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 Ръководство за експлоатация за потребителя

Евентуално важат също ръководствата на всички използвани спомагателни 
модули и допълнителни принадлежности.

Собственикът на съоръжението, респ. потребителят на съоръжението, поема 
съхранението на всички ръководства и документи.

Предайте това ръководство за монтаж, както и всички други важащи ръковод-
ства, на собственика на съоръжението, респ. потребителя на съоръжението.

Потребителят на съоръжението трябва да се погрижи за изпълнението на 
своята отговорност за безопасно използване на газ. Това засяга поддръжката на 
уреда чрез възлагането на работите на специализирана фирма. Задължението 
за документиране е на потребителя на съоръжението.

Настоящото ръководство за монтаж важи за газови кондензационни уреди FGB-(K).

Ние ще приемем безплатно вашият стар уред на фирма Wolf във всеки от нашите 
складове за доставка.

1 х  Газов кондензационен уред, готов за свързване, с облицовка

1 х Етикет за окачване за монтаж на стена

1 х Ръководство за монтаж за специализиран техник

1 х  Ръководство за експлоатация за потребителя

1 x  Списък за пуск в експлоатация

1 x Стикер „G31/G30“ (за пренастройка на течен газ)

1 x Кабел за свързване към мрежата, гъвкав, 3x1,0 mm²

1 x Винтово съединение за кабел M16 

3 x Винтово съединение за кабел M12

Следните принадлежности са необходими за инсталацията на газовия 
кондензационен уред:

- Принадлежности за въздух/отработен газ (вижте указанията за планиране)

- Фуния за оттичане на кондензат с държач на маркуча

- Кранове за поддръжка за потока напред и назад на отоплението

- Сферичен кран за газ с приспособление за защита от пожар

- Предпазна група за използвана вода

- Тръбна разводка за свързване на късо на връзките на резервоара

допълнителни принадлежности съгласно ценоразписа

Приложими документи

Съхранение на документите

Задължения на потребителя

Валидност на ръководството

Указание за изхвърлянето

Окомплектовка на доставката

Принадлежности

1. Указания за документацията /  
окомплектовка на доставката
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2. Указания за безопасност

Този уред не е предназначен за това, да бъде използван 
от лица (включително деца) с ограничени физически, 
сензорни или умствени способности или без опит, и/или 
без необходимите знания, освен ако те не бъдат наблю-
давани от отговарящо за тяхната безопасност лице, или 
не са получили от това лице инструкции, как трябва да 
се използва уреда.

„Указание“ обозначава технически инструкции, 
които трябва да се спазват, за да се предотвра-
тят щети и функционални повреди на уреда.

Внима-
ние

Опасност от електрическо напрежение при 
електроелементите!
Внимание: Преди сваляне на облицовката 
отделете уредите от електрическата мрежа с 
разделящото съоръжение за всички полюси.

При включено мрежово напрежение (разделя-
що съоръжение на всички полюси) никога не 
докосвайте електроелементите и контактите! 
Съществува опасност от токов удар с послед-
ващи здравословни проблеми или смърт.

При клемите за свързване на има напрежение 
също и при работен режим „ИЗКЛ.“.

„Указание за безопасност“ обозначава инструк-
ции, които трябва да се спазват точно, за да се 
предотвратят опасност или нараняване на лица 
и да се избегнат повреди на уреда.

Това ръководство трябва да се прочете преди началото 
на монтажа, пуска в експлоатация или поддръжката от 
извършващия съответните работи персонал. Указанията, 
дадени в това ръководство, трябва да се спазват. При 
неспазване на инструкцията за монтаж гаранционните 
искове спрямо фирма WOLF стават невалидни.

Монтажът на газов отоплителен котел трябва да бъде 
вписан и одобрен от отговарящото газоснабдително 
дружество.
Внимавайте за това, че са необходими регионални раз-
решителни за съоръжението за отработен газ и връзката 
за кондензат към обществената мрежа за мръсна вода.
Преди началото на монтажа информирайте областния 
отговорник по комините и отговорната служба за отпад-
ните води.

За монтажа, пуска в експлоатация и поддръжката на 
газовия кондензационен уред трябва да се използва 
квалифициран и инструктиран персонал. Работите по 
електрическите елементи (напр. управление) трябва да 
се извършват съгласно VDE 0105 част 1 само от елек-
троспециалисти.

За електроинсталационни работи са определящи изисква-
нията на VDE/ÖVE и на местното електроснабдително 
дружество (ЕСД).

Газовият кондензационен уред трябва да се използва 
само в диапазона на мощността, който е зададен в тех-
ническите документи на фирма WOLF. Употребата по 
предназначение на уреда включва използването един-
ствено за отоплителни съоръжения с топла вода съгласно 
DIN EN 12828.

Съоръженията за безопасност и наблюдение не трябва 
да се отстраняват, заобикалят или да се правят неактив-
ни по друг начин. Уредът трябва да се използва само в 
технически безупречно състояние.

Повреди и щети, които влияят отрицателно или биха мог-
ли да повлияят отрицателно на безопасността, трябва да 
бъдат отстранени незабавно от специалист. Повредени 
конструктивни части и компоненти на уреда трябва да се 
сменят само с оригинални резервни части на фирма WOLF.

Опасност при миризма на газ

- Затворете крана за газ.

- Отворете прозорците.

- Не задействайте електрически превключвател.

- Изгасете откритите пламъци.

- Обадете се от отвън на газоснабдяващото дружество  
и оторизираната специализирана фирма.

Опасност при миризма на отработен газ

- Изключете уреда

- Отворете прозорците и вратите

- Уведомете оторизирана специализирана фирма

Работи по съоръжението

- Затворете спирателния кран за газ и го подсигурете сре-
щу неволно отваряне.

- Изключете напрежението на уреда (напр. от отделния 
предпазител, разделящо съоръжение за всички полюси 
или авариен изключвател за отоплението) и се уверете в 
липсата на напрежение.

- Подсигурете съоръжението срещу повторно включване.

Инспекция и поддръжка

- Безупречната работа на газовите уреди трябва да се 
гарантира чрез поне една годишна инспекция и съобра-
зени с нуждите поддръжка / превантивна поддръжка от 
специализиран техник.

- За целта се препоръчва да сключите съответен договор 
за поддръжка.

- Потребителят отговаря за безопасността и опазването на 
околната среда, както и за енергийното качество на ото-
плителното съоръжение (Федерален закон за емисиите / 
Разпоредба за пестене на енергия).

- Използвайте само оригинални резервни части на фирма 
WOLF!

Указание: Това ръководство за монтаж трябва да се 
съхранява внимателно и да се прочете преди 
монтажа на уреда. Спазвайте също указанията 
за планиране в приложението!

Ако се извършват технически промени по 
управлението или по свързани с управлението 
технически елементи, ние не поемаме отговор-
ност за произлизащи в резултат на това щети.
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2. Указания за безопасност

Фигура: Трансформатор за запалване, електро за запалване с 
високо напрежение, горивна камера, 3WUV, помпа и вентилатор.
Опасност от електрическо напрежение, опасност от напрежение 
при запалване, опасност от изгаряне от горещи елементи

Фигура: Комбиниран газов клапан
Опасност от отравяне и експлозия в резултат на излизащ газ

Фигура: Връзка за газ: Опасност от отравяне и опасност от екс-
плозия в резултат на излизащ газ

Фигура: Клемна кутия: Опасност от електрическо напрежение
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Тип FGB-28 FGB-35 FGB-K-28 FGB-K-35
Номинална отоплителна мощност при 80/60°C kW 24,4/27,3 1) 31,1/34 1) 24,4/27,3 1) 31,1/34 1)

Номинална отоплителна мощност при 50/30°C kW 27,3 34,9 27,3 34,9
Номинално топлинно натоварване kW 25/28 1) 32/35 1) 25/28 1) 32/35 1)

Най-малка топлинна мощност (модул.) при 80/60°C kW 4,8 6,7 4,8 6,7
Най-малка топлинна мощност (модул.) при 50/30°C kW 5,3 7,5 5,3 7,5
Най-малко топлинно натоварване (с модулация) kW 4,9 6,9 4,9 6,9
Връзка за потока напред на отоплението G 3/4“(DN 20) 3/4“(DN 20)
Връзка за обратния поток на отоплението G 3/4“(DN 20) 3/4“(DN 20)
Връзка за топла вода/Циркулация G 1/2“ 1/2“
Връзка за студена вода G 1/2“ 1/2“
Връзка за газ Д 1/2“ 1/2“
Тръбна връзка за въздух/отработен газ mm 60/100 60/100
Размери        Дълбочина mm 310 310

Ширина mm 408 408
Височина mm 720 (Вкл. фланеца за свързване на уреда)

Отвеждане на въздух/отработен газ Тип B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x),  
C83(x), C93(x)

Газова категория вижте таблицата на страница 44
Стойност на връзката за газ

Природен газ E/H (Hi=9,5kWh/m³=34,2MJ/m³) m³/h 2,63/2,94 3,36/3,68 2,63/2,94 3,36/3,68
Природен газ LL (Hi=8,6kWh/m³=31,0MJ/m³) m³/h 2,90/3,25 3,72/4,06 2,90/3,25 3,72/4,06
Течен газ (Hi=12,8kWh/m³=46,1MJ/m³) kg/h 1,95/2,18 2,5/2,73 1,95/2,18 2,5/2,73

Налягане при връзката за природен газ (мин.-макс. допустимо) mbar вижте таблицата на страница 
44

вижте таблицата на страница 
44

Налягане при връзката за течен газ (мин.-макс. допустимо) mbar вижте таблицата на страница 
44

вижте таблицата на страница 
44

Коефициент на полезно действие при номинален товар при  
80/60°C (Hi/Hs)

% 98/88 98/88 98/88 98/88

Коефициент на полезно действие при 30% частичен товар и 
TR=30°C (Hi/Hs)

% 109/98 109/98 109/98 109/98

Фабрична настройка на температурата на потока °C 75 75
Температура на потока до приблизително °C 85 85
Макс. общо свръхналягане на отоплителния кръг bar 3,0 3,0
Макс. остатъчна височина на транспортиране за отопл. кръг: 
Високо ефективна помпа (EEI< 0,23)
1075 l/h дебит (25 kW при dt=20K) mbar 450 450 450 450
1376 l/h дебит (32 kW при dt=20K) mbar - 350 - 350
Макс. допустимо общо свръхналягане / макс. допуст. темп. топла 
вода

bar / °C 10 / 95 10 / 95

Дебит на топла вода l/min 2,0-14,3 2,0-16,3
Мин. налягане при поток 15502-2-2 bar 0,2 0,3
Температурен диапазон на топлата вода (регулируем) °C 30-65 30-65
Спец. Воден поток „D“ при ΔT = 30K l/min 13,4 16,3
Общо съдържание на разширителния съд литри 8 8
Предварително налягане на разширителния съд bar 0,75-0,95 0,75-0,95
Температура на отработения газ 80/60-50/30 при Qmax °C 76-55 87-58 76-55 75-50
Температура на отработения газ 80/60-50/30 при Qmin °C 50-40 50-40 50-40 50-40
Масов поток на отработения газ при Qmax g/s 10,72/11,96 13,53/14,76 10,72/11,96 13,53/14,76
Масов поток на отработения газ при Qmin g/s 1,75 2,67 1,75 2,67
Налично налягане за придвижване на газовия вентилатор при 
Qmax

Pa 140 160 140 160

Налично налягане за придвижване на газовия вентилатор при Qmin Pa 7 20 7 20
Група на отработените газове G52 G52

NOx клас 5 5
Макс. количество вода от кондензат съгласно DWA-A 251 l/h ок. 1,0 ок. 1,7 ок. 1,0 ок. 1,7
рН стойност на кондензата ок. 4,0 ок. 4,0 ок. 4,0 ок. 4,0
Електрическа консумирана мощност в режим на готовност W 2 2 2 2
Електрическа консумирана мощност W макс. 102 макс. 114 макс. 102 макс. 114
Клас на защита IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D
Електрическа връзка/предпазител 230V / 50Hz / 3,15A 230V / 50Hz / 3,15A
Общо тегло (газово кондензационно отопление) kg 30 35 30 35
СЕ идентификационен номер CE-0085CQ0261 CE-0085CQ0261
1) Режим на отопление / режим за топла вода

4. Технически данни
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1 Тръба за отработен газ

2 Горелка

3 Температурен сензор на котела

4 Топлообменник за топла вода

5 Газов вентилатор

6 Смесително съоръжение (Вентури вложка)

7 Газова арматура

8 Смукателна тръба

9 Сифон

10 Корпус на управлението

11 Вентилатор

12 Горивна камера - STB

13 Разширителен съд

14 Сензор за налягане

15 Температурен сензор за обратния поток

16 Температурен сензор за отработения газ

17 3-пътен клапан (мотор)

18 Помпа на отоплителния кръг с отдушник

19 Поток напред на отоплението

20 Поток напред на резервоара

21 Подаване на газ 

22 Обратен поток на резервоара

23 Обратен поток на отоплението

FGB Газово кондензационно отопление

1

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 20 21 22 23

2

3

4

6

5

7

5.1 Схема на монтаж на отоплението
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1 Тръба за отработен газ
2 Горелка
3 Температурен сензор на котела
4 Топлообменник за топла вода
5 Газов вентилатор
6 Смесително съоръжение (Вентури вложка)
7 Газова арматура
8 Смукателна тръба
9 Сифон
10 Корпус на управлението
11 Температурен сензор при изхода за топла вода
12 Пластинчат топлообменник
13 Вентилатор
14 Горивна камера - STB

15 Разширителен съд
16 Сензор за налягане
17 Температурен сензор за обратния поток
18 Температурен сензор за отработения газ
19 3-пътен клапан (мотор)
20 Помпа на отоплителния кръг с отдушник
21 Регулатор на дебита
22 Сензор за дебита
23 Поток напред на отоплението
24 Връзка за топла вода
25 Подаване на газ
26 Връзка за студена вода
27 Обратен поток на отоплението

1

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22

23 24 25 26 27

2

3

4

6

5

7

FGB-K Газово кондензационно комбинирано 
отопление

5.2 Схема на монтаж на  
комбинираното отопление
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Винт

• Развийте винта отдолу в средата на предната облицовка. 

• Натиснете двете фиксиращи куки отляво и отдясно и 
издърпайте облицовката напред.

• Откачете предната облицовка нагоре и я свалете.

6. Отваряне на облицовката
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За монтажа и работата на отоплителното съоръжение трябва да се спаз-
ват специфичните за страната
норми и разпоредби!

Спазвайте данните върху типовата табелка на отоплителния котел!

При инсталацията и работата на отоплителното съоръжение трябва да се 
спазват следните местни изисквания:

• Условия за поставяне

• Съоръжения за подаване и отвеждане на въздух, както и връзка за комин

• Електрическа връзка към електрозахранването

• Технически правила на газоснабдяващото дружество относно свързването на 

газовия уред към местната газопреносна мрежа

• Предписания и норми относно техническото защитно оборудване на  

водното отоплително съоръжение

• Инсталация за питейна вода

В частност за монтажа трябва да се спазват следните общи предписания, 
правила и директиви:

• (DIN) EN 806 Технически изисквания за сградните инсталации за питейна 

вода

• (DIN) EN 1717 Защита срещу замърсяване на питейната вода във водоснаб-

дителните инсталации

• (DIN) EN 12831 Отоплителни системи в сгради. Метод за изчисляване на 

проектните топлинни загуби

• (DIN) EN 12828 Отоплителни системи в сгради. Проектиране на отоплителни 

системи с топлоносител вода

• (DIN) EN 13384 Комини. Методи за термо и аеродинамично изчисление

• (DIN) EN 50156-1 (VDE 0116 част 1) Електрически съоръжения за пещи и 

спомагателни съоръжения

• VDE 0470/(DIN) EN 60529 Степени на защита, осигурени от обвивката

• VDI 2035 Предотвратяване на щети в отоплителни съоръжения с топла вода

 - Образуване на камък (Лист 1)

 - Корозия от страната на водата (Лист 2)

 - Корозия от страната на отработения газ (Лист 3)

7. Норми и предписания
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7. Норми и предписания 

В частност за монтажа и работата в Швейцария важи следното:

• SVGW - предписания

• VKF - предписания

• Трябва да се спазват BUWAL и местните предписания.

• Правила за работа с газ G1

• EKAS Форма 1942; Директива за течен газ, част 2

В частност за монтажа и работата в Австрия важи следното:

• ÖVE - предписания

• Изисквания на ÖVGW както и съответните Ö-норми

• ÖVGV TR-Газ (G1), ÖVGW-TRF (G2)

• Изисквания на ÖVGW директивата G41 при отвеждане на вода от кондензат

• Местни изисквания на службите по строителен и индустриален надзор (най-чес-
то представени чрез коминочистача)

• Местни изисквания на GVU (газоснабдително дружество)

• Изисквания и предписания на местните електроснабдителни дружества

• Изисквания на регионалните строителни разпоредби

• Трябва да се спазват минималните изисквания към водата за отопление съгласно  
ÖNORM H5195-1

Освен това за монтажа и работата в Германия важи следното:

• Технически правила за газови инсталации DVGW-TRGI 2008  
(DVGW Работен формуляр G600) и TRF

• DIN 1988 Технически правила за инсталации за питейна вода
• DIN 18160 Съоръжения за отработени газове
• DWA-A 251 Кондензати от кондензационни котли
• ATV-DVWK-M115-3 Индиректно въвеждане на небитови отпадни води - Част 

3: Практика за наблюдение на индиректното въвеждане

• VDE 0100 Условия за изграждане на силнотокови съоръжения с 
номинални напрежения до 1000V.

• VDE 0105 Работа на силнотокови съоръжения, общи изисквания

• KÜO- Разпоредба за проверка на федерацията
• Закон за пестене на енергия (EnEG) със съответните разпоредби:
 EneV Разпоредба за пестене на енергия (в съответната валидна версия)
• DVGW Работен формуляр G637
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Газово кондензационно отопление FGB-...
Газов конденационен уред съгласно DIN EN 437 / DIN 
EN 677 / DIN EN 625 / DIN EN 15502-1 / DIN EN 60335-1 / 
DIN EN 60335-2-102 / DIN EN 55014-1/ както и ЕС разпо-
редба 2009/142/EС (директива за газови уреди), 92/42/
EИО (директива за коефициента на полезно действие), 
2014/35/EС (директива за ниско напрежение) и 2014/30/EС 
(ЕМС директива), с електронно запалване и електронно 
наблюдение на температурата на отработените газове, за 
отопление при ниска температура и приготвяне на топла 
вода в отоплителни съоръжения с температури на потока 
до 90°C и 3 bar допустимо работно налягане съгласно 
DIN EN 12828. Този газов кондензационен уред на фирма 
Wolf е одобрен също за поставяне в гаражи.

7. Норми и предписания

 Работещи в зависимост от въздуха в по-
мещението газови кондензационни уреди 
трябва да се монтират само в помещение, 
което изпълнява основните изисквания за 
проветрението. В противен случай съществува 
опасност от задушаване или отравяне. Проче-
тете ръководството за монтаж и поддръжка, 
преди да инсталирате уреда! Спазвайте също 
указанията за планиране.

 При работа с течен газ трябва да се използва 
единствено пропан съгласно DIN 51 622, защо-
то в противен случай съществува опасност 
за възникване на повреди по отношение на 
стартовото поведение и работата на газовия 
кондензационен уред, в резултат на които има 
също опасност от повреди на уреда и нараня-
ване на хора.

 При лошо обезвъздушен резервоар за течен газ 
може да се стигне до проблеми със запалване-
то. В този случай се обърнете към фирмата, 
пълнеща резервоара за тече газ.

 Настройващата се температура на водата в 
резервоара може да е над 60°C. При кратка 
работа над 60°C, тя трябва да се наблюдава, за 
да се осигури защита от попарване. За продъл-
жителна работа трябва да се вземат съответни 
предпазни мерки, които изключват температура 
при крана над 60°C, напр. клапан с термостат.

