¿e mo¿e pojawiæ siê
znaczne zagro¿enie dla u¿ytkownika, w szczególnie
trudnych przypadkach nawet zagro¿enie ¿ycia.

Wskazówki oznaczone s¹ w tekœcie
odpowiednim symbolem. Tekst podkreœlony
jest z góry i z do³u poziomymi liniami.

Wskazówki zawieraj¹ wa¿ne informacje dotycz¹ce sytuacji
zagra¿aj¹cych cz³owiekowi i instalacji.

6 720 611 712 (04.04) PL
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manometr
syfon
odp³yw z zaworu bezpieczeñstwa
przycisk resetuj¹cy
wy³¹cznik g³ówny (sieciowy)
regulator temperatury zasilania c.o.
zawory serwisowe w przewodzie zasilaj¹cym i powrotnym c.o.
przy³¹cze ciep³ej wody
zawór gazowy (zamkniêty)
zawór odcinaj¹cy dop³yw zimnej wody
nalepka z oznaczeniem typu kot³a
regulator temperatury c.w.u.
wyœwietlacz
lampka kontrolna pracy palnika
lapmka kontrolna w³¹czenia zasilania
przycisk uruchamiaj¹cy funkcjê „kominiarz”
przycisk serwisowy
przycisk ECO/COM uk³adu c.w.u.

6 720 611 712 (04.04) PL

Uruchomienie

2.

Uruchomienie

2.1

Przed uruchomieniem

Otworzyæ zawór gazowy (172)
Ø DŸwigniê przekrêciæ do oporu w lewo (dŸwignia w
kierunku przep³ywu = zawór otwarty).
Zawory serwisowe (170)
Ø Zawory otworzyæ tak aby naciêcie by³o skierowane
równolegle do kierunku przep³ywu (patrz rys. 2).
(Naciêcie prostopadle do kierunku przep³ywu = zawór
zamkniêty)
Zawór odcinaj¹cy dop³yw zimnej wody (173) w kot³ach
ZWN
Ø DŸwigniê ustawiæ zgodnie z kierunkiem przep³ywu.
(DŸwignia prostopadle do kierunku przep³ywu = zawór
zamkniêty)

170
172

173

Rys. 2
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Uruchomienie

Kontrola ciœnienia wody grzewczej
Przed nape³nieniem instalacji nape³niæ w¹¿
wod¹. Zapobiega to przedostawaniu siê
powietrza do wody grzewczej.
Ø Wskazówka na manometrze (8.1) powinna wskazywaæ
wartoœæ w zakresie 1-2 bar.
Ø Je¿eli wskazówka znajduje siê poni¿ej 1 bar (zimna
instalacja): uzupe³niæ wodê, aby wskazówka znajdowa³a
siê w zakresie 1-2 bar.
Ø Je¿eli konieczna jest wy¿sza wartoœæ nastawy,
odpowiednie informacje nale¿y uzyskaæ od serwisanta.
Ø Przy max. temperaturze wody grzewczej max. ciœnienie
nie mo¿e przekraczaæ 3 bar (otworzy siê zawór
bezpieczeñstwa (15)).

8.1
15

Rys. 3
8
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Uruchomienie

2.2

W³¹czanie i wy³¹czanie kot³a

W³¹czanie
Ø Kocio³ w³¹czyæ za pomoc¹ w³¹cznika g³ównego, pozycja
(I).
Zielona lampka kontrolna zaœwieci siê, a na wyœwietlaczu
pojawi siê temperatura zasilania wody grzewczej.

6 720 610 333-04.1O

Rys. 4
Wy³¹czanie
Ø Kocio³ wy³¹czyæ za pomoc¹ w³¹cznika g³ównego, pozycja
(0).
Zielona lampka kontrolna zgaœnie.
Ø Przy wy³¹czeniu urz¹dzenia na d³u¿szy okres czasu
nale¿y zapoznaæ siê z roz. 2.9 (Ochrona
przeciwzamro¿eniowa).

