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Указания за безопасност
В това описание са използвани следните символи и 
указателни знаци. Тези важни инструкции се отнасят 
за личната защита и техническата експлоатационна 
безопасност.

 "Указание за безопасност" обозначава ин-
струкции, които трябва да се спазват точно, за 
да се предотвратят опасност или нараняване 
на лица и да се избегнат повреди на уреда.

 Опасност от електрическо напрежение при 
електроелементите!

 Внимание: Преди сваляне на облицовката 
изключете работния превключвател.

 
 При включен работен превключвател никога 

не докосвайте електроелементите и конта-
ктите! Съществува опасност от токов удар 
с последващи здравословни проблеми или 
смърт.

 При клемите за свързване на има напрежение 
също и при изключен работен превключвател.

 "Указание" обозначава технически инструк-
ции, които трябва да се спазват, за да се 
предотвратят щети и функционални повреди 
на уреда.

Внимание

Общи указания

Всички работи по поддръжката трябва да се 
извършват само от специализиран техник. 
Редовната поддръжка, както и изключителното 
използване на оригинални резервни части на 
фирма Wolf са от решаващо значение за без-
проблемната работа и дългия полезен живот 
на Вашия уред. 
Поради това препоръчваме да сключите договор 
за поддръжка с Вашата специализирана фирма.

Фигура: Клемна кутия: Опасност от електрическо напре-
жение

Фигура: Запалителен трансформатор, запалителен елек-
трод високо напрежение, топлообменник
Опасност от електрическо напрежение, 
Опасност от изгаряне в резултат на горещи компоненти

Фигура: Комбиниран газов клапан
Опасност от електрическо напрежение
Опасност от отравяне и експлозия в резултат на изтичащ газ

Фигура: Връзка за газ
Опасност от отравяне и експлозия в резултат на изти-
чащ газ

След поддръжка затворете отново плътно и 
завийте предната облицовка. При повредена 
система за отработен газ може да има опас-
ност от отравяне с въглероден моноксид.
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Норми и предписания

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 управле-
нието технически елементи, ние не поемаме 
отговорност за произлизащи в резултат на 
това щети.
При неправилна употреба могат да възник-
нат опасности за здравето и живота, както 
и повреди на уреда или материални щети.

Преди инсталацията на газовия котел на фирма Wolf 
трябва да се получи съгласието на газоразпреде-
лителното дружество и на окръжния отговорник по 
комините. 

Инсталацията на газовия котел на фирма Wolf трябва да 
се извършва само от сертифициран специалист. Той поема 
също отговорността за правилната инсталация и първия 
пуск в експлоатация.

За монтажа и работата на отоплителното съоръже-
ние трябва да се спазват специфичните за страната
норми и разпоредби!

Спазвайте данните върху типовата табелка на отоп-
лителния котел!

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

• Условия за монтаж
• Съоръжения за подаване и отвеждане на въздух, както 

и връзка за комин
• Електрическа връзка към електрозахранването
• Технически правила на газоподаващото 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 следни-
те общи предписания, правила и директиви:

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

• (DIN) EN 1717 Защита срещу замърсяване на питей-
ната вода във водоснабдителните 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 аеродина-
мично изчисление

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

• VDE 0470/(DIN) EN 60529 Степени на защита, осигу-
рени 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)
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Газов кондензационнен котел CGB-...

Газовият кондензационнен котел съгласно EN 297 / EN 437 
/ EN 483 / EN 677 / EN 625/pr EN 13203, както и ЕО дирек-
тива 90/396/ЕИО (съоръжения с консумация на газ), 92/42/
ЕИО (директива за коефициента на полезно действие), 
2006/95/EС (директива за ниско напрежение) и 2004/108/
EС (ЕМС директива), с електронно запалване и електронно 
наблюдение на температурата на отработените газове, за 
отопление при ниска температура и подготовка на топла 
вода в отоплителни съоръжения с температури на потока 
до 95 °C и 6 bar допустимо работно налягане съгласно EN 
12 828. Газовият кондензационнен котел на фирма Wolf е 
одобрено също за поставяне в гаражи.

Норми и предписания

Фигура: Газов кондензационнен котел на фирма Wolf

 Работещи в зависимост от въздуха в по-
мещението газови кондензационни котли 
трябва да се монтират само в помещение, 
което изпълнява основните изисквания за 
проветрението. В противен случай същест-
вува опасност от задушаване или отравяне. 
Прочетете ръководството за монтаж и под-
дръжка, преди да инсталирате уреда! Спаз-
вайте също указанията за планиране.

 При работа с втечнен газ трябва да се из-
ползва единствено пропан съгласно DIN 
51 622, защото в противен случай съществува 
опасност за възникване на повреди по отно-
шение на стартовото поведение и работата на 
газовия кондензационнен котел, в резултат 
на които има също опасност от повреди на 
уреда и нараняване на хора.