За защита срещу котлен камък над обща твърдост от 15°dH 
(2,5 mol/m³) температурата на топлата вода трябва да се 
настройва на максимум 50°C.
Съгласно разпоредбата за топлата вода това е долната 
допустима стойност за температурата на топлата вода, 
защото при ежедневно използване на съоръжението 
за топла вода практически по този начин се изключва 
риска от размножаване на легионелите. (при монтаж на 
резервоар за питейна вода ≤ 400 литра; пълна смяна на 
водата в резервоара при използване в рамките на 3 дни)

Над обща твърдост от повече от 20°dH за затопляне на 
питейната вода във всеки случай е необходимо използ-
ването на воден пречиствател в тръбата за подаване 
на студена вода с цел удължаване на интервалите за 
поддръжка.
Също и при твърдост на водата по-малка от 20°dH на 
места може да има повишен риск от натрупване на котлен 
камък и да е нужна мярка за намаляване на твърдостта. 
При неспазване на това изискване може да се стигне до 
преждевременно натрупване на котлен камък в уреда и 
на ограничена ефективност на топлата вода. Винаги мест-
ните особености трябва да се проверяват от отговарящия 
специализиран техник.

Фигура: Газово кондензационно отопление Wolf
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Първо трябва да се определи позицията на монтаж на 
уреда.
При това трябва да се вземат под внимание връзката 
за отработен газ, страничните разстояния до стените и 
тавана, както и евентуално вече наличните връзки за газ, 
отопление, топла вода и електрическа връзка.

Минимални разстояния

За извършване на работи по инспекцията и поддръжката 
на уреда ние препоръчваме да спазвате минималните 
разстояния, защото в противен случай не се гарантира 
достатъчна проверка и функционална проба на уреда при 
работите по поддръжката.

 Уредът трябва да се поставя само в защитени 
от замръзване помещения.

Освен това всички елементи на газовия кондензационен 
уред трябва да са свободно достъпни от отпред. Трябва 
да могат да се извършват измервания на отработения газ. 
Ако минималните разстояния и изискванията за достъп-
ност не бъдат спазени, в случай на намеса на клиентската 
служба на фирма Wolf може да бъде поискано осигуряване 
на достъп.

Работа в мокри помещения

Газовият кондензационен уред на фирма Wolf при доставка 
за независеща от въздуха в помещението работа отговаря 
на клас на защита IPx4D. При поставяне в мокри помеще-
ния трябва да са изпълнени следните условия:

- независеща от въздуха в помещението работа

- спазване на класа на защита IPХ4D

- всички входящи и изходящи електрически проводници 
трябва да са прекарани и фиксирани чрез винтови 
съединения за освобождаване на опъна. Винтовите 
съединения трябва да се затегнат здраво, така че във 
вътрешността на корпуса да не може да прониква вода!

Защита от шум: При критични инсталационни условия 
(напр. монтаж върху стена от гипсокартон) могат да са 
необходими допълнителни мерки за свързване на об-
вивките на корпуса на уреда. В този случай използвайте 
дюбели за защита от шум и евентуално гумени буфери 
или изолационни ленти.

Въздухът за изгаряне, който се подава към 
уреда, и помещението на поставяне не трябва 
да съдържат химически материали, напр. 
флуор, хлор или сяра. Подобни материали се 
съдържат в спрейове, бои, лепила, разтвори-
тели и почистващи препарати. В неблагопри-
ятен случай те могат да доведат до корозия, 
също и в съоръжението за отработен газ.

Разстояние на уреда от горими материали 
или горими конструкционни елементи не 
е необходимо, защото при номиналната 
отоплителна мощност на уреда не възник-
ват температури над 85°C. Въпреки това в 
помещението на поставяне на трябва да се 
използват екзплозивни или лесно запалими 
материали, защото съществува опасност от 
пожар или експлозия!

При монтажа на уреда трябва да се внимава 
за това, в газовия уред да не попадат чужди 
предмети (напр. прах от пробиване), защото 
те могат да доведат до повреди на уреда.

Внима-
ние

Фигура: Минимални разстояния

Странични разстояния мин. 40 mm

мин. 552mm

мин. 500mm

8. Поставяне
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Система за отработен газ
60/100

Система за отработен газ
80/125

* опционално изпълнение на 
уреда 
(в зависимост от изпълнението 
за страната)

Принадлежности 
Системи за отработен 
газ 60/100 
с отвор за измерване 
на отработения газ

м
ин

. 5
52

 m
m

14
6 

(1
06

*)

23
0

Закрепване на уредите с ъгъл за окачване / 
система за отработени газове

 При монтажа на уреда трябва да се внимава за 
достатъчната товароносимост на фиксиращите 
елементи. При това също трябва да се вземе под 
внимание структурата на стената, защото в про-
тивен случай може да се стигне до излизане на 
газ и вода и съществува опасност от експлозия 
и наводнение.

1. Маркирайте отворите Ø12 за винкела за окачване като 
вземете под внимание минималните разстояния до 
стената.

2. Поставете дюбелите и фиксирайте винкела за окачване 
с помощта на доставените винтове.

3. Окачете кондензационния уред със спънките за  
окачване във винкела за окачване.

9. Монтажни размери
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Топлинен кръг

Препоръчва се монтиране на по един кран за поддръжка в отоплителния поток напред и отоплителния поток назад.

Указание: В най-ниската точка на съоръжението трябва да се предвиди кран за пълнене и изпразване.  
За защита на високо ефективната помпа и на уреда в захранването към отоплителния уред се препоръчва 
използването на сепаратор за кал с интегриран магнитен сепаратор. Това важи особено при стари съоръже-
ния и монтаж на смесители.

Фигура: Инсталация за питейна вода

Връзка за студена и топла вода

Препоръчва се монтиране на кран за поддръжка в пода-
ването на студена вода.
Ако налягането в захранването със студена вода е на мак-
сималното допустимо работно налягане от 10 bar, тогава 
трябва да се монтира изпитан и сертифициран регулатор 
на налягането.
Ако се използват смесителни батерии, тогава трябва да се 
предвиди централно регулиране на налягането.
При връзката за студена и топла вода трябва да се спазват 
EN 806 и предписанията на местното водоснабдително 
дружество.
Ако инсталацията не съответства на показаното изобра-
жение, гаранцията става невалидна.

Указание: При избора на изолационния материал от 
страна на съоръжението трябва да се обърне 
внимание на техническите правила, както и 
на евентуално възможните електрохимически 
процеси. (Смесен монтаж)

 При инсталацията трябва да се внимава за 
това, че съгласно EN 1717 в тръбопровода за 
питейна вода трябва да се инсталира тръбен 
разделител.

При отопления без използване на топла вода 
между потока напред и назад на резервоара 
трябва да се монтира тръба за късо съеди-
нение (принадлежност)!

Фигура: Връзка за поток напред / назад на резервоара

Поток назад на 
резервоара

G½“

Поток напред на 
резервоара

G½“
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10. Инсталация
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Фигура: Сферичен кран за газ, преходна форма (принадлеж-
ност) 

Фигура: Сферичен кран за газ, ъглова форма (принадлежност) 

Фигура: Монтаж на връзка за газ

Seite 16
Gaskugelhahn, Durchgangsform

Gaskugelhahn, Eckform

Свържете тръбата за подаване на газ без напрежение при 
газовата връзка или към компресора (препоръчва се) с 
одобрено изолиращо средство при газовата връзка R½“.

Прекарването на тръбата за газ, както и 
връзката от страната на газа трябва да се 
извършват само от сертифициран газов ин-
сталационен техник.

Почистете отоплителната мрежа и га-
зовата тръба преди свързване на га-
зовия кондензационен уред, особено 
при по-стари съоръжения, от остатъци. 
Преди пуск в експлоатация трябва да се про-
верят за течове тръбните връзки и местата 
на свързване от страната на газа. При непра-
вилен монтаж или при използване на непод-
ходящи конструкционни части или групи, га-
зът може да излезе, в резултат на което има 
опасност от отравяне и експлозия.

В газовото подаване преди газовия конден-
зационен уред трябва да има наличен сфе-
ричен кран със съоръжение за защита от 
пожар. В противен случай при пожар има 
опасност от експлозия. Газовото захранване 
трябва да се проектира съгласно изисквания-
та на DVGW-TRGI.

Сферичният кран за газ трябва да се по-
стави на достъпно място.

Проверката за течове на газовата тръба 
трябва да се извърши без газов конден-
зационен уред. Не изпускайте тестовото 
налягане през газовата арматура!

Газовите арматури на уреда трябва да се 
натоварват с макс. 150 mbar. При по-ви-
соки налягания може да бъде повреден 
газовия клапан, при което съществува 
опасност от експлозия, задушаване и от-
равяне. При проверка на налягането на га-
зовата тръба сферичният кран за газ при 
газовия кондензационен уред трябва да е 
затворен.

При монтажа на газовата връзка трябва 
да се внимава за непропускащо газ затя-
гане на всички винтови съединения.

11. Връзка за газ
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При работа на уреда с празен сифон съществува 
опасност от отравяне в резултат на излизащите 
отработени газове. Поради това преди пуска в 
експлоатация напълнете с вода. 
Развийте, свалете и напълнете сифона, докато 
от страничния изход започне да излиза вода. 
Завийте отново сифона и внимавайте за пра-
вилното положение на уплътнението.

Преди пуска в експлоатация всички хидра-
влични тръби трябва да се подложат на 
проверка за течове:
Тестово налягане от страната на питейната 
вода макс. 10 bar
Тестово налягане от страната на загряващата 
вода макс. 4,5 bar

Фигура: Сифон

Указание: 
Маркучът за кондензат при сифона не трябва да се усуква 
или навива, защото в противен случай има опасност от 
работни повреди.

12. Монтаж на сифон
Връзка за кондензирала вода

Монтажът на сифона се извършва преди монтажа на 
уреда!

Приложеният в окомплектовката на доставката сифон 
трябва да се монтира от долната страна на уреда, 
уплътнителният маншет трябва да се намаже със 
силиконова грес преди монтажа! Винтовото съедине-
ние трябва да се постави след това, да се затегне към 
щуцера за връзка и да се провери за стабилно положе-
ние. Уплътнителния маншет трябва да се фиксира!
Трябва да се внимава за това, уплътнителният маншет 
да уплътнява долната част на корпуса.
Маркучът за оттичане трябва да се фиксира сигурно над  
фунията за оттичане (сифона).

Ако кондензиралата вода се отвежда директно в тръ-
бопровода за мръсна вода, тогава трябва да се осигури 
проветрение, за да не може тръборовода за мръсна 
вода да въздейства обратно върху газовия кондензацио-
нен уред.

При свързване на неутрализатор (принадлежност) тряб-
ва да се спазва приложената инструкция.
За кондензационни уреди до 200 kW съгласно Работен 
формуляр ATV-DVWK-А251 не е необходимо съоръже-
ние за неутрализация.
Ако се използва съоръжение за неутрализация, тогава 
важат специфичните за страната предписания за из-
хвърлянето на остатъците от този агрегат.

Пълненето на сифона се извършва чрез тръбата за 
отработен газ.
Вижте глава 18 "Пълнене на отоплителното съоръжение/
сифона"!

Внима-
ние

Уплътняващ маншет

Изходяща фуния за 
маркуча за оттичане

Щуцер за свързване на ваната за кондензат
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При ниски външни температури може да се 
случи, съдържащата се в отработения газ водна 
пара да кондензира при отвеждането на въз-
дух/отработен газ и да замръзне на лед. Чрез 
съответните мерки на обекта, като например 
монтаж на подходящ улей за сняг, трябва да се 
предотврати падането на лед.

За отговорника по комините щуцерите за измер-
ване на отработения газ трябва да са свободно 
достъпни и след монтажа на покриващите 
облицовки.

Внима-
ние

Фигура: Пример за отвеждане на въздух/отработен газ

За концентричното отвеждане на въздух/отра-
ботен газ и тръбите за отработен газ трябва да 
се използват само оригинални части на фирма 
Wolf. 
Моля, преди монтажа обърнете внимание на 
указанията за планиране на отвеждането на 
въздух/отработен газ!

Тъй като в отделните федерални провинции има 
различаващи се едно от друго предписания, е 
препоръчително преди монтажа на уреда да се 
направи консултация със съответните органи и 
отговорника по комините.

Внима-
ние

13. Отвеждане на въздух/отработен газ
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Общи указания за 
електрическата връзка

Монтажът трябва да се извърши единствено от сертифицирана 
електро-инсталационна фирма. Трябва да се спазват VDE пред-
писанията и местните предписания на електроразпределителна-
та фирма.

При поставяне в Австрия: Трябва да се спазват предписанията 
и изискванията на ÖVE, както и на местните електроснабдителни 
дружества.

В мрежовото захранване преди уреда трябва да се свърже прев-
ключвател за всички полюси с минимум 3 mm контактно разстоя-
ние. Също така изпълнителят трябва да постави клемна кутия.

Проводниците за сензорите не трябва да се полагат заедно с про-
водниците на 230V.

Опасност от електрическо напрежение при електроелементите!
Внимание: Преди сваляне на облицовката изключете разделящо-
то  
съоръжение на всички полюси.

При включено разделящо съоръжение никога не докосвайте 
електроелементите и контактите! Съществува опасност от токов 
удар с последващи здравословни проблеми или смърт.

При сервизни и инсталационни работи напрежението в цялото 
съоръжение трябва да се изключи, защото в противен случай 
има опасност от токови удари!

Върху уреда няма мрежови превключвател! При всички работи 
в уреда трябва чрез отваряне на разделящото съоръжение за 
всички полюси или на външния мрежови предпазител да се оси-
гури липса на напрежение в уреда!

Внима-
ние

Отстраняване на предната  
облицовка

Винт Първо развийте винта отдолу в средата на предната облицовка. 

Натиснете двете фиксиращи куки отляво и отдясно и издърпайте облицовката 
напред.
Откачете предната облицовка нагоре и я свалете.

14. Електрическа връзка
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14. Електрическа връзка
Отваряне на управлението

Отваряне на задната страна на 
управлението

Натиснете поддържащата скоба върху облицовката нагоре и отворете управле-
нието напред.

Отворете капака на управлението с отвертка
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14. Електрическа връзка
Клемна лента

Мрежова връзка 230V / 50 Hz

Вход на термостата на помещението (мост)
Внимание:  Към входа Е1 не трябва да се прила-

га външно напрежение, тъй като то 
води до разрушаване на платката.

Външен температурен сензор
T_Външно   (5K NTC)

Температурен сензор на резервоара
T_ТВ   (5K NTC)

eBus
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14. Електрическа връзка

Мрежова връзка 230V / 50 Hz

Съоръженията за регулиране, управление и безопасност 
са окабелени и проверени.
Трябва да се свържат само още мрежовата връзка и външ-
ните принадлежности.
Свързването към електрическата мрежа трябва да се 
извърши чрез постоянна връзка.

Мрежовата връзка трябва да се свърже чрез разделително 
устройство на всички полюси (напр. авариен изключвател 
за отопление) с минимум 3 mm контактно разстояние.

Към свързващия кабел не трябва да се свързват допъл-
нителни консуматори. В помещения с вана за къпане или 
душ уредът трябва да се свързва само през дефектното-
кова защита.

Указание за монтаж на електрическата връзка
- Преди отваряне изключете напрежението на съоръжението.
- Проверете липсата на напрежение.
- Свалете предната облицовка.
- Отворете предната част на управлението напред.
- Отворете капака на корпуса на управлението.
- Използвайте гъвкав кабел за свързване с мрежата, 3x1,0mm²
- Прекарайте кабела през кабелния водач М16 в дъното на уреда и го фиксирайте в таблото на управлението с кабелни 

връзки
- Осигурете освобождаване на опъна на кабела с кабелни връзки.
- Свържете съответните проводници в областта на свързване.

Фигура: Мрежова връзка

Фигура: Смяна на предпазител

Смяна на предпазител

Преди смяната на предпазител уредът трябва да бъде 
разделено от мрежата чрез разделящото съоръжение на 
всички полюси.

Опасност от електрическо напрежение при електроеле-
ментите. Никога не докосвайте електрически елементи и 
контакти, когато газовият кондензационен уред не е отде-
лен от мрежата. Съществува опасност за живота!

разделящо
съоръжение на 
всички полюси
от изпълнителя
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Връзка на входа Е1

Прекарайте свързващия кабел през кабелния водач и в 
таблото на управление откачете фиксирания с кабелни 
връзки мост към вход Е1. Свържете свързващия кабел за 
входа Е1 към клемите Е1 съгласно електрическата схема.

Към входа Е1 не трябва да се прилага 
външно напрежение, тъй като то води до 
разрушаване на елемента.

Внима-
ние

Фигура: Връзка вход E1

Връзка на уреда за малки напрежения

Връзка на външен сензор

Прекарайте свързващия кабел през кабелния водач и 
го фиксирайте. Външният сензор може по избор да се 
свърже към клемната лента на кондензационния уред при 
връзка AF, или към клемната лента на принадлежността 
за управление.

При монтажа на уреда на места с опасност 
от повишено електромагнитно лъчение се 
препоръчва, сензорът и проводниците на 
eBus да се изпълнят с ширмовка. При това 
ширмовката на проводниците трябва да е 
свързана едностранно към РЕ потенциала 
в управлението.

Внима-
ние

Фигура: Връзка на външен сензор 

Връзка на сензора на резервоара

Прекарайте свързващия кабел през кабелния водач и го 
фиксирайте. Свържете свързващия кабел за сензора на 
резервоара SF към клемите SF съгласно електрическата 
схема.

При монтажа на уреда на места с опасност 
от повишено електромагнитно лъчение се 
препоръчва, сензорът и проводниците на 
eBus да се изпълнят с ширмовка. При това 
ширмовката на проводниците трябва да е 
свързана едностранно към РЕ потенциала 
в управлението.

Внима-
ние

Фигура: Връзка на сензора на резервоара

Връзка на дигитална принадлежност за управле-
ние Wolf (напр. BM-2, MM, KM, SM1, SM2,)

Трябва да се свързват само управления от програмата 
принадлежности на фирма Wolf. Към съответната принад-
лежност е приложен план за свързване.
Като свързващ проводник между принадлежността а упра-
вление и кондензационния уред трябва да се използва 
двужилен проводни (сечение > 0,5mm²).

При монтажа на уреда на места с опасност 
от повишено електромагнитно лъчение се 
препоръчва, сензорът и проводниците на 
eBus да се изпълнят с ширмовка. При това 
ширмовката на проводниците трябва да е 
свързана едностранно към РЕ потенциала 
в управлението.

Внима-
ние

Фигура: Връзка на дигитална принадлежност за управление 
Wolf (eBus интерфейс)

14. Електрическа връзка

Внимание:  Внимавайте 
за полюсите 
+/-!
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1  Бутон за топла вода +
 - Показание / настройка на необходимата температура на топлата вода +
 - Избор на ниво за специалист + 

- Избор на HG номер на параметър +
 - Избор на показвана стойност +

2  Бутон за топла вода - 
 - Показание / настройка на необходимата температура на топлата вода - 

- Избор на ниво за специалист -
 - Избор на HG номер на параметър -
 - Избор на показвана стойност -

3  Информационен бутон
 - Показване на меню с показания

4  Бутон за изчистване на грешки (нулиране)
 - Изчистване на грешки (1х кратко натискане) 

- Показване на ниво за специалист ( tS, In, Hi, rES ) (задържане натиснат за 10 сек.)
 - Потвърждаване на ниво за специалист ( tS, In, Hi, rES ) (натискане за 1 сек.)

5  Бутон за работен режим
 - Изк. (защита от замръзване активна)
 - Летен режим (активно само приготвяне на топла вода)
 - Зимен режим (активно отопление и приготвяне на топла вода)

6  Бутон за отопление +
 - Показание / настройка на необходимата температура на потока +
 - Показване / промяна на HG стойност на параметър +
 - Показване на стойност (меню с показание, история на грешките) 

7  Бутон за отопление -
 - Показание / настройка на необходимата температура на потока -
 - Показване / промяна на HG стойност на параметър -
 - Показване на стойност (меню с показание, история на грешките) 

8  Режим за почистване на комина (натискане на 6 и 7 едновременно за 5 сек.)
 - Бутон за топла вода (1) +     →      управление на горното натоварване
 - Бутон за топла вода (2) -      →      управление на долното натоварване 

- Деактивиране на режима за почистване на комина (натиснете бутон 4)

1 7

2 6

8

5

4

3

За преглед на показанието на дисплея 
вижте ръководство за експлоатация за 
потребителя

15. Управление
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15. Управление

Меню за показания  
(информационен бутон)

Чрез кратко натискане на информационния бутон (3) се попада в нивото с 
показанията. 
С бутоните 1 и 2 може да се прелисти към съответната показвана стойност, 
напр. I06. 
Чрез натискане на бутоните 6 или 7 се показва съответната стойност. 
С бутоните 1 или 2 може да се върнете обратно към избора на показания. 
С информационния бутон или след 2 минути менюто за показания се затваря.