6 720 611 712 (04.04) PL
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Uruchomienie

2.3

W³¹czanie ogrzewania

Ø Pokrêt³o regulatora temperatury < ustawiæ w takim
po³o¿eniu, aby dostosowaæ temperaturê zasilania do
instalacji ogrzewania:
- ogrzewanie pod³ogowe: np. po³o¿enie „3” (ok. 50°C)
- ogrzewanie niskotemperaturowe: po³o¿enie „E” (ok.
75°C)
- ogrzewanie przy temperaturze zasilania max. 88°C:
po³o¿enie „max.”.
Przy pracuj¹cym palniku zaœwieci siê czerwona lampka
kontrolna.

6 720 610 333-05.1O

Rys. 5

2.4

Regulacja ogrzewania
Nale¿y zwróciæ uwagê na prawid³owe
nastawy zgodnie z instrukcjami obs³ugi
zastosowanych regulatorów.

Ø Na pogodowym regulatorze temperatury (TA...) ustawiæ
krzyw¹ grzania i tryb pracy.
Ø Na regulatorze temperatury w pomieszczeniu (TR...)
nastawiæ wymagan¹ temperaturê.
Ø Nie wolno razem ³¹czyæ regulatorów TA... i TR...

20°C
15

10

25

30
5
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2.5

Kot³y ZSN z zasobnikiem c.w.u.: nastawa
temperatury c.w.u.
Ostrze¿enie: niebezpieczeñstwo oparzenia!
Ø w normalnym trybie pracy nie nale¿y
nastawiaæ temperatury powy¿ej 60°C,
Ø temperaturê 70°C mo¿na nastawiæ na
krótko do celów termicznej dezynfekcji.

Ø Temperaturê c.w.u. mo¿na ustawiæ za pomoc¹ pokrêt³a
regulatora temperatury ; w zakresie od 10 do 70°C.

6 720 610 333-07.1O

Rys. 6

Po³o¿enie pokrêt³a regulatora Temperatura wody
do oporu w lewo
ok. 10°C (ochrona
przeciwmrozowa)
"

do oporu w prawo

ok. 60°C
ok. 70°C

Tab. 1
Przycisk ECO
Przyciœniêcie i przytrzymanie przycisku „ECO” powoduje
prze³¹czenie miêdzy trybem pracy komfortowej a funkcj¹
ECO.

6 720 611 712 (04.04) PL
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Praca komfortowa, lampka w przycisku nie œwieci siê
(nastawa fabryczna)
W trybie pracy komfortowej priorytet ma zawsze zasobnik.
Najpierw woda w zasobniku podgrzewana jest do
nastawionej wartoœci temperatury, a nastêpnie uruchamiana
jest funkcja ogrzewania.
Funkcja ECO, lampka w przycisku œwieci siê
W trybie ECO kocio³ co 12 minut uruchamia na zmianê
funkcjê ³adowania zasobnika lub c.o.

2.6

Kot³y typu ZWN: nastawa temperatury
c.w.u.

Temperatura c.w.u.
W kot³ach typu ZWN temperaturê c.w.u. mo¿na nastawiæ na
regulatorze temperatury ; w zakresie 40-60°C.

6 720 610 333-07.1O

Rys. 7

Po³o¿enie pokrêt³a regulatora Temperatura c.w.u.
do oporu w lewo

ok. 40°C

"

ok. 55°C
ok. 60°C

do oporu w prawo
Tab. 2
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Przycisk ECO
Przyciœniêcie i przytrzymanie przycisku „ECO” powoduje
prze³¹czenie miêdzy trybem pracy komfortowej a funkcj¹
ECO.
Praca komfortowa, lampka w przycisku nie œwieci siê
(nastawa fabryczna)
Temperatura w kotle utrzymywana jest na nastawionym
sta³ym poziomie. Dlatego kocio³ w³¹cza siê nawet przy braku
poboru c.w.u.
Funkcja ECO, lampka w przycisku œwieci siê
Temperatura wody utrzymywana jest na poziomie
minimalnym. Je¿eli pokrêt³o regulatora temperatury < zosta³o
przekrêcone do oporu w lewo, funkcja podtrzymywania
temperatury nie dzia³a.
l z sygnalizacj¹ zapotrzebowania
Krótkie otwarcie i zamkniêcie zaworu c.w.u. powoduje
podgrzanie wody do nastawionej temperatury.
l bez sygnalizacji zapotrzebowania
Podgrzanie wody do nastawionej temperatury nastêpuje
dopiero przy poborze ciep³ej wody.
Funkcja sygnalizacji zapotrzebowania
umo¿liwia uzyskanie oszczêdnoœci gazu i
wody.

