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Фирмена табелка (пример) Фирмената табелка се намира от вътрешната страна на облицовката на уреда и 
съдържа следната информация.

Гаранция се дава само при монтаж от сертифицирана специализирана фирма и 
спазване на ръководството за експлоатация и монтаж.

Гаранция

Гаранционният срок за газовите котли е 2 години.Гаранционен срок

Ръководството за експлоатация трябва да се спазва от експлоатиращия 
инсталацията. Освен това ръководството за монтаж и техническо обслужване 
важи като документация за специалистите.

Приложена документация

Газът е екологично гориво, от което не произтичат опасности, ако с него не се 
работи грубо небрежно. Вашият газов котел е висококачествен продукт, който по 
отношение на техниката на безопасност отговаря на най-съвременното ниво на 
техниката.

Указанията за безопасност служат за предпазване от възможни 
опасности.

Общи указания
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Указания за безопасност

При мирис на газ - Не включвайте ключове за осветление
- Не включвайте електрически ключове
-  Не използвайте открит огън 
- Затворете газовия кран
- Отворете прозорците и вратите
- Уведомете газоснабдителното предприятие, използвайте телефон извън 

опасната зона!

Внимание − Опасност от отравяне, задушаване и експлозия!

При мирис на димни газове - Спрете инсталацията от експлоатация
- Отворете прозорците и вратите
-  Уведомете специализирана фирма

Внимание − Опасност от отравяне!

При смяна на предпазител - Преди смяна на предпазител уредът трябва да се изключи от мрежата! В 
захранващите клеми на уреда има електрическо напрежение дори след 
изключване от мрежовия прекъсвач.

Внимание − Опасност от токови удари!

Защита от замръзване При включен уред съществува автоматична защита от замръзване на газовите 
котли.
Използването на препарати за защита от замръзване не е разрешено.
При нужда инсталацията трябва да се изпразни.

Внимание − Опасност от повреди и нарушение във функционирането 
при замръзване!

Въздуховодна/димоходна 
тръба (само CGG-2)

При ниски външни температури съдържащата се в димните газове водна пара 
може да кондензира на въздуховода/димохода и да замръзне. Образувалият се 
лед може евентуално да падне от покрива и да нарани хора респ. да повреди 
обекти. Със строителни мерки, напр. монтаж на снегозадържаща решетка, може 
да се предотврати падането на лед.

Внимание − Опасност от нараняване!

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
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Указания за монтаж / Указания за 
техническо обслужване

Спрейове, разтворители, съдържащи хлор почистващи и миещи препарати, бои, 
лакове, лепила, луга и др. не трябва да се съхраняват или използват за газовия 
котел и в близост до него (за почистване, нанасяне и т. н.). При неблагоприятни 
условия тези материали могат да доведат до корозия на котела и системата за 
димните газове. Канални вентилатори на покрива също могат да доведат до 
изпарения, причиняващи корозия.

Внимание − при неспазване на документацията съществува опас-
ност от изтичане на газ и от пожар както и опасност от разрушава-
не, отравяне и експлозия!

Антикорозионна защита

- Монтажът както и изменения по Вашия газов котел трябва да се извършват 
само от сертифицирана специализирана фирма, защото само специалистите 
разполагат с необходимите знания.

- Елементите за отвеждане на димните газове не трябва да се изменят.

- При режим с отворена горивна камера вентилационните отвори във 
вратите и стените не трябва да се затварят или намаляват и котелът 
трябва да се пуска в действие, само ако димоходната тръба е монтирана 
напълно.

- При режим със затворена горивна камера котелът трябва да се пуска 
в действие, само ако въздуховодът/димоходът е монтиран напълно и 
ветрозащитното устройство не е покрито.

- Газовите котли трябва да се инсталират само в защитени от замръзване 
помещения.

- При външни температури под точката на замръзване котелът не трябва се 
изключва от мрежата, защото в противен случай съществува опасност от 
замръзване!

- Отточната тръба и предпазният клапан не трябва да се изменят.n.

Внимание − при неспазване на това изискване съществува опас-
ност от пожар както и опасност от разрушаване, отравяне и екс-
плозия!

Експлозивни и леснозапалими материали, като напр. бензин, раз-
редители, бои, хартия и т. н., не трябва да се използват и съхраня-
ват в помещението, където е монтиран котелът!

Монтаж/Изменения

С ниски температури на топлата вода може да се пести ефективно енергия и 
съответно експлоатационни разходи. По-специално при модела комбиниран 
газов котел могат да се вземат профилактични мерки срещу образуване на 
котлен камък по пластинчатия топлообменник. При твърдост на водата над 15 °dH 
температурата на водата в бойлера трябва да се ограничи до 55 °C.

Твърдост на водата
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Указания за монтаж / Указания за 
техническо обслужване
Почиствайте облицовката с влажна кърпа и мек почистващ препарат (без хлор). 
След това подсушавайте веднага.
Конструктивни елементи в и непосредствено до газовия котел трябва да се 
почистват само от специалист.

Поддръжка

Внимание - само специалистите разполагат с необходимите знания!