Име Описание Показание в
i00 Температура на сензора за потока (°C)
i01 Температура на сензора за обратен поток (°C)
i02 Температура на сензора за топла вода (°C)
i03 Соларно захранване топла вода / 

Температура на резервоара с топла вода
(°C)

i04 Температура на сензора за отработени газове (°C)
i05 Външна температура (°C)
i06 Обороти на вентилатора (min-1 x 60)
i07 Обороти на PWM помпата (%)
i08 Дебит на топлата вода (ltr. / min.)
i09 Действително налягане на водата bar
i10 STB ВКЛ. и ИЗКЛ.
i11 Поток на пламъка (µA x 10)
i12 Версия на фърмуера Версия  

C_x.xx

Информационен 
бутон (3)

1

2

7

6

Показание на дисплея

Режим за топла вода 
(ако символът мига е активно искане за топлина за 
режим за топла вода)
Показание само при налично приготвяне на топла вода
Отоплителен режим
(ако символът мига е активно искане за топлина за отоплителен режим)
Промени са възможни, само когато топлинната крива е деактивирана
Показание при активен код за грешка
Бутон за изчистване на грешката (1х кратко натискане)
Кодовете за грешка се нулират
Показвания на температура, кодове за грешка, HG параметри и стойности за настройка.  
При режим за почистване на комина се показва степента на модулация.

Модулационни степени на горелката
1% - 30%, 30% - 75%, 75 - 100%

Сервиз
- Режим за почистване на комина активен
- Показва се повреда
Показание на налягането на водата в отоплителната система

Програма за обезвъздушаване
При ново свързване на мрежовото захранване, прекъсване на тока, налягане на водата 
под 0,5 bar и при деблокиране на STB, газовият вентилатор работи за 2 минути с пълно 
натоварване, а помпата и 3-пътният превключвателен вентил се задействат.
Преждевременно прекъсване с бутон „Нулиране“! 
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Режими на работа (бутон за 
режим на работа)

С бутона за режим на работа (5) се настройва режима на работа на уреда.
„Готовност (Изкл.)“, „Летен режим“ или „Зимен режим“

Готовност (Изкл.)

Уредът е изключен, само защитата от замръзване е активна.

Зимен режим

Зимен режим, отоплителен режим и приготвяне на топла вода са активни.

Летен режим на работа

Летен режим, само приготвянето на топла вода е активно.

Бутон за вид на 
режима (5)

15. Управление
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1

2

15. Управление
Ниво на специалист Ако бутонът за изчистване на грешки (4) се натисне за 10 секунди се 

попада в нивото за специалист.

С бутоните (1) и (2) може да се избира между следните 4 възможности. 
Те се изобразяват чрез следните показания (мигащи). Като първо меню 
се показва мигащото меню с параметри „tS“.

Желаното меню се избира чрез бутона за изчистване на грешки (4).

Чрез натискане на бутона за вида на режима (5) за 1 секунда нивото за 
специалист се напуска.

HG параметри  
(вижте параметри на управлението HG)

Меню за показания  
(вижте информационен бутон)

История на грешките 
показват се последните 8 повреди:
- чрез натискане на бутона (1) може да се избира от Н01 до Н08.
- кодът за грешка се показва с бутона (7).

Нулиране на историята на грешките:
- когато се показва rES, задръжте бутона за вида режим (5) натиснат за 
5 секунди.

Бутон за 
изчистване на 
грешки (4)

Бутон за вид на 
режима (5)

7
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Промени могат да се извършват само от оторизиран специалист или от службата за работа с клиенти на 
фирма Wolf. При неправилно обслужване това може да доведе до функционални повреди.

За да се предотврати повреда на цялостното отоплително съоръжение, при свързване на ВМ-2 модул и 
външни температури под -12°С, нощното понижение трябва да се отмени. При неспазване може да въз-
никне повишено образуване на лед върху отвора за отработения газ, в резултат на което могат да бъдат 
наранени лица или да бъдат увредени предмети.

Внима-
ние

Промяна или показване на параметрите на управлението са възможно само 
чрез интегрираното управление. 

Параметри за специалист
След като е било избрано менюто „tS“ с бутона за изчистване на грешки (4),  
параметърът Н01 се показва като първи.
С бутоните за топла вода (1) и (2) може да се избира между параметрите Н01 
до А09.
Ако искате да видите или настроите стойността на избрания параметър, тога-
ва натиснете за кратко един от бутоните за отопление (6) или (7). Показва се 
настроената стойност.
С бутоните за отопление (6) или (7) настроената стойност може да бъде проме-
нена.  
Промяната се приема и запаметява веднага.
Нивото с параметри се напуска чрез натискане на бутона за изчистване на 
грешки (4).

Бутон за изчистване 
на грешки (4)

1

2

7

6

No.: Наименование:

Фабрични настройки

28 kW 35 kW

Природен 
газ

Течен 
газ

Природен 
газ

Течен 
газ Мин. Макс.

H01 Хистерезис за включване на горелката K 7 7 7 7 5 30

H02 Долна мощност на горелката на топлинния 
генератор 1) % 28 26 31 29 26 100

H03 Горна мощност на горелката за топла вода 
(режим за топла вода) 1) % 92 87 100 94 26 100

H04 Горна мощност на горелката за отопление 
(режим за отопление) 1) % 83 78 92 86 26 100

H07 Време за допълнителна работа на 
отоплителната помпа мин. 2 2 2 2 0 30

H08 Максимална температура на котела в 
отоплителен режим TV-max °C 75 75 75 75 40 90

H09 Блокировка на такта на горелката в 
отоплителен режим мин. 7 7 7 7 1 30

H10 eBus адрес на топлинния генератор - 1 1 1 1 1 5

H12 Вид газ  - 1 2 3 4 1 4

H15
Разлика на превключване за хистерезис на 
резервоара при зареждане на резервоара 
(показание само при Н51 = 3)

K 5 5 5 5 1 30

H16 Мощност на помпата на HK минимална % 45 45 45 45 15 100

H17 Мощност на помпата на HK максимална % 95 95 95 95 15 100

H19 Време за допълнителна работа на помпата за 
топла вода (показание само при Н51 = 1,2,3) мин. 3 3 3 3 1 10

H21 Минимална температура на котела в 
отоплителен режим (TK-min) °C 20 20 20 20 20 90

16. Параметри на управлението HG
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16. Параметри на управлението HG

No.: Наименование:

Фабрични настройки

28 kW 35 kW

Природен 
газ

Течен 
газ

Природен 
газ

Течен 
газ Мин. Макс.

H23 Максимална температура на топлата вода  
(показание само при Н51 = 1,2,3) °C 65 65 65 65 60 80

H25 Свръхтемпература на котела при зареждане на 
резервоара (показание само при Н51 = 3) K 15 15 15 15 1 30

H34 eBus захранване   1  1 1  1 0 1

H37 Тип управление на помпата (фиксирана 
стойност = 0, разширение ΔT = 1) 1 1 1 1 0 1

H38 Необходимо разширение на регулирането на 
помпата °C 15 15 15 15 1 30

H39 Мек старт на времето мин. 3 3 3 3 0 10

H40 Конфигурация на 
съоръжението

1 =  директен отоплителен 
кръг  
2 =  смесителен модул  
(бе директен 
отоплителен кръг)

60 =  каскаден модул  
(без директен 
отолителен кръг)

1 1 1 1 1 60

H41
Обороти на подаваща помпа/помпа на 
отоплителния кръг за топлата вода  
(показание само при Н51 = 1,2,3)

% 95 95 95 95 15 100

H51 Конфигурация за 
топла вода

1 = комбиниран режим

1/4 1/4 1/4 1/4 1 4

2 =  комбиниран режим + 
солар

3 = работа с резервоар

4 = Без топла вода  
       (само отоплителен 

режим)

H52 Функция за защита от легионели  
(показание само при Н51 = 3) °C 65 65 65 65 0 80

H53
Интервал на включване на функцията за 
защита от легионели  
(показание само при Н51 = 3)

Дни 7 7 7 7 1 7

H54 Топлинна крива 0 0 0 0 0 30

H55 Бърз старт на топла вода  
(показание само при Н51 = 1,2) 0 0 0 0 0  

Eко
1  

Комфорт

A09 Защита от замръзване на съоръжението °C 2 2 2 2 -20 10
1)  Параметрите H02 - H04 се променят автоматично чрез промяна на стойността H12 (избор на газ / мощност)
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17. Описание на параметрите

Настройката на минималната мощност на горелката (минимално нато-
варване на уреда) важи за всички режими на работа. Това процентно 
показание отговаря приблизително на реалната мощност на уреда.
Тази настройка може да се променя само от специализиран персонал, 
тъй като в противен случай може да се стигне до повреди.

Параметър H02
Долна мощност на горелката

Настройката на максималната мощност на горелката в режим за топла вода 
(максимално натоварване на уреда). Важи за зареждане на резервоара и 
комбиниран режим. Това процентно показание отговаря приблизително на 
реалната мощност на уреда. Тази настройка може да се променя само от 
специализиран персонал, тъй като в противен случай може да се стигне 
до повреди.

Параметър H03
Горна мощност на горелката за 
топла вода
Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 26 до 
100%

Индивидуална настройка:_____

Настройката на максималната мощност на горелката в отоплителен режим 
(максимално натоварване на уреда). Важи за отоплителен режим, каскада 
и почистване на комина. Това процентно показание отговаря приблизи-
телно на реалната мощност на уреда.
Тази настройка може да се променя само от специализиран персонал, 
тъй като в противен случай може да се стигне до повреди. 

Параметър H04
Горна мощност на горелката за 
отопление

Хистерезисът за включване на горелката регулира температурата на 
котела в рамките на настроения диапазон чрез включване и изключване 
на горелката. Колкото по-висока е настроена температурната разлика за 
включване / изключване, толкова по-голямо е колебанието на температура-
та на котела спрямо нужната стойност при едновременно по-дълго работно 
време на горелката и обратно. По-дълги работни времена на горелката 
щадят околната среда и удължават живота на износващите се части

Параметър H01
Хистерезис за включване на 
горелката
Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 5 до 30°C

Индивидуална настройка:_____

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 26 до 
100%

Индивидуална настройка:_____

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 26 до 
100%

Индивидуална настройка:_____

Ако вече няма изискване за топлина от страна на отоплителния кръг, въ-
трешната помпа на уреда продължава да работи за настроеното време, за 
да предотврати предпазно изключване на котела при високи температури.

Параметър H07
Допълнителна работа на помпата 
на отоплителния кръг
Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 0 до 30 min

Индивидуална настройка:_____

Тази функция ограничава температурата на котела в отоплителен режим 
нагоре и изключва горелката. При зареждане на резервоара този параме-
тър не е ефективен и температурата на котела може да е по-висока през 
това време. „Ефектите на допълнително загряване“ могат да причинят 
незначително надвишаване на температурата.

Параметър H08
Максимална температура на 
котела HZ TV-max.
Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 40 до 90°C

Индивидуална настройка:_____
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След всяко изключване на горелката в отоплителен режим горелката е 
блокирана за времето на блокиране на такта на горелката. Блокирането 
на такта на горелката се нулира чрез изключване и включване на работния 
превключвател или чрез кратко натискане на бутона за нулиране.

Параметър H09
Блокиране на такта на горелката

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 1 до 30 min

Индивидуална настройка:_____

Ако няколко топлинни генератора в една отоплителна система се упра-
вляват с един каскаден модул, тогава е нужно адресиране на топлинните 
генератори. Всеки топлинен генератор се нуждае от собствен eBus адрес, 
за да може да комуникира с каскадния модул. Последователността на 
включването на топлинните генератори може да се настрои в каскадния 
модул.
Внимание: Двойно раздадени адреси водят до погрешно функциониране 
на отоплителната система.

Параметър H10
eBus адрес на топлинния генератор

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 1 до 5

Индивидуална настройка:_____

17. Описание на параметрите

С хистерезиса на резервоара се управлява точката за включване на зареж-
дането на резервоара. Колкото по-висока е настройката, толкова по-ниска 
е точката за включване на зареждането на резервоара.
Пример: Необходима температура на резервоара 60°C
 Хистерезис на резервоара 5K
  При 55°C започва зареждането на резервоара и при 60°C по се 

прекратява.
(Параметърът се показва само при Н51 = 3)
Функцията за защита от замръзване на резервоара включва независимо от 
настроения хистерезис на резервоара при 5°C температура на резервоара 
зареждащата помпа и горелката, а при достигане на 10 °C температура на 
резервоара зареждащата помпа и горелката отново се изключват.

Параметър H15
Хистерезис на резервоара

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 1 до 30 K

Индивидуална настройка:_____

В отоплителен режим вътрешната помпа на уреда не регулира под тази 
настроена стойност.

Параметър H16
Мощност на помпата на HK 
минимална
Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 15 до 100 %

Индивидуална настройка:_____

Използваният вид газ за газовия кондензационен уред може с този пара-
метър да се настрои на 1 = природен газ или 2 = течен газ.
При смяната на вида газ трябва задължително да се спазват указанията 
в глава „Определяне / сменяне на вида газ“.

Мощността на уреда не трябва да се променя, защото в противен 
случай може да се стигне до повреди или грешки на уреда!

Внима-
ние

Параметър H12
Вид газ и мощност на топлинния 
генератор

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 1 до 4

Индивидуална 
настройка:_____

Параметър 28 kW 35 kW
H12 1 = Природен 

газ
2 = Течен газ 3 = Природен 

газ
4 = Течен газ

H02 28 % 26 % 31 % 29 %
H03 92 % 87 % 100 % 94 %
H04 83 % 78 % 92 % 86 %

Настройка на мощността
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В отоплителен режим вътрешната помпа на уреда не регулира над тази 
настроена стойност. При вид на регулирането на помпата „твърда стойност“ 
H17 се използва като стойност за настройка на оборотите на помпата в 
отоплителен режим.

Параметър H17
Мощност на помпата на HK 
максимална
Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 15 до 100 %

Индивидуална настройка:_____

След приключване на зареждането на резервоара (резервоарът е дос-
тигнал настроената температура), помпата за зареждане на резервоара 
продължава да работи за настроеното време.
(Параметърът се показва само при Н51 = 1, 2, 3)

Параметър H19
Време за допълнителна работа 
на SLP (помпа за зареждане на 
резервоара)
Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 1 до 10 min

Индивидуална настройка:_____

17. Описание на параметрите

Управлението е оборудвано с електронен температурен регулатор на 
котел, чиято мин. температура на включване може да се настройва. Ако 
при топлинно искане се падне под нея, тогава се включва горелката като 
се спазва тактовата блокировка. Ако няма топлинно искане, то може да 
се падне също под минималната температура на котела TK-min.

Параметър Н21
Минимална температура на котела 
TK-min

Максималната температура на топлата вода представлява горната гранич-
на стойност, на която може да се настрои необходимата ст-т на топлата 
вода с бутона за топлата вода +(1).

Внимание: Трябва да се вземат подходящи мерки за защита от попарване.

Параметър H23
Максимална температура на 
топлата вода
Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 60 до 80°C

Индивидуална настройка:_____

С параметъра H25 се настройва разликата на свръхтемпературата между 
температурата на резервоара и температурата на котела по време на 
зареждане на резервоара.
По този начин се гарантира, че също и в преходното време (пролет/есен) 
температурата на котела е по-висока от температурата на резервоара и 
се осигуряват къси времена за зареждане.

Параметър H25
Свръхтемпература на котела
при зареждане на резервоара

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 1 до 30°C

Индивидуална настройка:_____

еBus захранването е активирано във фабрична настройка (1). Ако при 
каскадно съоръжение еBus адресът се настрои с параметъра Н10 на ад-
рес по-голям от 1, при тези уреди еBus захранването в параметъра Н34 
автоматично се деактивира (0)
Ако към eBus са свързани няколко консуматора, така че токът на eBus вече 
не е достатъчен, с параметъра Н34 могат да се активират допълнителни 
eBus захранвания.

Параметър H34
eBus захранване

Фабрична настройка: вижте таблицата
Диапазон на настройка: ИЗКЛ.(0) 
до ВКЛ.(1)

Индивидуална настройка:_____

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 20 до 90°C

Индивидуална настройка:_____
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17. Описание на параметрите

Ако в параметър Н37 е активирано регулирането на разширението ΔT, 
тогава важи настроената в Н38 необходима стойност на разширението. 
Чрез промяна на оборотите на помпата се регулира разширението между 
потока напред и назад в рамките на границите на оборотите в H16 и H17.

Параметър H38
Необходимо разширение на 
регулирането на помпата
Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 1 до 30°C

Индивидуална настройка:_____

В отоплителен режим след стартиране на горелката, тя работи в продъл-
жение на настроеното време на ниска мощност.

Параметър H39
Мек старт на времето

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 0 до 10 min

Индивидуална настройка:_____

Напасването на газовия кондензационен уред към отоплителната система 
се извършва чрез избиране от 3 предварително конфигурирани конфигу-
рации на съоръжението в параметъра Н40. Този параметър влияе върху 
функцията на вътрешната помпа на уреда.

Параметър H40
Конфигурация на съоръжението

Конфигурация на съоръжението 01

Директен отоплителен кръг при кондензционния уред

• Горелката преминава към режим на работа след поис-
кване от директния отоплителен кръг

• Вътрешната помпа на уреда е активна като помпа на 
отоплителния кръг

• Регулиране на температурата в котела;
 Задаване на необходима стойност чрез топлинен кръг

dHk

Настройка на вида на управлението на оборотите на помпата  
в отоплителен режим и каскаден режим.

Твърда стойност = твърди обороти на помпата (H17)
Разширение ΔT =  управление на оборотите между H16 и H17 за 

достигане на температурното разширение поток 
напред/назад (H38)

Параметър H37
Тип управление на помпата

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Фабрична настройка: Разширение

Индивидуална настройка:_____
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Конфигурация на съоръжението 02

Един или повече смесителни кръгове чрез сме-
сителни модули (няма директен отоплителен 
кръг при кондензационния уред)

• Горелката преминава към режим на работа след 
поискване от свързаните смесителни кръгове

• Вътрешната помпа на уреда е активна като пода-
ваща помпа

• Регулиране на температурата в котела;
 Задаване на нужната стойност чрез смесителни-

те кръгове

MK1 MK2

Важно указание:
В тези принципни схеми спирателните органи, обезвъздушаванията и предпазните технически мерки не са
нанесени напълно. Те трябва да се изготвят в зависимост от съоръжението съгласно валидните норми и 
предписания.
Хидравлични и електрически детайли трябва да се вземат от документа за планиране „Хидравлични сис-
темни решения“!

Конфигурация на съоръжението 60

Каскада (автоматична настройка, когато е свър-
зан каскаден модул)

• След заявка чрез eBus от каскадния модул 
горелката преминава в режим на работа (0-100% 
мощност на горелката; мин. до макс. в рамките 
на параметризираните граници H02 и H04)

• Вътрешната помпа на уреда е активна като пода-
ваща помпа

• Температурно регулиране на сборния елемент 
чрез каскадния модул

• Автоматично намаляване на мощност при при-
ближаване на TVmax (H08) е активно. Изключване 
при TVmax

• Може да се използва хидравличен превключва-
тел или пластинчат топлообменник като систем-
но разделение.

eBus

SAF
KM

При режим за топла вода помпата работи при тази настроена стойност.  
Независимо от настроения в HG37 вид на управление на помпата.

Параметър H41
Обороти ZHP WW

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 15 до 100%

Индивидуална настройка:_____
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Параметърът Н52 е видим само при конфигурация на топлата вода за 
режим с резервоар. 