6 720 611 712 (04.04) PL
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2.7

Praca w okresie letnim (tylko
przygotowanie c.w.u.)

Pogodowy regulator ogrzewania:
Ø nie przestawiaæ po³o¿enia pokrêt³a regulatora temperatury
zasilania c.o. <
Przy okreœlonej temperaturze zewnêtrznej regulator
automatycznie wy³¹czy pompê c.o. i ogrzewanie.
Regulator temperatury w pomieszczeniu:
Ø pokrêt³o regulatora temperatury < przekrêciæ do oporu w
%
lewo ,,
Powoduje to wy³¹czenie pompy c.o. i ogrzewania. Funkcja
przygotowania c.w.u. oraz zasilanie regulatora ogrzewania i
zegara steruj¹cego pozostaj¹ bez zmian.

14

6 720 611 712 (04.04) PL

Uruchomienie

2.8

Czujniki spalin

Urz¹dzenie posiada dwa czujniki spalin. Czujnik spalin na
wylocie z przerywacz ci¹gu kominowego wy³¹cza kocio³. Na
wyœwietlaczu pojawia siê symbol A4.
Czujnik spalin na wylocie z komory spalania wy³¹cza kocio³.
Na wyœwietlaczu pojawia siê symbol A2.
Kocio³ uruchamia siê automatycznie po up³ywie 20 minut.
Niebezpieczeñstwo: ulatnianie siê spalin.
Nie wyjmowaæ czujnika spalin.

Je¿eli kocio³ wy³¹cza siê czêœciej:
Ø zleciæ sprawdzenie kot³a autoryzowanemu serwisantowi
lub instalacji spalinowej (kominowej) do uprawnionego
zak³adu kominiarskiego.

2.9

Ochrona przeciwzamro¿eniowa instalacji

Funkcja ochrony przeciwzamro¿eniowej instalacji
ogrzewania:
Ø ogrzewanie pozostawiæ w³¹czone, pokrêt³o regulatora
temperatury < ustawiæ przynajmniej w po³o¿eniu 1
Ø przy wy³¹czonym ogrzewaniu dolaæ œrodka
zapobiegaj¹cego zamarzaniu do wody grzewczej, patrz
instrukcja instalacji (skuteczne tylko dla instalacji c.o.)
Funkcja ochrony przeciwzamro¿eniowej dla zasobnika c.w.u.:
Ø pokrêt³o regulatora temperatury ; przekrêciæ do oporu w
lewo (10°C).

6 720 611 712 (04.04) PL
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Uruchomienie

2.10 Zak³ócenia
Podczas pracy mog¹ pojawiæ siê zak³ócenia.
Sygnalizowane jest to na wyœwietlaczu i za pomoc¹ lampki
pulsuj¹cej w przycisku D.
Je¿eli lampka w przycisku D pulsuje:
Ø przytrzymaæ przycisk D do czasu pojawienia siê na
wyœwietlaczu symbolu - -. Kocio³ zostaje ponownie
uruchomiony, a na wyœwietlaczu pojawia siê temperatura
zasilania.
Je¿eli lampka w przycisku D nie pulsuje:
Ø wy³¹czyæ i w³¹czyæ kocio³. Kocio³ zostaje ponownie
uruchomiony, a na wyœwietlaczu pojawia siê temperatura
zasilania.
Je¿eli zak³ócenia nie da siê usun¹æ:
Ø powiadomiæ autoryzowany serwis.