- Експлоатиращият инсталацията има задължението да се грижи за редовното 
й техническо обслужване съгласно местните наредби, за да се гарантира 
надеждно и безопасно функциониране на газовия котел.

- Необходимо е ежегодно техническо обслужване на котела.

- Техническото обслужване е описано подробно в ръководството за монтаж респ. 
техническо обслужване.

- Преди всяка работа по техническото обслужване трябва да се изключва 
напрежението към котела. 

- След техническо обслужване, преди пускане в действие на газовия котел трябва 
да се провери дали всички конструктивни части, които са били демонтирани за 
техническото обслужване, са монтирани правилно.

- Препоръчваме сключването на договор за техническо обслужване със 
сертифицирана специализирана фирма.

Запазете това ръководство за експлоатация на леснодостъпно място в 
близост до газовия котел.

Техническо обслужване
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Хидравлични връзки
Вземете под внимание преди пускането в експлоатация!

Отоплителната инсталация трябва да е изцяло напълнена с вода. При 
необходимост долейте вода. При пълненето на отоплителната инсталация 
спирателните устройства трябва да са отворени. Налягането на инсталацията 
трябва да е 1,5 до 2,5 bar. Необходимата за пълненето на инсталацията връзка 
между питейната вода и водата за отопление трябва да се прекъсне след 
пълненето! В противен случай съществува опасност питейната вода да се 
замърси от водата за отопление!

Съществува опасност от прегряване, ако уредът работи без вода!

Използването на инхибитори не е разрешено. В противен случай 
съществува опасност от повреди на котела.

Пълнене на инсталацията

Внимание

Спирателните кранове за подаващата и връщащата линия на отоплението 
трябва да са отворени.

Отваряне на 
спирателните устройства

Налягането на инсталацията трябва да се контролира редовно. Стрелката на 
индикатора за налягане трябва да стои между 1,5 и 2,5 bar. Как се извършва 
допълването ще Ви бъде обяснено от специалиста. Водата за отопление не 
трябва да се смесва с добавки, тъй като в противен случай е възможно да се 
разядат конструктивни части.

Контролиране на 
водата за отопление

Спирателни арматури 
(аксесоари)

Връзка за проверка, 
пълнене и изпразване

Връщаща линия на 
отоплението
(вкл. връзка за 
проверка, пълнене и 
изпразване)

Подаваща линия на 
отоплението
(вкл. връзка за 
проверка, пълнене и 
изпразване)

Сферичен газов кран
Отваряне:  Натиснете и завъртете наляво
Затваряне: Завъртете надясно

Сервизен кран
Връщаща линия на 
отоплението

Затв.

Отв.

Сервизен кран
Подаваща линия на 
отоплението

Затв.

Отв.
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Обслужване на управлението
Обслужване на управлението

Ключ за включване и 
изключване
ВКЛ./ИЗКЛ.

Ключ за избор на 
температурата 

на топлата вода

Ключ за избор на температурата 
на водата за отопление

Бутон за 
деблокиране при 
повреда

Термометър
Манометър

Светещ 
пръстен

Светещ пръстен за индикация 
на състоянието Светещ пръстен Значение

Мига зелено Режим изчакване (мрежата е включена, горелката не 
работи, напр. летен режим)

Свети постоянно зелено Зимен режим: Помпата работи, горелката не работи

Мига жълто Режим коминочистач

Свети постоянно жълто Горелката работи, пламъкът е включен

Мига червено Повреда

Летен режим (отопление 
изключено)

Зимен режим положение 2 до 8

Режим коминочистач (светещият 
пръстен мига жълто)

Избор на температурата на 
топлата вода при отоплителен 
котел *

1 (15 °C) ... 9 (65 °C) Газов котел с бойлер
1 (40 °C) ... 9 (65 °C) Комбиниран газов котел

Избор на температурата на 
водата за отопление 2 (40 °C) ... 8 (80 °C)

* При твърдост на водата над 15 °dH (2,5 mol/m³) максималната температура на 
водата в бойлера трябва да се зададе на 55 °C. Без аксесоар за управление това 
отговаря на настройка на ключа за избор на температурата на топлата вода на 
положение 5-6 при комбинирани газови котли респ. на положение 6-7 при газови 
котли с бойлер.
Модулът за управление BM също може да се интегрира в управлението на 
газовия котел. Така всички настройки се извършват от управлението на газовия 
котел. Монтаж и обслужване − виж Ръководството за монтаж и обслужване на 
модула за управление BM

Указание:
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Указания за 
енергоспестяващ начин на работа
Пестене на енергия с най-съвременна отоплителна техника: Газовият котел 
Wolf пести пари в брой.
С модерната отоплителна техника енергията за отопление се използва 
ефективно.

Изразходвайте минимално необходимата електрическа енергия.
Експлоатирайте инсталацията като настроите помпата за отопление на възможно 
най-ниското стъпало.