Ако функцията за защита от легионели е активирана (настройка >0), то 
резервоарът за топла вода се загрява до настроената температура,
ако температурата на резервоара в рамките на интервала за включване 
(Н53) все още не е достигнала температурата за защита от легионели.
Функцията за защита от легионели се деактивира със стойността 0.

Параметър H52
Функция за защита от легионели

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 0 до 80

Индивидуална настройка:_____

Ако в Н52 е била активирана функцията за защита от легионели, тогава 
може да се определи интервала за активиране на тази функция.
При настройка 5, функцията за защита от легионели се изпълнява на 
всеки 5 дни.

Параметър H53
Интервал за включване
Функция за защита от легионели

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 1 до 7 дни

Индивидуална настройка:_____

С конфигурацията за топлата вода се настройва видът на приготвянето на 
топла вода. Ако конфигурацията се промени, всички параметри се връщат 
на фабричната настройка. (с изключение на Н12 и Н40).

1 Комбиниран режим
2 Комбиниран режим + соларно свързване
3 Работа с резервоар
4 Без топла вода (само отоплителен режим)

Параметър H51
Конфигурация за топла вода

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 1 до 4

Индивидуална настройка:_____
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Когато топлинната крива > 0 настройката на температурата на потока за 
отопление 
при бутон 6 и бутон 7 е без функция.
Стойността за настройка се задава отделно за всеки топлинен кръг от 
специалиста по отопление в зависимост от отоплителното съоръжение 
на сградата и климатичната зона.
С настройката на стръмността температурата на топлата вода се напас-
ва към тези условия.  
При настройка с ВМ-2 вижте ръководството за монтаж на ВМ-2.
На следващата диаграма е нанесен пример, който важи за следното ото-
плително съоръжение:
- Климатична зона със средна мин. външна температура от -14°C
- Директно управлявани отоплителни тела за температура на потока на-

пред/назад 60/50°C
- Топлоизолация на сградата съгласно предписанието

За други условия стръмността трябва да се напасне според условията. 
Стръмността трябва винаги да се настройва така, че при мин. външна 
температура да се постига макс. температура на потока на отоплителното 
тяло, респ. на отоплителния кръг на пода.
Като практическо правило за къща с добра топлоизолация за отопление 
с отоплителни тела може да се зададе стръмност от 9, а за подово ото-
пление стръмност от 3. При къща с по-скоро умерена топлоизолация за 
отопление с отоплителни тела трябва да се избере стръмност от 12, а за 
подово отопление стръмност от 6.

Параметър H54
Топлинна крива

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 0 до 30

Индивидуална настройка:_____

Външна температура [°C]
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Пример Настройка: 

Стръмност 12
Климатична зона -14°C

Температуар на потока 
60°C

-14 °C

60 °C

Климатична зона



38 3064613_201603

17. Описание на параметрите
В летен режим и извън времената за включване на топла вода (в принад-
лежностите на управлението) водата в пластинчатия топлообменник може 
да се поддържа на настроена температура, за да се повиши комфорта 
при топлата вода.
За целта важи необходимата температура на топлата вода, която се на-
стройва с бутоните за топла вода.

Параметър H55
Бърз старт на топла вода

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 0 до 1

Индивидуална настройка:_____

Ако външната температура падне под настроената стойност, помпата на 
уреда работи непрекъснато. Ако минималната температура на водата в 
котела падне под настроената стойност +5°C, тогава горелката се включва 
и загрява до минималната температура на котела.
Указание: Фабричната настройка може да се променя, само когато е 
гарантирано, че при ниски външните температури не може да се случи 
замръзване на отоплителното съоръжение и неговите компоненти.

Внимание!
Материални щети в резултат на студ!
Поради студ отоплителното съоръжение може да замръзне и така да се 
стигне до материални щети на съоръжението и помещенията.
-  Обърнете внимание на настройката за защита от студ на отоплителния 

уред.
- Погрижете се за достатъчна защита от студ на съоръжението.
- Информирайте потребителя относно взетите мерки за защита от студ.
-  Погрижете се за това, отоплителният уред непрекъснато да е захранен 

с ток.

Параметър А09
Защита от замръзване на 
съоръжението
Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: -20 до 10°C

Индивидуална настройка:_____
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Указание от VDI 2035 за образуването на камък:

Преди всичко в резултат на начина на пуска в експло-
атация може да се повлияе образуването на камък. 
Ако съоръжението се загрява с най-ниската мощност 
или бавно и на степени, тогава съществува възмож-
ност, котленият камък да се отдели не на най-горе-
щите места, а да се разпредели в цялото съоръже-
ния, включително дори във формата на утайка. При 
многокотелни съоръжения се препоръчва, всички 
уреди да се пуснат едновременно в експлоатация, 
за да не може цялото количество котлен камък да се 
концентрира върху пренасящата топлината повърх-
ност на един отделен уред. Ако е налична, започнете 
с програмата за сушене на мазилката. 

Фигура:  А в т о м а т и ч е н  к л а п а н  з а  о б е з в ъ з д у ш а -
в а н е  п р и  п о м п а т а  н а  о т о п л и т ел н и я  к р ъ г

автоматичен кла-
пан за обезвъз-
душаване

Пълнене на отоплителното съоръжение

За гарантиране на безупречна функция на газовия 
кондензационен уред е необходимо правилно на-
пълване, пълно обезвъздушаване и напълване на 
сифона.

За защита на високо ефективната помпа и на уреда 
в захранването към отоплителния уред се препоръч-
ва използването на сепаратор за кал с интегриран 
магнитен сепаратор. Това важи особено при стари 
съоръжения и монтаж на смесители.

 Преди свързване отоплителната система 
трябва да се промие, за да се отстранят 
остатъци като частици от заваряване, къл-
чища, кит и др. от тръбопроводната систе-
ма. Проверете филтъра за замърсявания.

• Газовият кондензационен уред трябва да е спрян 
от експлоатация. Затворете сферичния кран за газ.

• Отворете на запушалката на автоматичния клапан 
за обезвъздушаване при високо ефективната пом-
па на един оборот.

• Отворете всички клапани на отоплителните тела.
 Отворете клапаните за поток напред и назад на 

кондензационния уред.

Внима-
ние

18. Пълнене на отоплителното  
съоръжение/сифона
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Фигура: Ръчен клапан за обезвъздушаване

Леко отворете клапана
за ръчно обезвъздушаване

Фигура:  Показание на налягането в дисплея на управлението

• Бавно напълнете цялата отоплителна система и 
газовия кондензационен уред в студено състояние 
през обратното пълнене до около 2 bar (необходим 
е външен манометър).

 Инхибитори и препарати за защита от 
замръзване не са позволени.

• Обезвъздушете всички отоплителни тела и клю-
чове за обезвъздушаване и при силно спадане на 
налягането на съоръжението допълнете отново с 
вода до 2 bar.

• Проверете цялото съоръжение както и връзките 
на компонентите за течове на вода.

 Ако не е гарантирано доброто уплътнение, 
съществува опасност от водни щети.

• Включете газовия кондензационен уред с бутон 5  
(помпата работи).

• Отворете за кратко ръчния клапан за обезвъздуша-
ване до пълното излизане на въздуха и след това 
отново го затворете.

• Проверете отново налягането на съоръжението 
(информационен бутон) и при нужда допълнете 
вода.

Указание: 
По време на непрекъсната работа отоплителният 
кръг се обезвъздушава самостоятелно чрез високо 
ефективната помпа на топлинния кръг.

Пълнене на отоплителната система чрез съоръ-
жение а пълнене

• Отворете крана за пълнене на съоръжението за 
пълнене

• Напълнете топлинния кръг чрез кръга за използ-
вана вода.

• Затворете крана за пълнене и проверете целия 
уред и връзките на компонентите за течове.

При инсталацията трябва да се внимава за това, 
че съгласно EN 1717 в тръбопровода за питейна 
вода трябва да се инсталира тръбен разделител.

Внима-
ние

18. Пълнене на отоплителното  
съоръжение/сифона

Информационен 
бутон

Фигура:  Съоръжение за пълнене, интегрирано в уреда при дос-
тавка

Кран за пълнене

53
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Фигура: Сифон

Сифон

18. Пълнене на отоплителното  
съоръжение/сифона

Преди отваряне на сферичния кран за газ и пот-
върждаване на повредата

 напълнете сифона от отгоре през ревизионния 
отвор в тръбата/коляното за отработени газове. 

 Пълнете само през тръбата за отработен 
газ,  
  без пълнене на вода в отвора за подаване 

на въздух.  
В противен случай може да се стигне до 
повреда на горелката.

Отворете отново сферичния кран за газ

Указание: 
Маркучът за кондензат при сифона не трябва да се 
усуква или навива, защото в противен случай има 
опасност от работни повреди

Пълнене на сифона

Фигура: Сифон - пълнене на тръбата за отработени газове
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Опционални изпълнения на уреда (в зависимост от изпълнението за държавата):

Оборудване на съоръжението за пълнене на отоплението със системен разделител

Фигура:  Съоръжение за пълнене, интегрирано в уреда при дос-
тавка

Кран за пълнене

Фигура: Съоръжение за пълнене със системен разделител

Валидни норми за съоръжение за пълнене със системен разделител

•  (DIN) EN 1717 Защита срещу замърсяване на питейната вода във водоснабдителните инсталации 
(DIN) EN 14367 Системни разделители. Група С. Вид А освен за монтажа и работата трябва да се 
спазват специфичните за страната норми и директиви!

Указания за монтаж и работа:

Съоръжението за пълнене съдържа системен разделител CA (клас В) съгласно DIN EN 14367. 
Системните разделите с конструкция CA са одобрени съгласно DIN EN 1717 за течности до включително 
категория на опасност 3 (напр. отоплителна вода без инхибитори).

За Германия и Австрия за (първото) пълнене на отоплителното съоръжение със съоръжението за пълнене 
съ разделител на системата трябва да се използва само питейна вода. (Първо) пълнене с третирана вода 
(обезсолена вода и др.) отговаря на по-висока категория на опасност, за която системният разделител СА не 
трябва да се използва.
За да се гарантира дълготрайна и безпроблемна работа на съоръжението за пълнене се препоръчва в инста-
лацията за питейна вода да се използва филтър за мърсотия (фин филтър). 

Обслужване:

За процеса на пълнене отворете крана за пълнене и напълнете до налягане на съоръжението около 2 bar, 
наблюдавайте на дисплея на управлението; след процеса на пълнене затворете крана за пълнене.

Системен раздели-
тел СА

Поддръжка:

Съоръжението за пълнене със системен разделител СА не се нуждае от поддръжка.
При излизане на вода от изхода на системния разделител СА правилното функциониране вече не е гаранти-
рано; системният разделител СА трябва да се смени.

19.Пълнене на опционалните  
изпълнения на уреда
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Изпразване на отоплителното съоръжение:

• Изключете газовия кондензационен уред от управлението. 
Натискайте бутона за вида на режима, докато на дисплея се покаже 
„OFF“. Тогава уредът преминава в режим на готовност.

• Изключете кондензационния уред от напрежението чрез предпазителя 
на уреда

• Затворете сферичния кран за газ.

• Оставете температурата в отоплителния кръг да спадне до мин. 40°C. 
(опасност от попарване!)

• Подсигурете отоплението срещу повторно включване на напрежението.

• Отворете крана за изпразване (KFE кран, монтиран от потребителя).

• Отворете клапаните за обезвъздушаване на отоплителните тела.

• Отведете водата на отоплението.

Бутон за вида на режима

20. Изпразване на отоплителното  
съоръжение
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Настройка на съставното съоръжение за газ и 
въздух

Работите по настройката трябва да се извършат 
в описаната по-долу последователност. Комби-
нираният газов клапан е настроен фабрично за 
вида газ според типовата табелка. Настройка 
на комбинирания газов клапан трябва да се 
извършва само след преоборудване за друг 
вид газ.

Определяне на вида газ
Газовият кондензационен уред е оборудван с пнев-
матично съставно съоръжение за газ и въздух. В 
състоянието при доставка уредът е настроен за 
природен газ Е/Н. 
За работа с природен газ LL трябва да се отстрани 
блендата на дросела за газ. 
За работата с течен газ Р блендата на дросела за 
газ трябва да се смени съгласно таблицата „Бладни 
на дросела за газ“.
1. Попитайте за вида на газа и индекса на Вобе 

газоснабдителното дружество или доставчика на 
течен газ.

2. За работа с природен газ LL и течен газ Р блендата 
на дросела за газ трябва да се напасне.

3. Видът газ трябва да се впише в протокола за пуск 
в експлоатация.

4. Отворете сферичния кран за газ.

Внима-
ние

Природен газ Е/H 15,0: 
WS= 11,4 - 15,2 kWh/m³  = 40,9 - 54,7 MJ/m³

Природен газ LL 12,4:1) 
WS=  9,5 - 12,1 kWh/m³  = 34,1 - 43,6 MJ/m³

Течен газ P 
WS= 20,2 - 21,3 kWh/m³  = 72,9 - 76,8 MJ/m³
1) не важи за Австрия / Швейцария

Таблица: Индекс на Вобе в зависимост от вида газ

Газови категории и налягания на свързване

Ако налягането при връзката е извън посочения диапазон, не трябва да се извършват никакви настройки и уредът не 
трябва да се пуска в експлоатация.

Страна по предназначение

Категория на уреда Налягане на свързване в mbar

Природен 
газ Течен газ

Природен газ Течен газ
Номи-
нално мин. макс. Номи-

нално мин. макс.

DE II2ELL3P 20 18 25 50 42,5 57,5

AT, LU II2H3P 20 18 25 50 42,5 57,5

BE I2ER 20/25 18 30

BE I2ES 20/25 18 30

BE I3P 37 25 45

BE I3P 50 42,5 57,5

FR II2Esi3P 20/25 17 25 37 25 45

FR II2Esi3P 20/25 17 30 50 42,5 57,5

PL II2ELw3P 20 18 25 37 25 45

TR II2H3P 20 18 25 30/37 25 45

DK,EE, RU,SI, 
RO,MO,BG,CN,FI,NO,SE II2H3P 20 18 25 30 25 35

CZ, IT,ES,GR,TR,HR,IE,SI 
LT,LV,NO,PT,SE,UA II2H3P 20 18 25 37 25 45

CH,CZ,ES,GB,RU,NO,SE II2H3P 20 18 25 50 42,5 57,5

HU II2H3P 20 18 25 37 25 45

HU II2H3P 20 18 25 50 42,5 57,5

NL II2L3P 25 18 30 30/37 25 45

NL II2L3P 25 18 30 50 42,5 57,5

21. Определяне на вида газ



3064613_201603 45

Фигура: Смяна на вида газ

Нипел за газово измерване 

Проверка на налягането при газовата връзка

За допустимите стойности вижте таблицата 
Газови категории и налягания на свързване.
Работи по провеждащите газ елементи тряб-
ва да се извършват само от сертифициран 
специализиран техник. При неправилна 
работа може да излезе газ, в резултат на 
което съществува опасност от експлозия, 
задушаване и отравяне.

1. Газовият кондензационен уред трябва да е 
спрян от експлоатация. Затворете сферичния 
кран за газ.

2. Разхлабете винта  С  при нипела за измерване 
на газ на комбинирания газов клапан с отверт-
ка, но не го развивайте напълно.

3. Свържете манометъра.

4. Отворете сферичния кран за газ.

5. Включете газовия кондензационен уред с бутон 5.

6. След стартиране на газовото кондензационно 
отопление отчетете налягането при връзката от 
манометъра и нанесете в протокола за пуск в 
експлоатация.

7. Изключете газовия кондензационен уред, затво-
рете сферичния кран а газ, свалете манометъ-
ра, отново завийте винта на нипела за измерва-
не на газ.

8. Отворете сферичния кран за газ.

9. Проверете нипела за измерване на газ при ком-
бинирания газов клапан за течове.

10. Приложената указателна табелка трябва да се 
попълни и да се залепи от вътрешната страна 
на облицовката.

11. Затворете отново уреда.

Ако не всички винтове за завити плътно, 
съществува опасност от излизане на газ 
и опасност от експлозия, задушаване, 
отравяне.

C

Фигура: Бутони на управлението

5

22. Проверка на налягането при  
газовата връзка
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Смяна на вида газ 
(само при работа с природен газ LL и течен газ)

При работата с природен газ LL и течен газ е 
нужна смяна на вида газ.

1. Газовият кондензационен уред трябва да е 
спрян от експлоатация.  
Затворете сферичния кран за газ.

 Уредът стартира автоматично при поисква-
не на топлина, също и когато видът на газа 
не е настроен правилно.

2. Изключете щепсела от комбинирания газов 
клапан

3. Развийте холендровата гайка на комбинирания 
газов клапан (А)

4. Отстранете винтовете (В) на комбинирания 
газов клапан

5. Издърпайте комбинирания газов клана надолу и 
напред, и след това го отстранете (С)

6. Отстранете блендата на дросела за газ (Е) от 
гумената обвивка (D)

7. Поставете блендата на дросела за газ съгласно 
таблицата „Бленди на дросела за газ“.

8. Монтирайте отново частите в обратния ред,  
като при това внимавате за правилното поста-
вяне на уплътненията.

9. Отворете сферичния кран за газ.

10. Проверете за течове на газ при комбинирания 
газов клапан

Внима-
ние

Фигура: Смяна на вида газ

H 12 Тип
1 28 kW природен газ
2 28 kW течен газ
3 35 kW природен газ
4 35 kW течен газ

1

2

4

6

7

Фигура: Бутони на управлението

11. Включете газовия кондензационен уред (бутон 5)

12. Настройте вида газ в нивото за специалист 
(само при течен газ).
• Повикайте HG списъка с параметри:  

Натиснете (бутон 4) за 10 сек.
• Натиснете отново за кратко (бутон 4)
• Изберете Н12 чрез (бутони 1 или 2)
• Настройте вида газ според таблицата  

(чрез бутон 6 или 7)
• Напуснете нивото за специалист (чрез бутон 4)

• Актуализирайте типовата табелка. 
Залепете стикера за „Пренастройка на течен 
газ“ (намира се в придружаващите документи) 
до типовата табелка.

13. Извършване на CO2 измерване 
при отворен уред - долно натоварване

 при отворен уред - горно натоварване 
(вижте следващата страница)

5

Фигура: HG параметър H12

A

Н
D

C

П

Вид газ
Бленда на дросела за газ
28 kW 35 kW

Природен 
газ E/H

една вдлъбнатина 
(състояние при 
доставка)

три вдлъбнатини 
(състояние при 
доставка)

Природен 
газ LL

няма бленда на 
дросела за газ

няма бленда на 
дросела за газ

Течен газ P две вдлъбнатини 
(принадлежност) 
Арт. № 8614788

четири вдлъбнати-
ни (принадлежност) 
Арт. № 8614789

Таблица: Бленди на дросела за газ

23. Смяна на вида газ
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CO2 настройка при долно натоварване  

Активирайте режима за почистване на комина и 
натиснете бутона за топла вода - (2)

Фигура: Комбиниран газов клапан

Фигура: Отвори за измерване

CO2 настройка при 
долно натоварване
(винт за нулевата 
точка)

CO2 настройка при 
горно натоварване

23. Смяна на вида газ

1

2

4

6

7

Фигура: Бутони на управлението

5

При отворен измервателен отвор в поло-
жението на поставяне може да излезе газ. 
Съществува опасност от задушаване.

1. Отстранете винта  В  от десния измервателен 
отвор.

2. Отворете сферичния кран за газ.

3. Вкарайте измервателната сонда.

4. Стартирайте газовия кондензационен уред чрез 
натискане на бутон 5 (стартова фаза).

5. Около 20 секунди след старта на горелката 
проверете CO2 съдържанието с уреда за измер-
ване на CO2 и при нужда донастройте винта за 
нулевата точка съгласно таблицата. 

-   завъртане надясно - увеличаване на CO2! 
- завъртане наляво - намаляване на CO2!