2.11 Zabezpieczenie przed blokad¹ pompy
Ta funkcja zapobiega zablokowaniu siê
pompy c.o. po d³u¿szej przerwie w
eksploatacji.
Po ka¿dym wy³¹czeniu pompy nastêpuje odliczanie czasu i
po up³ywie 24 godzin uruchamiania jest automatycznie na
krótko pompa c.o. (ok. 3 min.).

16
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Oszczêdnoœæ energii

3.

Oszczêdoœæ energii

Ogrzewanie oszczêdne
Konstrukcja kot³a pozwala na du¿¹ wygodê przy
jednoczesnym niskim zu¿yciu gazu i ma³ej emisji
zanieczyszczeñ œrodowiska. Dop³yw gazu do palnika
regulowany jest odpowiednio do zapotrzebowania na ciep³o w
mieszkaniu. Przy ma³ym zapotrzebowaniu na ciep³o p³omieñ
w kotle zostaje zredukowany. Jest to regulacja ci¹g³a. Dziêki
niej wahania temperatury s¹ niewielkie, a ciep³o
rozprowadzane jest w pomieszczeniach równomiernie. Mo¿e
siê zdarzyæ, ¿e kocio³ pracuje przez d³u¿szy czas, a mimo to
zu¿ycie gazu bêdzie mniejsze ni¿ w przypadku jego ci¹g³ego
w³¹czania i wy³¹czania.
Instalacje ogrzewania z regulatorem pogodowym TA...
W przypadku tego rodzaju regulacji mierzona jest
temperatura zewnêtrzna, a temperatura zasilania c.o. zmienia
siê w zale¿noœci od krzywej grzania nastawionej na
regulatorze. Im ni¿sza temperatura zewnêtrzna, tym wy¿sza
jest temperatura zasilania.
Nale¿y nastawiæ jak najni¿sz¹ krzyw¹ grzania. Za pomoc¹
pokrêt³a regulatora temperatury nale¿y nastawiæ max.
temperaturê obliczeniow¹ c.o. Nale¿y przestrzegaæ instrukcji
zastosowanego regulatora.

6 720 611 712 (04.04) PL
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Instalacje ogrzewania z regulatorem temperatury w
pomieszczeniu TR...
Pomieszczenie, w którym zamontowany jest regulator
temperatury wyznacza temperaturê dla innych pomieszczeñ
(pomieszczenie wzorcowe). W tym pomieszczeniu nie mog¹
byæ zamontowane g³owice termostatyczne.
Za pomoc¹ pokrêt³a regulatora temperatury nale¿y nastawiæ
max. temperaturê obliczeniow¹ ogrzewania. W po³o¿eniu E
uzyskuje siê max. temperaturê zasilania 75°C.
W ka¿dym pomieszczeniu (z wyj¹tkiem wzorcowego)
temperaturê mo¿na nastawiæ indywidualnie za pomoc¹
termostatycznych zaworów przygrzejnikowych. Je¿eli
temperatura w pomieszczeniu wzorcowym ma byæ ni¿sza ni¿
temperatura w pozosta³ych pomieszczeniach, nie nale¿y
zmieniac ustawieñ regulatora lecz za pomoc¹ zaworu
ograniczyæ dop³yw wody c.o. do grzejnika.
Zawory termostatyczne
Odkrêciæ ca³kowicie zawory przygrzejnikowe, aby uzyskaæ
wymagan¹ temperaturê w pomieszczeniu. Je¿eli przez
d³u¿szy czas wymagana temperatura nie zostanie osi¹gniêta,
zmieniæ na regulatorze krzyw¹ grzania lub wymagan¹
temperaturê w pomieszczeniu.
Ogrzewanie pod³ogowe
Temperatura zasilania nie mo¿e byæ wy¿sza od zalecanej
przez producenta wartoœci maksymalnej.
Tryb pracy oszczêdnej (obni¿enie temperatury w nocy)
Poprzez obni¿enie temperatury w pomieszczeniu w dzieñ lub
w nocy mo¿na uzyskaæ znaczne oszczêdnoœci paliwa.
Obni¿enie temperatury o 1 K mo¿e przynieœæ oszczêdnoœci
energii do 5%. Nie zaleca siê obni¿ania temperatury w
pomieszczeniu ogrzewanym w dzieñ poni¿ej 15°C w nocy.