Редовното техническо обслужване на отоплителната инсталация се 
изплаща.
Замърсена горелка или лошо настроен газов котел могат да понижат коефициента на 
полезно действие на отоплението. Редовното техническо обслужване на инсталацията 
от специализирана фирма за отоплителна техника се изплаща бързо.

Отопляване на ниско енергийно ниво.
По възможност експлоатирайте Вашата отоплителна инсталация с температура 
на връщащата линия под 45 °C, за да постигнете възможно най-високо 
оползотворяване на енергията.

Управлението на отоплението регулира разходите за отопление.
Когато отоплението не работи, то пести енергия. Модерното, работещо в 
зависимост от външната температура или работещо в зависимост от стайната 
температура управление на отоплението се грижи − чрез автоматично понижаване 
на температурата през нощта и чрез термостатни вентили − да се отоплява само 
тогава, когато е необходима топлина. През останалото време то пести пари в брой.

- Оборудвайте Вашето отопление с работещо в зависимост от външната 
температура управление на отоплението от аксесоарите Wolf. Специалистът 
от фирмата за отоплителна техника с удоволствие ще Ви консултира за 
оптималната настройка.

- С помощта на аксесоарите за управление Wolf използвайте функцията 
понижаване на температурата през нощта, за да съгласувате енергийното ниво 
с действителното време на потребление.

- Използвайте възможността за настройка на летен режим.

Не преотопляйте Вашето жилище.
Стайната температура трябва да се регулира точно. Тогава обитателите на 
жилището се чувстват комфортно и в отоплителната мощност не се включва 
енергия, от която никой няма нужда. Правете разлика между оптималните 
температури за различните помещения, като напр. всекидневна или спалня. 

Един градус по-висока стайна температура означава допълнителен разход на 
енергия от около 6 процента!

- Използвайте стайните термостати, за да адаптирате стайната температура към 
съответната цел на ползване.

- Ако сте инсталирали стаен температурен датчик, отворете напълно 
термостатния вентил в помещението, в което се намира стайният температурен 
датчик. Така ще постигнете оптимално поведение за регулиране на вашата 
отоплителна инсталация.

Погрижете се за достатъчна циркулация на въздуха
В близост до радиаторите и стайните температурни датчици въздухът трябва да 
може да циркулира добре, в противен случай отоплението губи от ефективността 
си. Дългите завеси или неподходящо разположените мебели могат да погълнат 
до 20% от топлината!

Отоплителен режим
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Указания за 
енергоспестяващ начин на работа
Запазете топлината в помещението − дори през нощта!
Затварянето на щорите и спускането на завесите през нощта намалява 
значително топлинните загуби в помещението през прозоречните 
повърхности. Изолацията на нишите за радиаторите и боядисването в 
светъл тон спестяват до 4% от разходите за отопление. Уплътнените 
фуги на прозорците и вратите също запазват енергията в помещението.

Минимизирайте разхода на енергия чрез разумно проветряване
При продължаващо часове проветряване помещенията отдават 
топлината, акумулирана в стените и предметите. В резултат: Уютен 
микроклимат в помещението се установява отново след продължително 
отопляване. Затова краткото и основно проветряване е по-ефективно и 
по-приятно.

Обезвъздушаване на радиаторите
Редовно обезвъздушавайте радиаторите във всички помещения. По 
този начин се гарантира правилно функциониране на радиаторите и 
термостатите, особено в апартамените на горните етажи в многофамилни 
къщи. Радиаторът реагира бързо на променен разход на топлина.

Интелигентно ползване на циркулационните помпи
Включвайте циркулационните помпи винаги с таймери. Програмирайте 
ги в съответствие с обичайния за Вас разход на топла вода.

Оптимална температура на топлата вода
Настройвайте температурата на топлата вода или на бойлера само за 
необходимата Ви температура. Всяко допълнително загряване струва 
допълнителна енергия.
* При твърдост на водата над 15 °dH (2,5 mol/m³) максималната 
температура на топлата вода трябва да се зададе на 55 °C. Без 
аксесоар за управление това отговаря на настройка на ключа за избор 
на температурата на топлата вода на положение 5-6 при комбинирани 
газови котли респ. на положение 6-7 при газови котли с бойлер. Тогава 
действителната температура е между 50 °C и 55 °C.

Съзнателно ползване на топлата вода
При вземането на душ се разходва само около 1/3 от количеството вода за 
къпането във вана. Ремонтирайте незабавно капещите кранове за вода.

Режим топла вода

Ако светещият пръстен за индикация на състоянието мига червено, по възможност 
трябва да се отчете и запише кодът за грешка, показан на свързания аксесоар за 
управление. С натискане на бутона за деблокиране при повреда котелът може да 
се пусне отново в действие. При повторна повреда изключете котела и уведомете 
специалиста от фирмата за отоплителна техника. 
Газовите котли от серията CGU-2 са оборудвани с електронно устройство за 
контрол на димните газове. При излизане на димни газове от прекъсвача на 
тягата, той изключва газовия котел. След около 15 минути котелът започва да 
работи автоматично отново.

Внимание - Опасност от повреда, отравяне и задушване!

Повреда / Код за грешка
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