FGB / FGB-K  
Уред отворен при долно 

натоварване
Вид газ CO2 в % O2 в %

Природен газ E/H/L 8,6% ± 0,2% 5,4 ± 0,3%

Течен газ P  9,8% ± 0,2% 6,0 ± 0,3%

CO2 настройка при горно натоварване  
(активирайте режима за почистване на комина и 
натиснете бутона за топла вода + (1)
-   завъртане надясно - намаляване на CO2! 
- завъртане наляво - увеличаване на CO2!

FGB / FGB-K  
Уред отворен при горно 

натоварване
Вид газ CO2 в % O2 в %

Природен газ E/H/L 9,1% ± 0,2% 4,5 ± 0,3%

Течен газ P  10,2% ± 0,2% 5,4 ± 0,3%

6. След приключване на работите монтирайте ка-
пака на обшивката и проверете CO2 стойности-
те при затворен уред. 
При правилна настройка отоплението трябва да 
настроено на CO2 стойностите съгласно Табли-
ца „25. Измерване на параметрите на изгаряне“.

7. Деактивирайте режима за почистване на ко-
мина (натиснете бутон 4). След приключване 
на измерването изключете уреда, извадете 
измервателната сонда и затворете измерва-
телния отвор. При това внимавайте/проверете 
за плътно стегнатото положение на винтовете / 
уплътнението!

Внима-
ние

B

Фигура: Измерване на засмукван въздух и отработения газ за 
               система за отработен газ 60/100 за опционално изпъл-

нение на уреда

Отвор за измерване на 
отработен газ

Отвор за измерване на засмукван въздух

B

Отвор за измерване на отработен газ

Отвор за 
измерване 
на засмукван 
въздух

Не махайте винтовете, след това ком-
бинираният газов клапан не може да се 
настройва!

Внима-
ние
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Настройка на мощността (параметър H04)

Настройката на параметрите на управлението е възможна само чрез интегрираното управление.
Мощността на отопление се определя чрез оборотите на газовия вентилатор.  
Чрез намаляване на оборотите на газовия вентилатор съгласно таблицата се настройва макс. отоплителна 
мощност при 80/60°C.

Ограничение на максималната отоплителна мощност спрямо температурата на потока напред/назад при 80/60°C

Стойност на показанието [%]

О
то

пл
ит

ел
на

 м
ощ

но
ст

 [k
W

]

Уред 35 kW

Уред 28 kW

Уред 28 kW

Стойност на показанието (%) 28 30 40 50 60 70 80 90 92
Мощност на загряване (kW) 4,8 5,5 9,0 12,4 15,9 19,4 22,8 26,3 27,0

Уред 35 kW

Стойност на показанието (%) 30 31 40 50 60 70 80 90 100
Мощност на загряване (kW) 6,3 6,7 10,2 14,1 18,0 21,9 25,8 29,7 33,6

24. Настройка на максималната  
отоплителна мощност
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При всяка промяна на компонентите на платката на управлението, смесителното съоръжение, 
горелката и газовия клапан трябва да се извърши измерване на отработения газ от специалист.

Внима-
ние

Измерване на засмукващия въздух

1. Отстранете винта  А  от левия измервателен отвор.

2. Отворете сферичния кран за газ.

3. Вкарайте измервателната сонда.

4. Включете газовия кондензационен уред и чрез 
бутоните 6 и 7 (задръжте ги натиснати за 5 сек.) 
активирайте почистването на комина

5. Измерете температурата и CO2.  

6. При CO2 съдържание >0,3% при концентрич-
но изпълнение за въздух/ отработен газ има 
пропускане в тръбата за отработения газ, което 
трябва да бъде отстранено.

7. След приключване на измерването изключете 
уреда, извадете измервателната сонда и затво-
рете измервателния отвор. При това внимавайте 
за плътно стегнатото положение на винтовете!

Фигура: Измерване на параметрите на отработения газ

Измерване на параметрите на отработения газ

При отворен измервателен отвор в поло-
жението на поставяне може да излезе газ. 
Съществува опасност от задушаване.

1. Отстранете винта  В  от десния измервателен отвор.

2. Отворете сферичния кран за газ.

3. Вкарайте измервателната сонда.

4. Включете газовия кондензационен уред и чрез 
бутоните 6 и 7 (задръжте ги натиснати за 5 сек.) 
активирайте почистването на комина.

5. След минимум 60 секунди работа първо измере-
те при горно, а после и при долно натоварване.

6. Стойности на отработения газ (за допустимите 
стойности вижте таблицата)

7. След приключване на измерването изключете 
уреда, извадете измервателната сонда и затво-
рете измервателния отвор. При това внимавай-
те за плътно стегнатото положение на винтове-
те / уплътнението!

Внима-
ние

Фигура:  Измерване на засмукван въздух и параметри на 
отработения газ за система за отработен газ 60/100 за 
опционално изпълнение на уреда

Отвор за измерване 
на отработен газ

Отвор за измерване 
на засмукван 
въздух

A

B

1

2

4

6

7

Фигура: Бутони на управлението

5

FGB / FGB-K Уред затворен при горно натоварване

Вид газ CO2 в % O2 в %
Природен газ E/H/L 9,3% ± 0,2% 4,2 ± 0,3%

Течен газ P  10,5% ± 0,2% 4,9 ± 0,3%

FGB / FGB-K Уред затворен при долно натоварване

Вид газ CO2 в % O2 в %
Природен газ E/H/L 8,8% ± 0,2% 5,1 ± 0,3%

Течен газ P  10,0% ± 0,2% 5,7 ± 0,3%
Таблица: Параметри на отработения газ

A

B
Отвор за измерване на отработен газ

Отвор за измерване на засмукван въздух

25. Измерване на параметрите на  
изгаряне
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Остатъчна височина на транспортиране на високо ефективна помпа (EEI ≤ 0,20)

О
ст
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 в

 [m
ba

r]

Функционално описание 
високо ефективна помпа  
(EEI ≤ 0,20)

Отоплителен 
режим

С модулната помпа на отоплителния кръг са възмож-
ни 2 режима на работа:

1. Регулиране на разширението (ΔT)
Целта на това регулиране е чрез непрекъснато 
поддържане на предварително зададено разшире-
ние, ефектът на изгаряне да се използва възможно 
най-пълно и да се намали електрическата енергия, 
нужна за помпата.

2. Твърдо зададени обороти (твърда стойност)
Помпата на отоплителния кръг работи както при мин., 
така и при макс. мощност на горелката с настроените 
обороти. Мощността на помпата не се регулира в за-
висимост от нужния топлинен товар и консумацията 
на ток не се намалява.

Режим за топла 
вода

Помпата на топлинния кръг не модулира, а работи с 
постоянно зададените обороти на помпата за „топла 
вода“. (вижте таблицата с фабричните настройки на 
оборотите на помпата)

Режим на 
готовност

Помпата не работи, когато уредът е в режим на 
готовност.

Настройка на режима Управлението на помпата може да се настройва с параметъра H37.

Дебит в [l/h]

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

40%
50%

60%

70%
80%

90%
100%

Клапан против 
свръхпоток
450 mbar

26. Функционално описание на  
високо ефективната помпа
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Фабрични настройки „Обороти 
на помпата“

Отстраняване на проблем

Мощност на 
уреда

Отоплителен режим Топла вода

максимум минимум

28kW 90% 45% 90%

35kW 90% 45% 90%

Проблем Мярка

Отделни отоплителни тела не се 
загряват добре.

Извършете хидравлично изравня-
ване, т.е. ограничете по-топлите 
отоплителни тела.
Увеличете оборотите на помпата 
(Н16).

В рамките на преходното време 
не се достига желаната стайна 
температура.

Завъртете регулатора за нужната 
стайна температура на по-висока 
стойност, напр. с настройка на 
нужната стойност ± 4

При много ниска външна темпе-
ратура не се достига желаната 
стайна температура

Настройте по-стръмна отопли-
телна крива при регулатора, 
напр. увеличете температурата 
на потока при нормална външна 
температура

26. Функционално описание на  
високо ефективната помпа



52 3064613_201603

Работи по пуска в експлоатация Измерени стойности или потвърждение

1.) Номер на производителя върху туповата табелка

___________________________________

2.) Електрическо окабеляване / връзка / подсигуряване съ-
гласно техническите данни в ръководството за монтаж и 
съгласно VDE предписанията са проверени?

□

2.) Съоръжението е изплакнато? □

3.) Съоръжението е напълнено и е извършено приготвяне на 
вода? 

     - рН стойността е настроена 

     - общата степен на твърдост е настроена

□

________________   pH стойност 

________________          °dH 

4.) Уредът и съоръжението са обезвъздушени? □

5.) Налично налягане на съоръжението 2,0 - 2,5 bar? □

6.) Хидравликата е проверена за течове? □

7.) Сифонът е напълнен? □

8.) Блендата на дросела за газ е поставена според вида газ? Природен газ                                                       
□

Течен газ                                                 □
Индекс на Вобе    _____________ kWh/m³
Работна топлинна стойност ____ kWh/m³

9.) Налягането при газовата връзка е проверено? □

10.) Извършена проверка за течове на газ? □

11.) Включете отоплителния уред, поставете управлението на 
ИЗКЛ. / Готовност.

□

12.) Направена основна настройка на управлението? □

27. Протокол за пуск в експлоатация
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Работи по пуска в експлоатация Измерени стойности или потвърждение

13.) Настроена желана отоплителна мощност от параметъра 
за специалист H04?

□

14.) Настроен вид газ в параметъра за специалист H12? 1 = природен газ = 28 kW                           □
2 = течен газ = 28 kW                                 □
3 = природен газ = 35 kW                           □
4 = течен газ = 35 kW                                 □

15.) Проверете конфигурацията на съоръжението и при нужда 
променете параметъра за специалист H40 

□

16.) Вписани вид газ и отоплителна мощност върху стикера? □

17.) Проверена система за въздух/отработен газ? □

18.) Измерване на отработения газ (режим за почистване на 

комина):

 Температура на отработения газ бруто

 Температура на засмуквания въздух

 Температура на отработения газ нето

 Съдържание на въглероден диоксид (CO2) или съдържа-

ние на кислород (O2)

 Съдържание на въглероден моноксид (СО)

_____________                tA [°C]

_____________                tA [°C]

_____________       (tA - tL ) [°C]

_____________                      %

_____________                  ppm

19.) Поставена облицовка? □

20.) Извършена функционална проверка? □

21.) Инструктиран потребител, предадени документи? □

22.) Потвърден пуск в експлоатация? _____________                     □

27. Протокол за пуск в експлоатация
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28.1. Поддръжка - съобщения за  
повреди
За поддръжката трябва да се спазват указанията за безопасност от стра-
ница 4.

Указания за безопасност 
при поддръжка

1

2

Ако по време на работа са възникнали повреди, то те могат да се 
повикат в нивото "Специалист" от историята на грешките. 

За целта задръжте натисната бутона за изчистване на грешки (4) за 
10 секунди. 
С бутоните (1) и (2) отидете до менюто История на грешките „Hi“ и го 
изберете с бутона за изчистване на грешки (4). 
Показват се последните повреди, които могат да дадат на специалиста 
указания за поддръжката.

История на грешките 
- чрез натискане на бутона (1) може да се избира от Н01 до Н08.
- кодът за грешка се показва с бутона (7).

Чрез натискане 2 пъти на бутона за изчистване на грешки (4) се 
връщате обратно в нивото „Специалист“. Тук чрез бутоните (1) и 
(2) изберете менюто с историята на грешките „rES“, за да нулирате 
грепката.

Нулиране на историята на грешките:
- когато се показва rES, задръжте бутона за вида режим (5) натиснат за 
10 секунди.

Чрез натискане на информационния бутон (3) за 1 секунда нивото за 
специалист се напуска.

История на грешките

Бутон за 
изчистване на 
грешки (4) Бутон за вид на 

режима (5)

7

Информационен 
бутон (3)
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28.2. Поддръжка - комплект за  
поддръжка с резервни части
  

1 Комплект за поддръжка
1 Комплект за почистване
1 Измервателен уред за BImSch измерване
1 Уред за измерване на диференциално налягане

За поддръжката са нужни

Комплект за поддръжка с резерв-
ни части FGB

Уплътнение на ваната за 
кондензат

Адаптерна плоча с щуцер за 
измерване на налягането

Универсален ключ

Инструмент за почистване

Запалващ и йонизи-
ращ електрод

Уплътнение за за-
палващ и йонизиращ 

електрод

Уплътнение на горелката

Уплътнение топла вода 
- топлообменник

Уплътнение вана за конден-
зат - тръба за отработен газ

Комплект за почистване 
на резервни части
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28.3. Подготовка за поддръжка 

Отстраняване на предната облицовка

Винт Първо развийте винта отдолу в средата на предната облицовка. 

Натиснете двете фиксиращи куки отляво и отдясно и издърпайте обли-
цовката напред.
Откачете предната облицовка нагоре и я свалете.

Спиране на напрежението на съоръжението

  При мрежовите свързващи клеми на уреда 
има електрическо напрежение също и при 
изключен работен превключвател.

- Спрете напрежението на съоръжението

Затворете сферичния 
кран за газ

  Различни елементи могат да са много горещи. Оставете да се 
охладят или използвайте ръкавици.

Опасност от изгаряне

Seite 16
Gaskugelhahn, Durchgangsform
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28.4. Установяване на степента на замърсяване на топлооб-
менника за гореща вода (от страната на отработения газ)

Монтиране на нипела за измер-
ване на налягането

-  Развийте винтовете с вътрешен шестостен М4 на запалващия/йониза-
ционния електрод

-  Монтирайте адаптерната плоча с щуцера за измерване на налягане

-  Запалващият/йонизационният електрод трябва да се монтира отново 
след поддръжката

- Свържете уреда за измерване на диференциално налягане между 
адаптерната плоча „+“ и отвора за измерване на отработен газ „-“ при 
фланеца за свързване на уреда

- Уредът стартира с програма за обезвъздушаване (АР функция) за 
2 минути (вижте Глава 15 - Управление)

28 kW 35 kW
Измерена стой-
ност

Мярка Измерена стой-
ност

Мярка

> 7 mbar Почистване > 7 mbar Почистване
Таблица: Гранични стойности за почистване на топлообменника

- Сравнете измерената стойност с таблицата и вземете мерки
- Почистване на топлообменника както е описано в 28.8.

Включване на уреда

Устанояване на диференци-
алното налягане на горивното 
помещение / топлообменника

1

2

+-
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28.5. Поддръжка на горелката

Освободете следните щекери:

-  Вентилатор

-  Комбиниран газов клапан

-  Запалващ / йонизационен електрод

  Извадете чрез леки въртеливи движения

Развийте винтовото 
съединение на комбини-
рания газов клапан

Освободете щекерните съеди-
нения
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-  Извадете смукателната тръба

-  Развийте 2-та винта на капака на горивната камера

-  Повдигнете капака на горивната камера, избутайте го назад и го извадете 
нагоре

 Горелката трябва да се почиства на всеки сервиз

- Отстраняване на горелката

- Визуална проверка за повреди

- Подмяна в случай на повреда

- Почистване със сгъстен въздух, чрез засмукване или изтупване срещу 
посоката на потока

- Почистете повърхностите на уплътненията на топлообменниците и 
горелките

- Сменете уплътнението на горелката

Внимание: 
За да почистите котела след употреба, използвайте почистващи 
агенти, които не съдържат киселини, основи и вода!

 

Демонтаж на капака 
на горивната камера

Поддръжка на горелката

28.5. Поддръжка на горелката



60 3064613_201603

28.6. Проверка на запалващо-йониза-
ционния електрод

- Извадете електродите чрез развиването на 2-та винта М4.

- Проверете електродите за износване и замърсяване или повреди

- Проверете разстоянията и при отклонение ги центровайте.

- Ако електродите са повредени, те трябва да се сменят заедно с уплът-
нението (момент на затягане на фиксиращите винтове 1,4 ± 0,2 Nm).

Проверка на електродите
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28.7. Почистване на сифона /  
проверка на разширителния съд
- Почистете сифона от остатъци

- Поставете събирателен съд под сифона.

- Отворете отвора за почистване на сифона

- Напълнете/изплакнете сифона от отгоре през ревизионния отвор в тръ-
бата/коляното за отработени газове. 

  Изплаквайте само през тръбата за отработен газ, без пълнене 
на вода в отвора за подаване на въздух.  
В противен случай може да се стигне до повреда на горелката.

- Проверете предпазния клапан

 - Проверете разширителния съд

- При загуба на вода проверете налягането преди разширителния съд.

- Клапанът за свързване се намира отпред и е подсигурен с предпазна 
капачка.

При отоплителен кръг без налягане предварителното налягане трябва да 
е около 0,75 bar.

Почистване на сифона

Проверка на предпазния 
клапан

Проверка на разширител-
ния съд
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28.8. Демонтиране на топлообменника
- Затворете крановете за поддръжка VL / RL

- Отворете крана за източване

- Отворете ръчния обезвъздушител

- Извадете щекера за температурния сензор на потока, STB и темпера-
турния сензор за отработения газ

- Освободете осигуряващите щипки

- Развийте винтовете на помпата

Изпразнете тръбите

Изпразване на конденза-
ционния уред от страната 
на топлата вода

Демонтаж на тръбите за  
поток напред / назад
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28.8. Демонтиране на топлообменника
- Демонтирайте сифона

- Чрез стискане на фиксиращите скоби ги издърпайте надолу и ги поста-
вете в корпуса 

- Повдигнете топлообменника нагоре и го извадете напред

  

- Поставете топлообменника върху фланеца на горелката

- С инструмента за почистване от комплекта за поддръжка почистете 
диагонално неопреновите редове.

-  Издухайте размекнатите остатъци с въздух под налягане или ги почистете 
с прахосмукачка (в посока на фланеца на горелката)!

 

Демонтиране на ваната за 
кондензат

Откачване на топлообменника

Почистване на топлообменника

 завъртете на 180°

Почистване на ваната за кон-
дензат от остатъци

Внимание: 
Не използвайте препарат за почистване 
на котли и вода!
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- Сменете уплътненията на ваната за кондензат и ги намажете със сили-
конова грес

- Поставете ваните за кондензат в корпуса

- Откачете топлообменнника отгоре надолу

- Чрез стискане на фиксиращите скоби ги прекарайте право нагоре и ги 
закрепете към топлообменника

- Монтирайте отново сифона

- Сменете и гресирайте уплътненията!

- Монтирайте тръбите с помощта на осигуряващите скоби и винтове към 
помпата

- Монтирайте щекера за температурния сензор на потока, STB и темпе-
ратурния сензор за отработения газ

Монтаж на топлообменника

Монтиране на ваната за кон-
дензат

Монтиране на тръбите за поток 
напред / назад

28.9. Монтаж на топлообменника
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28.9. Монтаж на топлообменника
- Затворете крана за източване

- За напълването вижте глави 18, 19

- Обезвъздушете кондензационния уред

- Отворете крановете за поддръжка на потока напред / назад

- Сменете уплътнението на горелката

- Поставете горелката на равно

- Поставете капака на горивната камера върху горивната камера и го 
издърпайте равномерно напред

- Затегнете винтовете на капака на горивната камера 

- Монтирайте смукателната тръба

- Възстановете следните щекерни връзки:

-  Вентилатор

-  Комбиниран газов клапан

-  Запалващ / йонизационен електрод

  Вкарайте чрез леки въртеливи движения

Напълване на конденза-
ционния уред от страната 
на топлата вода

Монтаж на капака на горивната 
камера

Създаване на щекерна връзка
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28.9. Монтаж на топлообменника
 - -Сменете уплътнението на винтовото съединение

- Затегнете винтовото съединение на комбинирания газов клапан и го 
проверете за течове.

 -  Напълнете сифона от отгоре през ревизионния отвор в тръбата/коляното 
за отработени газове. 

  Пълнете само през тръбата за отработен газ, без пълнене на 
вода в отвора за подаване на въздух.  
В противен случай може да се стигне до повреда на горелката.

 - Измерване съгласно глава 28.4 Степен на замърсяване на топлообмен-
ника за топла вода.

- Измерените загуби на налягане трябва да са под граничните стойности.

- Ако не бъде установено подобрение, повторете процеса на почистване.

Затягане на винтовото съеди-
нение на комбинирания газов 
клапан

Пълнене на сифона

Контролно измерване
Диференциално налягане 
на топлообменника след по-
чистването
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29. Проверка на загряването на водата
- Спрете студената вода и хидравлично освободете налягането на съо-

ръжението.