18
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Oszczêdnoœæ energii

W budynkach o dobrej izolacji cieplnej w trybie pracy
oszczêdnej nale¿y nastawiæ ni¿sz¹ wartoœæ temperatury.
Nawet je¿eli nastawiona temperatura oszczêdna nie zostanie
osi¹gniêta, zu¿ycie energii jest mniejsze, poniewa¿
ogrzewanie pozostaje wy³¹czone. Pocz¹tek trybu pracy
oszczêdnej mo¿na w razie potrzeby nastawiæ wczeœniej.
Wentylacja
Nie nale¿y wietrzyæ pomieszczeñ przez „lufciki”. Powoduje to
ci¹g³e oddawanie ciep³a z pomieszczenia bez istotnej
poprawy parametrów powietrza w tym pomieszczeniu.
Lepsze jest wietrzenie krótkie, ale intensywne (ca³kowicie
otwarte okno).
Podczas wietrzenia nale¿y przykrêciæ zawory termostatyczne.
Ciep³a woda u¿ytkowa
Nale¿y nastawiaæ zawsze jak najni¿sz¹ temperaturê c.w.u.
Nastawienie na regulatorze ni¿szej temperatury oznacza
du¿e oszczêdnoœci energii.
Ponadto wysoka temperatura c.w.u. przyczynia siê do
odk³adania wiêkszej iloœci kamienia, co zak³óca pracê
urz¹dzenia (np. d³u¿szy czas grzania lub mniejszy pobór
wody).
Pompa cyrkulacyjna
Pompê cyrkulacyjn¹ dla obiegu c.w.u. nastawiæ za pomoc¹
zegara steruj¹cego odpowiednio do potrzeb (np. rano, w
po³udnie, wieczorem).
Teraz ju¿ wiedz¹ Pañstwo, jak mo¿na oszczêdzaæ energiê za
pomoc¹ urz¹dzeñ marki Junkers. W razie dalszych pytañ
nale¿y zwróciæ siê do swojego serwisanta lub producenta.

6 720 611 712 (04.04) PL
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Uwagi ogólne

4.

Uwagi ogólne

Czyszczenie obudowy
Obudowê nale¿y wycieraæ wilgotn¹ œcierk¹. Nie u¿ywaæ
ostrych lub ¿r¹cych œrodków czyszcz¹cych.
Dane kot³a
Kontaktuj¹c siê z serwisantem nale¿y podaæ dok³adne dane
urz¹dzenia. Znajduj¹ siê one na tabliczce znamionowej lub
na nalepce (str. 6, poz. 295).
Oznaczenie urz¹dzenia (np. ZSN 18-6...)
Data produkcji (FD)
Data uruchomienia
Wykonawca instalacji

20
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Skrócona instrukcja obs³ugi

5.

6 720 610 333-07.1O

Regulacja ogrzewania
Na pogodowym regulatorze
ogrzewania nale¿y nastawiæ
odpowiedni¹ krzyw¹ grzania i tryb
pracy lub na regulatorze temperatury
w pomieszczeniu nastawiæ wymagan¹
temperaturê.

Skócona instrukcja obs³ugi

w³¹czanie

6 720 610 333-04.1O

w³¹czanie ogrzewania

6 720 610 333-05.1O

Temperatura c.w.u.
lampka w przycisku ECO œwieci siê tryb pracy oszczêdnej
lampka w przycisku ECO nie œwieci
siê - tryb pracy komfortowej.

6 720 610 333-09.1O

praca w okresie letnim

zak³ócenia
patrz str. 16
wy³¹czanie

6 720 610 333-11.1O
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Notatki
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6 720 611 712 (04.04) PL

Notatki

6 720 611 712 (04.04) PL
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