- Проверете и почистете филтъра за замърсявания при FGB-K.

При прекалено ниска мощност на топлата вода при FGB-K вземете 
следните мерки:

- Проверете и почистете филтъра за замърсявания при FGB-K.

- Демонтирайте пластинчатия топлообменник при FGB-K.

- Развийте винтовете (2 броя) с ключ за вътрешен шестостен 4 mm и 
извадете пластинчатия топлообменник (PWT) нагоре.

- Почистете котления камък или сменете пластинчатия топлообмен-
ник.

- Сменете и гресирайте уплътненията на пластинчатия топлообменник.

- Винтовете след монтажа трябва да се затегнат с въртящ момент 3,5 ± 
0,5 Nm.

- Включете уреда

- Отворете сферичния кран за газ и включете уреда.

- Проверете газовата отсечка и хидравликата за течовете

- Закачете отново и фиксирайте обшивката.

- Натиснете бутона за режим за почистване на комина

Активиране на режим за почиства-
не на комина
(натиснете двата бутона едновре-
менно за 5 секунди)

Проверка на загряването на 
водата

Пластинчат топлообменник PWT

Винт 
PWT

Винт 
PWT

Филтър за за-
мърсявания

Пробен пуск
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30. Измерване на параметрите на  
изгаряне

При всяка промяна на компонентите на платката на управлението, смесителното съоръжение, 
горелката и газовия клапан трябва да се извърши измерване на отработения газ от специалист.

Внима-
ние

Измерване на засмукващия въздух

1. Отстранете винта  А  от левия измервателен 
отвор.

2. Отворете сферичния кран за газ.

3. Вкарайте измервателната сонда.

4. Включете газовия кондензационен уред и чрез 
бутоните 6 и 7 (задръжте ги натиснати за 5 сек.) 
активирайте почистването на комина

5. Измерете температурата и CO2.

6. При CO2 съдържание >0,3% при концентрич-
но изпълнение за въздух/ отработен газ има 
пропускане в тръбата за отработения газ, което 
трябва да бъде отстранено.

7. След приключване на измерването изключете 
уреда, извадете измервателната сонда и затво-
рете измервателния отвор. При това внимавайте 
за плътно стегнатото положение на винтовете!

Фигура: Измерване на параметрите на отработения газ

Измерване на параметрите на отработения газ

При отворен измервателен отвор в поло-
жението на поставяне може да излезе газ. 
Съществува опасност от задушаване.

1. Отстранете винта  В  от десния измервателен 
отвор.

2. Отворете сферичния кран за газ.
3. Вкарайте измервателната сонда.
4. Включете газовия кондензационен уред и чрез 

бутоните 6 и 7 (задръжте ги натиснати за 5 сек.) 
активирайте почистването на комина.

5. След минимум 60 секунди работа първо измере-
те при горно, а после и при долно натоварване.

6. Стойности на отработения газ (за допустимите 
стойности вижте таблицата)

7. След приключване на измерването изключете 
уреда, извадете измервателната сонда и затво-
рете измервателния отвор. При това внимавай-
те за плътно стегнатото положение на винтове-
те / уплътнението!

Внима-
ние

Фигура:  Измерване на засмукван въздух и параметри на 
отработения газ за система за отработен газ 60/100 за 
опционално изпълнение на уреда

Отвор за измерване 
на отработен газ

Отвор за измерване 
на засмукван въздух A

B

1

2

4

6

7

Фигура: Бутони на управлението

5

FGB / FGB-K Уред затворен при горно натоварване

Вид газ CO2 в % O2 в %
Природен газ E/H/L 9,3% ± 0,2% 4,2 ± 0,3%

Течен газ P  10,5% ± 0,2% 4,9 ± 0,3%

FGB / FGB-K Уред затворен при долно натоварване

Вид газ CO2 в % O2 в %
Природен газ E/H/L 8,8% ± 0,2% 5,1 ± 0,3%

Течен газ P  10,0% ± 0,2% 5,7 ± 0,3%

Таблица: Параметри на отработения газ

A

B
Отвор за измерване на отработен газ

Отвор за измерване на засмукван въздух
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Предпазен температурен ограничител STB (термостат)

STB изключва уреда при температура от 108°C.

Това води до изключване на горелката и до заключваща повреда Þ Код 
за грешка 01. При падане под точката на изключване, уредът отново 
преминава в режим на работа след потвърждаване на грешката.

Температурен сензор на котела 

• Температурният сензор на котела е сензор, който се поставя върху 
горивната камера. Уредът се регулира чрез определената тук темпе-
ратура.

• Максималната възможна температура на котела е 90°C. ако тази тем-
пература се надвиши, това води до изключване на уреда и блокиране 
на такта на горелката (фабрична настройка 7 мин.).

• Температурният сензор на котела е температурен ограничител, който 
изключва уреда при 105°C (и го блокира)

• Температурният сензор на котела е температурен наблюдаващ 
елемент, който изключва уреда при 95°C (не го блокира)

Температурен сензор за отработения газ

Температурният сензор за отработения газ изключва уреда при темпе-
ратура на отработения газ > 115°C. Þ Код за грешка 07.

Температурата на отработения газ се определя чрез сензор във ваната 
за кондензат.

Температурно наблюдение

Наблюдение на налягането на 
съоръжението

Защита от пожар на сухо

Уредът разполага със сензор за налягане, който наблюдава работно-
то налягане в отоплителния кръг. Ако системното налягане падне под 
0,5 bar, това води до изключване на горелката, без да се заключва уре-
да. Ако налягането се увеличи отново над прага за изключване, уредът 
самостоятелно преминава в работен режим.

31. Предпазни съоръжения
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Отвеждане на въздух / отработен газ

Предвидете проветрение при B23, B33, C53

32. Указания за планиране на  
отвеждането на въздух/отработен газ

Видове свързване
Тип 1) Начин на работа може да се свърже към

зависещ 
от въздуха 
в помеще-

нието

независещ 
от въздуха 
в помеще-

нието

комин
нечувствителен към 

влага

комин за 
въздух/

отработен 
газ

отвеждане 
на въздух/ 
отработен 

газ

строително 
одобрен 

LAF

нечувствите-
лен към 

влага Тръба за 
отр. газ

B23P, B33P, C13x, 
C33x, C43x, C53, 
C53x, C83x, C93x

X X B33, C53, C83x C43x C13x2), 
C33x, C53x

C63x B23, C53x, 
C83x, C93x

1) При означението „х“ всички части на отвеждането на отработен газ се обливат от въздуха за изгаряне. 
2) В Швейцария трябва да се спазват Правилата за работа с газ G1!
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Отвеждане на въздух/отработен газ

Варианти за отвеждане на отработен газ Максимална  
дължина 1) [m]

до 28kW до 35kW

B23P Тръба за отработен газ в шахтата и въздух за изгаряне директно над 
уреда (в зависимост от въздуха в помещението)

DN60
DN80

11
50

7
50

B33P Тръба за отработен газ в шахта с хоризонтална концентрична тръба за 
връзка (в зависимост от въздуха в помещението)

DN60
DN80

9
50

5
50

B33P
Връзка към нечувствителен към влага комин за отработен газ с хори-
зонтална концентрична тръба за свързване (в зависимост от въздуха в 
помещението)

Пресмятане съгласно 
EN 13384

(LAS производител)

C13x хоризонтално прекарване през наклонен покрив, независимо от въздуха 
в помещението - капандура от страна на клиента)

DN60/100
DN80/125

5
10

3
10

C33x
вертикално концентрично преминаване през наклонен покрив или пло-
сък покрив, вертикално концентрично отвеждане за въздух/отработен 
газ за монтаж на шахта, (независимо от въздуха в помещението)

DN60/100
DN80/125
DN110/160

6
18
19

4
29
48

C43x
Връзка към нечувствителен към влага комин за въздух/отработен газ 
(LAS), максимална дължина на тръбата от средата на дъгата на уреда 
до връзката 2 m (независимо от въздуха в помещението)

Пресмятане съгласно 
EN 13384

(LAS производител)

C53
Връзка за тръба за отработен газ в шахтата и тръба за подаване на 
въздух през външна стена (независимо от въздуха в помещението), вкл. 
3 m тръба за подаване на въздух

DN80/125 50 50

C53x
Връзка за тръба за отработен газ върху фасадата (независимо от въз-
духа в помещението) 
Засмукване на въздух за изгаряне през външната стена

DN60/100
DN80/125

9
50

5
50

C83x Връзка за тръба за отработен газ в шахтата и подаване на въздух през 
външна стена (независимо от въздуха в помещението) DN80/125 50 50

C83x
Свързване концентрично към нечувствителен към влага комин за от-
работен газ и въздух за изгаряне през външната стена (независимо от 
въздуха в помещението)

Пресмятане съгласно 
EN 13384

(LAS производител)

C93x Тръба за отработен газ за монтаж в шахта, вертикална DN60
Свързваща тръба DN60/100 неподвижна 8 5

C93x

Тръба за отработен газ за монтаж в шахта, вертикална DN80
Свързваща тръба DN60/100  
Свързваща тръба DN80/125 
Свързваща тръба DN80/125

неподвижна
неподвижна

гъвкава

14
15
14

27
39
37

1) Максималната дължина отговаря на общата дължина на уреда до отвора за отработения газ.

 За наличните транспортни налягания на газовия вентилатор вижте техническите данни!

Указание: Системите С33х и С83х са подходящи 
също за поставяне в гаражи. 
Примерите за монтаж при нужда трябва да се съобразят 
със строителните и специфичните за страната предписа-
ния. Въпроси за монтажа, особено относно монтажа на 
ревизионните елементи и отворите за подаване на въз-
дух (по принцип е нужно проветрение над 50 kW), трябва 
да се изяснят преди монтажа с областния отговорник по 
комините.

Информацията за дължините се отнася за концен-
тричното отвеждане на въздух/отработен газ и 
тръбите за отработен газ и само за оригинални части 
на фирма Wolf.

Системите за въздух/отработен газ DN60/100 и 
DN80/125 са сертифицирани системно с газовите 
кондензационни уреди на фирма Wolf.

Могат да се използват следните тръби за въздух/
отработен газ или тръби за отработен газ с 
разрешително CE-0036-CPD-9169003:
- Тръба за отработен газ DN80
- Концентрично отвеждане за въздух/отработен газ 

DN60/100 и DN80/125
- Тръба за отработен газ DN110
- Концентрично отвеждане за въздух/отработен газ 

(върху фасадата) DN80/125
- Тръба за отработен газ гъвкава DN83
Необходимите обозначителни табелки са приложени към 
съответните принадлежности на фирма Wolf. 
Приложените към принадлежностите указания за 
монтаж също трябва да се спазват.

32. Указания за планиране на  
отвеждането на въздух/отработен газ
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При ниски външни температури може да се 
случи, съдържащата се в отработения газ водна 
пара да кондензира при отвеждането на въздух/
отработен газ и да замръзне на лед. Този лед 
при определени обстоятелства може да 
падне от покрива и да нарани хора или да 
повреди имущество. Чрез подходящи мерки 
на обекта, като например монтаж на улей за 
сняг, трябва да се предотврати падането на лед. 

Ако за тавана не се предписва времетраене за 
огнеустойчивост, тогава тръбите за подаване на 
въздух за изгаряне и отвеждане на отработения 
газ трябва да се положат от горния ръб на тавана 
до облицовката на покрива в шахта от негорими 
строителни материали с устойчива форма или в 
метална предпазна тръба (механична защита). 
Ако посочените тук предпазни мерки не се взе-
мат, съществува опасност от разпространение 
на пожар.

Общи указания

Поради съображения за безопасност за концентрич-
ното отвеждане на въздух/отработен газ и тръбите за 
отработен газ трябва да се използват само оригинални 
части на фирма Wolf.

Примерите за монтаж при нужда трябва да се съобразят 
със строителните и специфичните за страната предпи-
сания. Въпроси за монтажа, особено относно монтажа 
на ревизионните елементи и отворите за подаване на 
въздух, трябва да се изяснят преди монтажа с областния 
отговорник по комините.

Газови кондензационни уреди с отвеждане на 
въздух/отработен газ с преминаване през по-
крива трябва да се монтират само на таванския 
етаж или в помещения, при които таванът в 
същото време представлява и покрив, или при 
които покривната конструкция се намира точно 
над тавана.

Ако с отвеждането на въздух/отработен газ се 
пресичат етажи, то тръбите трябва да се провеж-
дат извън помещението на поставяне в шахта 
с времетраене на устойчивост на огън от мини-
мум 90 минути, а при жилищни сгради с малка 
височина (сграден клас 1 до 2) от минимум 30 
минути. При неспазване на това указание може 
да се стигне до разпространение на пожар.

За газови уреди с отвеждане на газ/отработен въздух над 
покрива, при които таванът се намира точно под покрив-
ната конструкция, важи следното:

Ако за тавана се изисква времетраене за огне-
устойчивост, то тръбите за подаване на въздух 
за изгаряне и отвеждане на отработения газ в 
областта между горния ръб на тавана и облицов-
ката на покрива трябва да имат обшивка, която 
също да има това времетраене за огнеустойчи-
вост и да се състои от негорими материали. Ако 
посочените тук предпазни мерки не се вземат, 
съществува опасност от разпространение на 
пожар.

Фиксиране на отвеждането на въздух/отработен 
газ или тръбата за отработен газ извън шахти 
чрез дистанциращи скоби минимум на разстоя-
ние от 50 cm от връзката на уреда, респ. след 
или преди чупки, за да може да се постигне 
подсигуряване срещу разглобяване на тръб-
ните връзки. При неспазване има опасност от 
излизане на газ. Освен това може да се стигне 
до повреди на уреда.

Разстояние на концентричното отвеждане на въздух/отра-
ботен газ от горими материали или горими конструкционни 
елементи не е необходимо, защото при номиналната ото-
плителна мощност не възникват температури над 85°C.
Ако е поставена само тръба за отработен газ, тогава трябва 
да се спазват разстоянията съгласно DVGW/TRGI 2008.

Отвеждането на въздух/отработен газ не 
трябва да преминава през други помещения 
за поставяне на отоплителни уреди, защото 
има опасност от разпространяване на пожар 
и не е осигурена механична защита.

Въздухът за изгаряне не трябва да се засмуква 
от комини, в които преди това са отведени отра-
ботени газове от котли, работещи с нафта или 
твърди горива!

Внима-
ние

32. Указания за планиране на  
отвеждането на въздух/отработен газ
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Ако газов кондензационен уред с отвеждане на въздух/отработен газ се монтира 
върху външна стена (вид С13х), то номиналната мощност в отоплителен режим 
трябва да се редуцира до под 11 kW (за начина на процедиране вижте глава „На-
стройка на максималната отоплителна мощност“). 
Тръбите за въздух трябва да могат да се проверяват за свободното им сечение. 
В помещението на поставяне трябва да се разположи поне един подходящ отвор 
за ревизия и/или проверка в съответствие с областния отговорник по комините.
Връзките от страната на газа се реализират чрез муфа и уплътнение. Муфите 
винаги трябва да се подреждат срещу посоката на потока кондензат. Отвеждането 
на въздух/отработен газ трябва да се монтира с минимум 3° наклон спрямо 
газовия кондензационен уред. За фиксиране на позицията трябва да се мон-
тират дистанциращи скоби (вижте примерите за монтаж).

Връзка към отвеждане на въздух/
отработен газ

Пресметнатата дължина на отвеждането на въздух/отработен газ или тръбата за 
отработен газ се състои от дължината на правите тръби и дължината на колената.
Пример за система 60/1001):
дължина на права тръба за въздух/отработен газ 1,5 m L = права дължина + 
дължина на колената
1 x 87° коляно  ≙  1,5 m L = 1,5 m + 1 x 1,5 m + 2 x 1,3 m
2 x 45° коляно ≙  2 x 1,3 m L = 5,6 m

Пресмятане на дължината на отвеж-
дането на въздух/отработен газ

Указание:  За да се предотврати взаимно влияние на отвежданията за въздух/
отработен газ върху покрива, се препоръчва минимално разстояние 
на отвежданията за въздух/отработен газ от 2,5 m.

1) Еквивалент на дължината  
на системата:

60/100 80/125

87° коляно 1,5 m 3 m
45° коляно 1,3 m 1,5 m

Максимална големина на шахтата при независим от въздуха в помещението режим С93х
Приемане: В помещението на поставяне 2x 
ревизионни колена, 1x 87° коляно и 1,5m 
хоризонтално с 87° опорно коляно

Тръба за отработен газ DN 80
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32. Указания за планиране на  
отвеждането на въздух/отработен газ
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Връзка към нечувствителен към влага 
комин за въздух/отработен газ (LAS),
Комин за отработен газ или съоръжение за отработен 
газ вид С 43х

Хоризонталното отвеждане на въздух/работен газ при 
монтаж към комин за въздух/отработен газ не трябва да 
е по-дълго от 2 m.
Коминът за въздух/отработен газ LAS трябва да е проверен 
от DIBT - Немски институт за строителна техника или да е 
СЕ сертифициран и трябва да е одобрен за кондензацио-
нен режим с високо или ниско налягане.
Оразмеряването се извършва чрез пресмятане съгласно 
EN 13384.

Връзка към нечувствителен към влага комин за отра-
ботен газ или съоръжение за отработен газ вид В33 за 
зависима от въздуха в помещението работа

Хоризонталното отвеждане на въздух/работен газ при мон-
таж към комин за отработен газ не трябва да е по-дълго 
от 2 m. Могат да се монтират максимум две колена 90° 
допълнително към колената за свързване на уреда.
Коминът за отработен газ трябва да е проверен от DIBT 
или СЕ сертифциран и одобрен за кондензационна работа.
Свърващият елемент при нужда трябва да се закупи от 
производителя на комина.
Отворите за въздух към помещението аз поставяне трябва 
да са изцяло свободни.

Връзка към нечувствителна към влага тръба за отра-
ботен газ вид В23 за зависима от въздуха в помеще-
нието работа

При това изпълнение трябва да се спазват предписанията 
за проветрение и обезвъздушаване на помещението на 
поставяне съгласно DVGW-TRGI.

Връзка към нечувствителна към влага тръба за отра-
ботен газ вид В53, С83х за независима от въздуха в 
помещението работа

За хоризонталната тръба за въздух се препоръчва мак-
симална дължина от 2 m. Да се спазват специалните 
изисквания за тръби за отработен газ, които не се обливат 
от въздуха за изгаряне, съгласно DVGW-TRGI 2008, респ. 
специфичната за страната разпоредба.

Връзка към неизпитано със съоръжението за изгаряне 
на газ подаване на въздух за изгаряне и отвеждане на 
отработения газ вид С63х

Оригиналните части на фирма Wolf са оптимизирани в 
продължение на дълги години, носят знака за качество 
DVGW и са предназначени за газовия кондензационен 
уред на фирма Wolf. При само одобрени от DIBT или СЕ 
сертифицирани чужди системи, инсталиращото лице 
отговаря самостоятелно за правилното проектирани и 
безупречната функция. За повреди или материални и 
лични щети, които могат да бъдат причинени от грешни 
дължини на тръбите, прекалено големи загуби на налягане, 
преждевременно износване с излизане на отработен газ и 
кондензат или грешна функция напр. поради демонтиращи 
се констуркционни елементи, при само одобрени от DIBT 
чужди системи не може да се поеме отговорност.

Ако въздухът за изгаряне се взима от шахтата, то той 
трябва да е чист от замърсявания!
Неколкократно заемане / каската

Уредите за подходящи за неколкократно заемане съгласно 
DVGW работен формуляр G 635. Като съоръжение за пре-
дотвратяване на обратен поток отработен газ се използва 
вътрешен ограничител на обратния поток. Отвесното 
разстояние между два газови уреда трябва да е минимум 
2,5 m. Монтираната система за отработен газ трябва да 
разполага с нужното одобрение за неколкократно заемане. 
Уместността трябва да се докаже чрез техническо измер-
ване на изгарянето.

Фигура: Каскада Фигура: Неколкократно заемане

32. Указания за планиране на  
отвеждането на въздух/отработен газ
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Проверка за течове при 
съседните уреди

При ежегодната проверка на отоплителните уреди, при котелни съоръжения с 
високо налягане трябва да се извърши проверка на каскадната клапа, за да не 
може да излиза CO2 в помещението на поставяне; опасност от отравяне или 
задушаване.
Проверката трябва да е извърши при затворени уреди.

Ние препоръчваме следния начин на процедиране:

Проверка за течове при съседните уреди

- Чрез десния въртящ се бутон изберете смесителен кръг. Натиснете функцио-
нален бутон 3 и чрез въртящи се бутон изберете „Готовност“ и потвърдете 
чрез натискане. Повторете процеса за „топла вода“.

- При първия FGB чрез едновременно натискане на бутоните 6 и 7 за 5 секунди 
приведете отоплението в режим за почистване на комина. è FGB включва.

- Оставете първия FGB да работи за поне 5 мин.

- При всички други уреди измерете CO2 съдържанието в щуцера за въздушна 
връзка.

- Ако в рамките на 15 минути CO2 стойност надвишава 0,2%, тогава течът 
трябва да се намери и отстрани.

- След това затворете отново всички измервателни отвори. При това внима-
вайте за плътно стегнатото положение на капачките

Проверка за теч на първия FGB

- Приведете първия FGB чрез бутона за нулиране 4 в предишното работно 
състояние è почистването на комина е деактивирано. Натискайте бутона за 
вида режим дотогава, докато на дисплея се покаже „OFF“. Уредът изключва 
(режим на готовност).

- При втория FGB чрез едновременно натискане на бутоните 6 и 7 за 5 секунди 
приведете отоплението в режим за почистване на комина. è FGB включва.

- Оставете втория FGB да работи за поне 5 мин.

- Измерете CO2 съдържанието в щуцера за въздушна връзка към първия FGB.

- Ако в рамките на 15 минути CO2 стойност надвишава 0,2%, тогава течът 
трябва да се намери и отстрани.

- След това затворете отново всички измервателни отвори. При това внима-
вайте за плътно стегнатото положение на капачките.

32. Указания за планиране на  
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Отвесно отвеждане на въздух / отработен газ (примери) система DN 60/100

Отработен газ < 120 °C

C93x

6

7

прекарайте 
хоризонталния 
проводник с > 
3° наклон спря-
мо уреда

Внимание

 1 Газов кондензационен уред

 2 Тръба за въздух/отработен газ 
с ревизионен отвор 
(дълга 250 mm)

 3 Разделително съоръжение 
DN60/100  
(плъзгаща се муфа) ако е нужно

 4 Тръба за въздух/отработен газ 
DN60/100 
 500 mm 
 1000 mm 
 2000 mm

 5 Отвеждане за въздух/отрабо-
тен газ вертикално 
DN60/100 
(Преминаване през покрив за 
плосък покрив или наклонен 
покрив) 
 L = 1200 mm 
 L = 1200 mm ... 1700 mm

 6 Универсално гнездо за 
наклонен покрив 25/45°

 7 Розетка за плосък покрив

 8 Коляно 45° DN60/100

 9 Ревизионно коляно DN60/100

 10 Коляно 87° DN60/100

 11 Розетка

 12 Опорна шина

 13 Опорно коляно 87° DN60 на DN80

 14 Разделител

 15 Тръба за отработен газ DN80 
 500 mm 
 1000 mm 
 2000 mm

 16 Капак на шахтата с 
УВ стабилизиран изходящ еле-
мент

 17 Дистанцираща скоба

Примери за изпълнение 
на независещи от възду-
ха в помещението въз-
можности за свързване 
(вертикално)

C33x C33x C33x

32. Указания за планиране на  
отвеждането на въздух/отработен газ
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Връзка към нечувствително към влага съръжение за отработен газ и LAS

Система Plewa
C43x

Система Schiedel
C43x

10

10

10

10

 1 Газов кондензацио-
нен уред

 2 Тръба за въздух/от-
работен газ с 
ревизионен отвор 
(дълга 250 mm)

 4 Тръба за въздух/от-
работен газ 
DN60/100 
 500 mm 
 1000 mm 
 2000 mm

 9 Ревизионно коляно

 10 Коляно 87° DN60/100

 11 Розетка

 12 Опорна шина

 13 Опорно коляно 87°  
DN60 на DN80

 14 Разделител

 15  РР тръба за отрабо-
тен газ DN80 
 500 mm 
 1000 mm 
 2000 mm

 16 Капак на шахтата 
с УВ стабилизиран 
изходящ елемент

 17 Дистанцираща скоба

 18 Тръба за въздух / 
отработен газ 
хоризонтална със 
защита от вятър

 19 Връзка към комин за 
отработен газ B33 
Дължина 250 mm с 
отвори за въздух

Отвеждане на въздух/отработен газ хоризонтално / връзка към LAS (примери) система DN60/100

C13x C13x B33

Капандура

32. Указания за планиране на  
отвеждането на въздух/отработен газ



78 3064613_201603

Отвеждане на въздух/отработен газ в шахта с хоризонтална свързваща тръба DN60/100

Отработен газ < 110 °C

Пример за изпълнение незави-
симо от въздуха в помещение-
то / шахта

C33x

прекарайте 
хоризонталния 
проводник с > 
3° наклон спря-
мо уреда

Внимание

 1 Газов кондензационен уред

 3 Разделително съоръжение 
(плъзгаща се муфа) 
ако е нужно

 4 Тръба за въздух/отработен газ 
DN60/100 
 500 mm 
 1000 mm 
 2000 mm

 9 Ревизионно коляно

 11 Розетка

 12 Опорна шина

 13 Опорно коляно 87° DN60/100

 14 Разделител

 16 Капак на шахтата с 
УВ стабилизиран изходящ елемент

 17 Дистанцираща скоба

32. Указания за планиране на  
отвеждането на въздух/отработен газ
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Връзка към нечувствителна към влага тръба за отработен газ при два или повече комина (шахта)

Важат изискванията на DIN 18160-1 Приложение 3.
Преди монтажа трябва да се информира областния отговорник по комините.

само зависещ от въздуха в помещението режим на работа

Покритие на шахтата изцяло 
от неръждаема стомана от 
каталога на фирма Wolf

Система от полипропилен до 
120°C, СЕ одобрение

комин
T400

зависещ и независещ от въздуха в помещението режим 
на работа

10
00 Капак на шахта-

та от каталога 
на фирма Wolf

комин
T400

Система от полипропилен до 
120°C, СЕ одобрение

Допълващи указания за монтаж за отвеждане на въздух/отработен газ DN60/100

Определете разстоянието А. Дължината на тръбата за въздух/
отработен газ (4) винаги трябва да е около 100 mm по-голяма 
от разстоянието А. Винаги скъсявайте тръбата за отработен газ 
от гладката страна, а не от страната с муфата.
След скъсяване, скосете тръбата за отработен газ с пила.

4

8

8

Раз
ст

оя
ни

е А

Изместване

10

9

10

10

4

4

Разстояние А

Разстояние А

Коляно Изместване
87° мин. 170 mm
45° мин. 73 mm

Плосък покрив:  Залепете таванния преход с размер около 
Ø 130 mm (7) в покритието на покрива.

Наклонен покрив:  При (6) спазвайте указанието за монтаж 
върху капандурата на наклонен покрив.

Ако е нужен ревизионен отвор за отвеждане на въздух/отра-
ботен газ, тогава монтирайте тръба за въздух/отработен газ с 
ревизионен отвор (2) (предвидете дължина 200 mm).

Прекарайте покривния преход (5) от отгоре през покрива и го фи-
ксирайте вертикално с монтажна скоба към греда или зидария.
Преходът за покрив трябва да се монтира само в оригинал-
но състояние. Промени не са допустими.

Скоба за  
закрепване

6

7

5

65
0

55
0-

10
50

20
00

Връзка за комин за отработен газ (примери) DN60/100
Връзка към нечувствителен към влага комин за отработен газ B33

Връзката към комина за отработен газ с отвори за въздух трябва да се монтира 
директно при комина за отработен газ съгласно фигурата, за да могат всички части 
на пътя на отработения газ да се обливат от въздуха за изгаряне.
Отворите за въздух трябва да са изцяло свободни.
Коминът за отработен газ трябва да се провери за годността си. При пресмятането 
транспортиращото налягане трябва да се заложи като 0 Ра. Свърващият елемент 
за осигуряване на условията на свързване при нужда трябва да се закупи от про-
изводителя на комина.

32. Указания за планиране на  
отвеждането на въздух/отработен газ
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Отвеждане на въздух/отработен газ вертикално концентрично С33х (примери) система DN80/125

Вид С33х:  Газов кондензационен уред 
с подаване на въздух за 
изгаряне и отвеждане на 
отработения газ вертикално 
над покрива.

 1 Газов кондензационен уред

 2 Преход DN60/100 към DN80/125

 3 Тръба за въздух/отработен газ с 
ревизионен отвор 
(дълга 250 mm)

 4 Тръба за въздух/отработен газ 
DN80/125 
 500 mm 
 1000 mm 
 2000 mm

 5 Дистанцираща скоба

 6 Скоба за закрепване DN125 
за провеждане на покрив

 7 Отвеждане за въздух/отработен газ 
вертикално DN80/125 
(Преминаване през покрив за 
плосък покрив или наклонен покрив) 
 L = 1200 mm 
 L = 1800 mm

 8 Разделително съоръжение 
(плъзгаща се муфа) ако е нужно

 9 Коляно 45° DN 80/125

 10 Ревизионно коляно 87° DN80/125

 11 Коляно 87° DN80/125

 12 Универсално гнездо за 
наклонен покрив 25/45°

 13 Адаптер „Klöber“ 20-50°

 14 Розетка за плосък покрив

Указания:  Вкарайте разделителното устройство (8) при монтажа до упор 
в муфата. Вкарайте следващата тръба за въздух/отработен газ 
(4) 50 mm (размер „S“) в муфата на разделителното устройство 
и в тази позиция задължително фиксирайте положението напр. 
с тръбна скоба DN125 (5) или с фиксиращ винт от страната на 
въздуха.

 За по-лесен монтаж намажете с грес краищата на тръбата и 
уплътненията (използвайте само несъдържащо силикон смазочно 
средство).

 Определете нужния ревизионен елемент (3) (10) преди монтажа 
с областния отговорник по комините. Винаги е нужен преход (2)!

Внима-
ние

C33x C33x C33x

32. Указания за планиране на  
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Отвеждане на въздух/отработен газ хоризонтално концентрично С13х, С83х и В33 
и тръба зза отработен газ върху фасадата С53х (примери) DN80/125

Хоризонтално отвеждане на 
въздух/отработен газ през 
наклонен покрив 

Тръба за отработен газ 
върху фасадата

(само при 
нужда)

Отвор Ø 90 mm в сте-
ната на комина. Мон-
тирайте тръбата за от-
работен газ плътно в 
стената на комина.

C13 x C53x B33

Капандура
 1 Газов кондензационен уред

 2 Преход DN60/100 
към DN80/125

 3 Тръба за въздух/отработен газ 
с ревизионен отвор DN80/125 
(дълга 250 mm)

 4 Тръба за въздух/отработен газ 
DN80/125 
 500 mm 
 1000 mm 
 2000 mm

 5 Дистанцираща скоба

 10 Ревизионно коляно 87° 
DN80/125

 11 Коляно 87° DN80/125

 15 Тръба за въздух/отработен газ 
хоризонтална със защита от 
вятър

 16 Розетка

 17 Конзола за външна стена 87° 
DN80/125 
с гладък край при тръбата за 
въздух

 18 Тръба за въздух/отработен газ 
за фасада DN80/125

 19 Елемент за засмукване на въз-
дух за фасада DN80/125

 20 конц. изходящ край 
със залепваща лента

 21 Връзка към комин за отрабо-
тен газ B33 
Дължина 250 mm с отвор за 
въздух

 22 Опорна шина

 23 Опорно коляно 87° DN80

 24 Разделител

 25 PP тръба за отработен газ 
DN80

 26 Капак на шахтата с 
УВ стабилизиран изходящ еле-
мент

 28 Ревизионен Т-образен елемент

 29 Тръба за въздух Ø 125 mm

 30 Тръба за засмукване на въз-
дух Ø 125 mm

Хоризонталното отвеждане на отработен газ трябва да се монтира с около 3° наклон (6cm/m) 
към уреда. Прекарайте хоризонталното отвеждане на въздух с около 3° наклон навън - изпъл-
нете засмукването на въздух със защита от вятъра; допустимо налягане от вятъра при входа 
за въздух 90 Pa, защото при по-високо налягане от вятъра горелката не може да започне 
работа. В шахтата след опорното коляно (23) тръбата за отработен газ може да се положи в 
DN80. Гъвката тръба за отработен газ DN83 може да се свърже след опорното коляно (23).

C83 x

32. Указания за планиране на  
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Преди монтажа трябва да се информира областния отговорник по комините!

C33x

4

>20 >305

С93х независимо от въздуха 
в помещението в шахта DN80 

С33х независимо от въздуха 
в помещението 
в шахта DN80/125

В33 в зависимост от въздуха в 
помещението 
в шахта DN80 

С93 х независимо от въздуха в помещението
Система DN80/185 хоризонтално и DN80 верти-
кално

Връзка към концентрично отвеждане на възду/отработен газ в шахтата (примери) 
DN80/125,С33х
Връзка към тръба за отработен газ в шахта С93х

 1 Газов кондензационен уред

 2 Преход DN60/100 към DN80/125

 4 Тръба за въздух/отработен газ 
DN80/125 
 500 mm 
 1000 mm 
 2000 mm

 5 Дистанцираща скоба

 8 Разделително съоръжение 
(плъзгаща се муфа) ако е нужно

 10 Ревизионно коляно 87° DN80/125

 11 Опорно коляно 87° DN80/125

 16 Розетка

 22 Опорна шина

 26 Капак на шахтата с 
УВ стабилизиран изходящ елемент

32. Указания за планиране на  
отвеждането на въздух/отработен газ
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Между тръбата за отработен газ и вътрешната стена на шахтата трябва 
да се спази следното светло разстояние: 
 при кръгла шахта: 3 cm
 при квадратна шахта: 2 cm

 1 Газов кондензационен уред

 2 Преход DN60/100 
към DN80/125

 16 Розетка

 22 Опорна шина

 23 Опорно коляно 87° DN80

 24 Разделител

 25 PP тръба за отработен газ 
DN80

 26 Капак на шахтата с 
УВ стабилизиран изходящ 
елемент

 31 Разпределител на тръбата за 
въздух/отработен газ 
80/80 mm

 32 Тръба за засмукване на въз-
дух Ø 125 mm

 33 Коляно 90° DN80

 34 T-образен елемент 87° с 
ревизионен отвор DN80

 35 Тръба за отработен газ DN80 
 500 mm 
 1000 mm 
 2000 mm

Монтирайте разпределител на тръбата за въздух/отработен газ 80/80 mm ексцен-
трично (31) при разделено отвеждане на въздух/отработен газ след (2) свързващ 
адаптер DN80/125 с щуцер за измерване. При свързване на строително одобрено 
отвеждане за въздух/отработен газ трябва да се спазва одобрението на Инсти-
тута за строителна техника. Хоризонталното отвеждане на отработен газ трябва 
да се монтира с около 3° наклон (6cm/m) към уреда. Прекарайте хоризонталното 
отвеждане на въздух с около 3° наклон навън - изпълнете засмукването на въздух 
със защита от вятъра; допустимо налягане от вятъра при входа за въздух 90 Pa, 
защото при по-високо налягане от вятъра горелката не може да започне работа.

Отвеждане на въздух/отрабо-
тен газ ексцентрично

Задно 
прове-
трение

C53

Задно 
прове-
трение

C53

32. Указания за планиране на  
отвеждането на въздух/отработен газ
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Допълващи указания за монтаж за отвеждане на въздух/отработен газ DN80/125

Преходът от LAF DN60/100 към DN80/125 (2) по прин-
цип трябва да се монтира вертикално винаги към 
връзката на газовия кондензационен уред.

Преход от LAF 
DN60/100 към DN80/125

Ревизионен елемент 
(3)

Определете разстоянието А. Дължината на тръбата за въздух/
отработен газ (4) винаги трябва да е около 100 mm по-голяма 
от разстоянието А. Винаги скъсявайте тръбата за отработен газ 
от гладката страна, а не от страната с муфата.
След скъсяване, скосете тръбата за отработен газ с пила.

4

9

9

Раз
ст

оя
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е А

Изместване

11
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11

11

4

4

Разстояние А

Разстояние А

Плосък покрив:  Залепете таванния преход с размер около 
Ø 130 mm (14) в покритието на покрива.

Наклонен покрив:  При (12) спазвайте указанието за монтаж 
върху капандурата на наклонен покрив.

Ако е нужен ревизионен отвор за отвеждане на въздух/отра-
ботен газ, тогава монтирайте тръба за въздух/отработен газ с 
ревизионен отвор (3) (предвидете дължина 200 mm).

Прекарайте покривния преход (7) от отгоре през покрива и го 
фиксирайте вертикално с (6) към греда или зидария.
Преходът за покрив трябва да се монтира само в ориги-
нално състояние. Промени не са допустими.

Вкарайте разделителното устройство (8) при монтажа до 
упор в муфата. Вкарайте следващата тръба за въздух/

отработен газ (4) 50 
mm (размер „S“) в му-
фата на разделител-
ното устройство и в 
тази позиция задъл-
жително фиксирайте 
положението напр. с 
тръбна скоба DN125 
(5) или с фиксиращ 
винт от страната на 
въздуха.

* Трябва да се спазва инструкцията за монтаж на съо-
ръжение за отработен газ от полипропилен (PP)!

Фиксирайте опорното 
коляно (23) към опорната 
шина (22)
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Коляно Изместване
87° мин. 205 mm
45° мин. 93 mm

32. Указания за планиране на  
отвеждането на въздух/отработен газ
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Подово отопление

За отоплителни съоръжения с пластмасови тръби ние 
препоръчваме употребата на уплътнени срещу дифузия 
тръби, за да се предотврати навлизането на кислород през 
стените на тръбите.

При работа на кондензационния уред във връзка 
с подово отопление се препоръчва полезният 
обем на мембранния разширителен съд да се 
предвиди с около 20% повече от изискваното 
съгласно DIN 4807-2. Оразмерен като прекалено 
малък мембранен разширителен уред води до 
навлизане на кислород в отоплителната система 
и по този начин до щети от корозия.

Внима-
ние

При непропускащи кислород тръби, подово отопление, 
в зависимост от загубата на налягане на съоръжението, 
с отоплителна мощност до 13 kW може да се свърже 
директно.
По принцип трябва да се вгради температурен сензор за 
подовото отопление, който предпазва тръбите от прегря-
ване.

При свързване на подово отопление с по-висока мощност 
от около 13 kW е необходим 3-пътен смесител (принад-
лежност ММ), както и допълнителна помпа.

В обратния поток трябва да се предвиди регулиращ кла-
пан, с който при нужда може да се намали прекомерната 
височина на транспортиране на допълнителната помпа.
 

Регулиращите клапани не трябва да могат да се 
пренастройват от потребителя на съоръжението.
При неуплътнени срещу дифузия тръби е не-
обходимо системно разделение посредством 
топлообменник. Инхибитори не са допустими. 

 
Ако паралелно на подовото отопление работи допъл-
нителен отоплителен кръг, то той трябва да се напасне 
хидравлично към подовото отопление.

Внима-
ние

Фигура: Подово отопление

33. Указания за планиране на подово отопление / 
циркулация / съпротивления на сензорите

NTC
Сензорни съпротивления

Температурен сензор на потока, температурен сензор на резервоара, температу-
рен сензор на изхода за топла вода, външен температурен сензор, температурен 
сензор за обратния поток, температурен сензор за отработения газ

Темп. °C Съпротивл. Ω Темп. °C Съпротивл. Ω Темп. °C Съпротивл. Ω Темп. °C Съпротивл. Ω
-17 40810 17 7162 51 1733 85 535
-16 38560 18 6841 52 1669 86 519
-15 36447 19 6536 53 1608 87 503
-14 34463 20 6247 54 1549 88 487
-13 32599 21 5972 55 1493 89 472
-12 30846 22 5710 56 1438 90 458
-11 29198 23 5461 57 1387 91 444
-10 27648 24 5225 58 1337 92 431
-9 26189 25 5000 59 1289 93 418
-8 24816 26 4786 60 1244 94 406
-7 23523 27 4582 61 1200 95 393
-6 22305 28 4388 62 1158 96 382
-5 21157 29 4204 63 1117 97 371
-4 20075 30 4028 64 1078 98 360
-3 19054 31 3860 65 1041 99 349
-2 18091 32 3701 66 1005 100 339
-1 17183 33 3549 67 971 101 330
0 16325 34 3403 68 938 102 320
1 15515 35 3265 69 906 103 311
2 14750 36 3133 70 876 104 302
3 14027 37 3007 71 846 105 294
4 13344 38 2887 72 818 106 285
5 12697 39 2772 73 791 107 277
6 12086 40 2662 74 765 108 270
7 11508 41 2558 75 740 109 262
8 10961 42 2458 76 716 110 255
9 10442 43 2362 77 693 111 248

10 9952 44 2271 78 670 112 241
11 9487 45 2183 79 649 113 235
12 9046 46 2100 80 628 114 228
13 8629 47 2020 81 608 115 222
14 8233 48 1944 82 589 116 216
15 7857 49 1870 83 570 117 211
16 7501 50 1800 84 552 118 205
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34. Протокол за поддръжка

№ Работна стъпка Точка от 
протокола

Точка от 
протокола

Точка от 
протокола

Дата

1 Изключете уреда, авариен превключвател изключен

2 Затворете подаването на газ,

3 Отстраняване на предната облицовка

4 Установяване на степента на замърсяване на топлообменника за 
гореща вода в (mbar)

5 Проверка на горелката O O O

6 При нужда почистете горелката, проверете запалителните и йониза-
ционните електроди

O O O

7 Почистете тоблообменника за гореща вода O O O

8 Почистете ваната за кондензат O O O

9 Проверете уплътненията, при нужда ги сменете и ги намажете със 
силиконова грес

O O O

10 Ако е налична, проверете неутрализацията и при нужда допълнете 
гранулат

O O O

11 При емайлиран резервоар проверявайте предпазния анод на всеки  
2 години

O O O

12 Монтаж на уреда

13 Почистете, напълнете, монтирайте сифона и проверете стабилното му 
положение

O O O

14 Степен на замърсяване на топлообменника за гореща вода след по-
чистване в (mbar)

15 При нужда почистете котления камък от топлообменника за топла вода O O O

16 Почистете цедката за топла вода O O O

17 Разширителен съд, проверете предпазния клапан O O O

18 Отворете подаването на газ, включете уреда

19 Проверка на уплътняването на газа O O O

20 Проверка на уплътняването на системата за отработен газ O O O

21 Проверете запалването O O O

22 Проверете връзката на шината с принадлежностите на управлението O O O

23 Измерване на отработен газ при режим за почистване на комина O O O

24 Температура на отработения газ бруто °C °C °C

25 Температура на засмуквания въздух °C °C °C

26 Съдържание на въглероден диоксид (CO2) % % %

27 или съдържание на кислород (O2) % % %

28 Съдържание на въглероден моноксид (СО) % % %

29 Загуба на отработен газ % % %

30 Вижте показанието за поддръжка и потвърдете историята на грешките O O O

Потвърдете поддръжката (фирмен печат, подпис)
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Общи указания

Съоръженията за безопасност и наблюдение не трябва да се отстраняват, заобикалят или да се правят не-
активни по друг начин. Газовият кондензационен уред трябва да се използва само в технически безупречно 
състояние. Повреди и щети, които влияят отрицателно или биха могли да повлияят отрицателно на безопас-
ността, трябва да бъдат отстранени незабавно от специалист. Повредени конструктивни части и компоненти 
на уреда трябва да се сменят само с оригинални резервни части на фирма Wolf.
Повредите се показват на дисплея на управлението или на принадлежностите на управлението на модула 
за обслужване ВМ-2 и по смисъла си съответстват на посочените в следващите таблици съобщения.
Символ за повреда на диспеля показва активно съобщение за повреда. 

Процедиране при повреди:

- Отчетете номера на повредата
- Определете причината за повреда с помощта на таблицата и я отстранете
- Нулирайте грешката чрез бутона Нулиране (4). Ако съобщението за грешка не може да се изчисти,  

високи температури при топлообменника могат да предотвратяват отключването
- Проверете правилната функция на съоръжението

История на повредите:

В нивото на менюто за управлението на отоплението може да се повика история на повредите и да се пока-
жат последните 8 съобщения за грешки.

Повредите трябва да се отстраняват само от квалифициран специализиран персонал. Ако 
заключващо съобщение за повреда се изчисти няколкократно без отстраняване на причина-
та за грешката, това може да доведе до повреда на конструктивни елементи или на съоръ-
жението.

Повреди като напр. дефектни температурни сензори или други сензори се изчистват от управлението авто-
матично, когато съответната част бъде сменена или започне да дава разумни измерени стойности.

Внима-
ние

35. Повреда - причина - отстраняване
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35. Повреда - причина - отстраняване
Код за 
грешка

Повреда Възможни причини Мярка

01 STB свръхтемпература Предпазният ограничител на 
температурата (термостат) се е 
задействал

Температурата при капака на 
топлообменника е надвишила 108°C

Горивната камера е замърсена 

Предпазен температурен регулатор:
- Проверете кабела и щекера
- Ако електрическата връзка е в ред и не 

функционира. Сменете STB
Горивна камера:
- Ако горивната камера е замърсена, извър-

шете почистване или сменете горивната 
камера

Проверете помпата на отоплителния кръг
Обезвъздушете съоръжението
Натиснете бутона за чистене на грешки

02 ТВ свръхтемпература Един от температурните сензори в 
потока напред или назад е превишил 
границата на температурния 
ограничител (105°C)

Налягане на съоръжението

Въздух в отоплителния кръг

Температурен ограничител)

Помпа

Проверете налягането на съоръжението.
Обезвъздушете отоплителния кръг.
Температурен ограничител (поток напред / 
назад)
- Проверете кабела и щекера.
- Ако са в ред и не функционира, сменете 

сензора за потока напред или сензора за 
обратния поток.

Помпа:
- Проверете, дали помпата работи.
- Ако не, проверете кабела и щекера.
- Ако електрическата връзка е в ред и не 

функционира. Сменете помпата.
Натиснете бутона за чистене на грешки.

03 dt-поток напред-поток 
назад колебание

Функцията за тестване на сензора е 
повредена, температурна разлика между 
сензора за потока напред и назад > 5°C

Проверете сензора, при нужда сменете

04 Не се образува пламък При стартиране на горелката не 
се образува пламък до края на 
предпазното време

Електродът за наблюдение е повреден

Запалителният електрод е повреден, 
запалващият трансформатор е 
повреден

Захранване с газ

Газовото кондензационно отопление е 
замърсено

Захранване с газ:
- Проверете газовата отсечка (отворен ли е 

кранът за газ?).
Йонизационен електрод:
- Проверете положението и състоянието 

на електрода, при нужда настройте или 
сменете.

Запалителен електрод:
- Проверете и при нужда настройте по-

ложението на запалителния електрод. 
Проверете запалителния трансформатор 
и окабеляването.

Газова арматура:
- Проверете, дали газовия клапан се отва-

ря, а ако не проверете кабела и щекера и 
повторете теста.

- При дефект, сменете газовата арматура. 
Натиснете бутона за чистене на грешки.

06 ТW свръхтемпература Сензорът за потока напред е надвишил 
границата на температурното 
наблюдение (95°C)

Налягане на съоръжението

Въздух в отоплителния кръг

Температурен сензор в VL

Помпа

Проверете налягането на съоръжението.
Обезвъздушете отоплителния кръг.
Температурен сензор в VL:
- Проверете кабела и щекерните връзки.
- Ако електрическата връзка е в ред и не 

функционира сменете температурния 
сензор.

Помпа:
- Проверете, дали помпата работи.
- Ако не, проверете кабела и щекера.
- Ако електрическата връзка е в ред и не 

функционира. Сменете помпата
Натиснете бутона за чистене на грешки.
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35. Повреда - причина - отстраняване
Код за 
грешка

Повреда Възможни причини Мярка

07 Свръхтемпература на TB 
отработените газове

Температурата на отработените 
газове е превишила границата за ТВА 
температурата на изключване от 115°C

Горивна камера

Температурен сензор за отработения 
газ

Горивна камера:
- Ако горивната камера е силно замърсена, 

извършете поддръжка или сменете.
Температурен сензор за отработения газ:
- Проверете кабела и щекерните връзки.
- Ако електрическата връзка е в ред и не 

функционира. Сменете TW.

11 Преждевременно 
задействане на пламък

Сигнал за пламък се разпознава при 
покой на горелката

Проверете електрода за наблюдение 

Натиснете бутона за чистене на грешки.

12 Сензорът на котела е 
повреден

Сензорът на котела или проводникът 
на сензора имат късо съединение или 
прекъсване на помпата

Помпа:
- Увеличете минималните обороти на пом-

пата. 
Свръхтемпература в потока напред:

- Увеличете минималните обороти на пом-
пата. 
Сензор на котела:

- Проверете кабела и щекерните връзки.
- Ако са в ред и не функционира, сменете 

сензора на котела.
Натиснете бутона за чистене на грешки.

13 Сензорът за 
отработените газове е 
повреден

Сензорът за отработените газове или 
проводникът на сензора имат късо 
съединение или прекъсване

Температурен сензор за отработения газ:
- Проверете кабела и щекерните връзки.
- Ако електрическата връзка е в ред и не 

функционира. Сменете сензора.
Нулиране / изключване/включване на мре-

жата.

14 Повреден сензор за 
топла вода

Сензорът за топла вода (сензор на 
резервоара) или проводникът на 
сензора имат късо съединение или 
прекъсване

Температурен сензор за топла вода:
- Проверете кабела и щекерните връзки.
- Ако са в ред, сменете сензора.
Натиснете бутона за чистене на грешки.

15 Външен сензор повреден Външният сензор или проводникът на 
сензора имат късо съединение или 
прекъсване

Външен температурен сензор:
- Проверете кабела и щекерните връзки.
- Проверете, дали радио приемът е смуща-

ван или батерията на външния сензор е 
изтощена.

16 Сензора за обратен 
поток е повреден

Сензорът за обратен поток или 
проводникът на сензора имат късо 
съединение или прекъсване

Сензор за обратен поток:
- Проверете кабела и щекерните връзки.
- Ако са в ред и не функционира,  

сменете сензора за обратен поток.

24 Обороти на вентилатора 
< (твърде ниски)

Нужните обороти на вентилатора не се 
достигат

Вентилатор:
- Проверете кабела и щекерните връзки, 

захранването с напрежение и управлението.
- Ако са в ред и не функционира. Сменете 

вентилатора.
Натиснете бутона за чистене на грешки.

27 Повреден сензор на 
изхода за топла вода

Повреден сензор на изхода за топла 
вода

Повреден сензор на слой

Сензор на изхода за топла вода:
- Проверете кабела и щекерните връзки
- Ако са в ред и не функционира, сменете 

сензора

30 CRC запалващ автомат EEPROM данните са невалидни Изключете/включете мрежата
Ако това не помогне сменете платката с 
проводници

32 VAC захранване VAC захранване извън допустимия 
диапазон ( < 170VAC)

Проверете захранването с напрежение
Изключете/включете мрежата
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35. Повреда - причина - отстраняване
Код за 
грешка

Повреда Възможни причини Мярка

47 Проверката на сензора 
поток напред/назад 
неуспешна

Стойността на сензора за потока напред 
/ поток назад не се променя (за 2 
минути) след стартиране на горелката

Налягането на съоръжението е 
прекалено ниско

Въздух в отоплителния кръг

Помпата е повредена / ниска мощност

Проверете сензора за поток напред / назад
Проверете налягането на съоръжението.
Обезвъздушете съоръжението.
- Увеличете минималните обороти на помпа-

та
Помпа:
- Проверете, дали помпата работи.
- Ако не, проверете кабела и щекера.
- Ако електрическата връзка е в ред и не 

функционира. Сменете помпата

85 Грешка при отговора на 
клапана

Отговорът на клапана не съответства на 
командата на управляващия уред

96 Нулиране Бутонът за изчистване на грешки е 
натискан прекалено често

Изключете/включете мрежата.

Ако това не помогне, потърсете 
специализиран техник.

98 Грешка при разпознаване 
на пламъка

Вътрешна грешка на запалващия 
автомат

Късо съединение на електрода за 
наблюдение

Повреда в превключвателния кръг на 
усилвателя на пламъка

Проверете електрода за наблюдение.
Повреда в превключвателния кръг на усилва-

теля на пламъка:
- Натиснете бутона за чистене на грешки.
Ако това не помогне, 
потърсете специализиран техник.

99 Системна грешка 
запалващ автомат

Вътрешна грешка на запалващия 
автомат, повредена електроника

Вътрешна грешка на запалващия автомат:
Електроника
- Проверете щекерната връзка или  

захранването с напрежение.
- Ако е в ред, сменете платката с проводни-

ци.
Натиснете бутона за чистене на грешки

107 Налягане на ОК Налягане на съоръжението твърде 
ниско / твърде високо

Повреден проводник на сензор за 
налягане

Повреден сензор за налягане

Проверете налягането на съоръжението.
Проверете за повреден проводник.
Сензор за налягане:
- Проверете кабела и щекерните връзки.
- Ако са в ред и не функционира, сменете 

сензора за налягане.

Легенда:

FA = запалващ автомат
GKV = комбиниран газов клапан
TW = механизъм за температурно наблюдение
TB = температурен ограничител
STB = предпазен температурен ограничител
GLV = съединение газ-въздух
Δ T = температурна разлика
VAC = мрежово напрежение AC
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37. Електрически план на FGB
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Продуктова спецификация съгласно разпоредба 
 (ЕС) № 811/2013 FGB
Продуктов фиш съгласно Регламент (ЕС) № 811/2013

Продуктова 
група:

FGB

Наименование или търговска марка на 
доставчика Wolf GmbH Wolf GmbH

Идентификатор на доставчика за модела FGB-28 FGB-35

Клас на сезонна отоплителна енергийна 
ефективност A A

Номинална топлинна мощност Prated kW 24 31

Сезонна енергийна ефективност при 
отопление ηs % 93 93

Годишно потребление на енергия за 
отопление QHE kWh 13634 17376

Ниво на шума на закрито LWA dB 53 54

Евентуалните специфични предпазни мерки, 
които трябва да бъдат взети при сглобяване, 
монтиране или поддръжка

Виж 
инструкциите 

за монтаж

Виж 
инструкциите 

за монтаж

Wolf GmbH, Postfach 1380, D-84048 Mainburg, Tel. +49-8751/74-0, Fax +49-8751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de
Каталожен номер: 3021030 03/2015

BG
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Продуктова спецификация съгласно разпоредба  
(ЕС) № 811/2013 FGB-K
Продуктов фиш съгласно Регламент (ЕС) № 811/2013

Продуктова 
група:

FGB-K

Наименование или търговска марка на 
доставчика Wolf GmbH Wolf GmbH

Идентификатор на доставчика за модела FGB-K-28 FGB-K-35

Товаров график XL XL

Клас на сезонна отоплителна енергийна 
ефективност A A

Клас на енергийна ефективност при 
подгряване на вода A A

Номинална топлинна мощност Prated kW 24 31

Годишно потребление на енергия за 
отопление QHE kWh 13634 17376

Годишно потребление на гориво за загряване 
на вода AFC GJ 17 17

Сезонна енергийна ефективност при 
отопление ηs % 93 93

Сезонна енергийна ефективност при 
подгряване на вода ηwh % 84 84

Ниво на шума на закрито LWA dB 53 54

Евентуалните специфични предпазни мерки, 
които трябва да бъдат взети при сглобяване, 
монтиране или поддръжка

Виж 
инструкциите 

за монтаж

Виж 
инструкциите 

за монтаж

Wolf GmbH, Postfach 1380, D-84048 Mainburg, Tel. +49-8751/74-0, Fax +49-8751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de
Каталожен номер: 3021076 03/2015

BG
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Технически параметри съгласно  
разпоредба (ЕС) № 813/2013

Тип - FGB-28 FGB-K-28 FGB-35 FGB-K-35

Кондензационен котел (Да/Не) Да Да Да Да
Ниско температурен котел (**) (Да/Не) Не Не Не Не
Котел В11 (Да/Не) Не Не Не Не
Отоплителен уред за помеще-
ние с KWK

(Да/Не) Не Не Не Не

Ако „да“ с допълнителен отоп-
лителен уред

(Да/Не) - - - -

Комбиниран отоплителен уред (Да/Не) Не Да Не Да
Показание Символ Едини-

ца
Номинална топлинна мощност Prated kW 24 24 31 31
Полезна топлина при номинал-
на топлинна мощност и високо 
температурен режим (*)

P4 kW 24,4 24,4 31,1 31,1

Полезна топлина при 30% от 
номиналната топлинна мощ-
ност и ниско температурен 
режим (**)

P1 kW 7,3 7,3 9,3 9,3

Консумация на помощен ток 
при пълно натоварване

elmax kW 0,042 0,042 0,054 0,054

Консумация на помощен ток 
при пълно натоварване

elmin kW 0,015 0,015 0,016 0,016

Консумация на помощен ток в 
състояние на готовност

PSB kW 0,002 0,002 0,002 0,002

Зависеща от сезона енергийна 
ефективност на отоплението 
на помещението

ns % 93 93 93 93

Коефициент на полезно 
действие при номинална 
топлинна мощност и високо 
температурен режим (*)

n4 % 87,9 87,9 87,4 87,4

Коефициент на полезно 
действие при 30% от номи-
налната топлинна мощност и 
ниско температурен режим (**)

n1 % 98,1 98,1 98,1 98,1

Загуба на топлина при състоя-
ние на готовност

Pstby kW 0,052 0,052 0,060 0,060

Консумация на енергия на 
запалващия пламък

Ping kW 0,000 0,000 0,000 0,000

Отделяне на въглероден оксид NOx mg/kWh 26 26 26 26
Посочен профил на натовар-
ване

(M,L,XL,XXL) - XL - XL

Ежедневна консумация на ток Qelec kWh - 0,182 - 0,158
Енергийна ефективност при 
приготвяне на топла вода

nwh % - 83 - 83

Ежедневна консумация на 
гориво

Qfuel kWh - 23,623 - 23,671

Контакт Wolf GmbH, Industriestraße 1, D-84048 Mainburg

(*) Високо температурен режим означава температура на обратния поток от 60°C при входа на отоплителния уред и температура на потока от 80°C при изхода на отоплителния уред 
(**) Ниско температурен режим означава температура на обратния поток (при входа на отоплителния уред) за кондензационен котел от 30°C, за ниско температурен котел от 37°C и 
за други отоплителни уреди от 50°C
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Gerdewan Jacobs
Управител Техника

Майнбург, 07.04.2015

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
(съгласно ISO/IEC 17050-1)

Номер: 3064613

Изготвил: Wolf GmbH

Адрес: Industriestraße 1, D-84048 Mainburg

Продукт: Газов кондензационен уред 
 FGB-28 
 FGB-35 
 FGB-K-28 
 FGB-K-35

Гореописаният продукт отговаря на изискванията на следните документи:

§6, 1. BImSchV, 26.01.2010
DIN EN 298, 09/2012
DIN EN 437, 09/2009
DIN EN 677, 08/1998
DIN EN 13203-1, 11-2006
DIN EN 15502-1, 10/2012
DIN EN 60335-1, 10/2012
DIN EN 60335-2-102, 07/2010
DIN EN 55014-1, 05/2012

Съгласно изискванията на следните директиви

2009/142/EС (Директива за газови уреди)
92/42/EИО (Директива за коефициента на полезно действие)
2014/30/EС (ЕМС директива)
2014/35/EС (Директива за ниско напрежение)
2011/65/EС (RoHS)

продуктът се обозначава както следва:

Klaus Grabmaier
Продуктово одобрение

0085
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