 При лошо обезвъздушен резервоар за втеч-
нен газ може да се стигне до проблеми със 
запалването. В този случай се обърнете към 
фирмата, пълнеща резервоара за втечнен 
газ.

За защита срещу котлен камък над обща твърдост от 
15°dH (2,5 mol/m³) температурата на топлата вода тряб-
ва да се настройва на максимум 50 °C. Това отговаря 
без опционален регулатор на позиция на въртящото се 
копче за топла вода от максимум 6. Над обща твърдост 
от повече от 20°dH за затопляне на питейната вода във 
всеки случай е необходимо използването на воден 
пречиствател в тръбата за подаване на студена вода 
с цел удължаване на интервалите за поддръжка.
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 местните особености трябва да се проверяват 
от отговарящия специализиран техник.

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 (DVGW - TRGI 2008 - G600).

 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 отоплителното съоръжение (Федерален закон за 
емисиите / Разпоредба за пестене на енергия)

- Използвайте само оригинални резервни части на фирма 
WOLF!
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Управление / функция / обслужване 

Избор на температурата на топлата вода. 
При газови кондензационни котли в комбинация с нагревател на водата  
в резервоара настройката 1-9 съответства на температура на резервоара от 15-
65 °C. В комбинация с дигитален регулатор на температурата или ръководещ се 
от метеорологичните условия регулатор настройката на избора на температурата 
за топла вода не оказва влияние. Изборът на температура се извършва от опцио-
налния регулатор.

Избор на температурата на водата за отопление. 
Диапазон за настройка от 2 - 8 при фабричната настройка съответства на темпера-
тура на водата за отопление от 20-80 °C. В комбинация с дигитален регулатор на 
температурата или ръководещ се от метеорологичните условия регулатор настрой-
ката при регулатора на температурата за вода за отопление не оказва влияние.

Работен превключвател ВКЛ./ИЗКЛ. 
При положение 0 кондензационния котел е изключен.

Отстраняване на повреди 
Деблокирането на повреда и повторният пуск на съоръжението се стартират 
чрез натискане на бутона. Ако се натисне бутона за отстраняване на повреди, 
без преди това да е имало повреда, се започва рестартиране на съоръжението.

Работен  
превключвател

ВКЛ./ИЗКЛ.

Избор на тем-
пературата на 
топлата вода

Бутон за  
отстраняване  
на повреда

Избор на темпе-
ратурата на вода-
та за отопление

Светещ 
пръстен

Термометър

Светещ пръстен за показание на статуса
Показание Значение
Мига зелено Готовност (мрежата е включена, няма искане за загряване)
Зелена постоян-
на светлина

Искане за загряване: Помпата работи, горелката е изклю-
чена

Мига жълто Режим на почистване на комина
Жълта постоян-
на светлина

Горелката е включена, пламъкът е включен

Мига червено Повреда
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Управление / функция / обслужване 

Указание: Честотата на включване на кондензационния котел се ограничава електронно 
в отоплителен режим. Чрез натискане на бутона за изчистване на повреди това 
ограничение може да се прескочи. Тогава котела се пуска в експлоатация веднага, 
когато има на лице искане за топлина за отоплението.

В настройка летен режим циркулационната помпа стартира след най-много 24 
часа покой за около 30 секунди. 

Защита от спиране на 
помпата

Настройка Зимен режим (положение 2 до 8)
В зимен режим котела загрява водата за отопление до настроената върху регу-
латора за температурата на водата за отопление температура. Циркулационната 
помпа работи непрекъснато съгласно настройката на режима на работа на помпата 
(фабрична настройка), респ. само при задействане на горелката с допълнителна 
работа.

Летен режим на работа
Чрез завъртане на превключвателя за избор на температурата на горещата вода 
в положение  зимният режим се деактивира. Т.е. тогава котела работи в летен 
режим. Летен режим (отопление изключено) означава само затопляне на вода за 
потребление, но въпреки това защитата от замръзване за котела е осигурена и 
защитата на помпата в покой е активна.

Режим на почистване на комина
Чрез завъртане на превключвателя за избор на температурата на горещата вода в 
положение  режимът за почистване на комина се активира. Светещият пръстен 
мига жълто. След активиране на режима за почистване на комина котела нагрява 
с максимално настроената отоплителна мощност. Предварителна блокировка на 
резервоара се отстранява. Режимът за почистване на комина се прекратява след 
15 минути или когато максималната температура на потока бъде надвишена. За 
повторно активиране изборът на температура на водата за отопление трябва да 
се завърти веднъж наляво и след това отново в положение .



8 3065690_201707

Състояние при доставка /  
окомплектовка на доставката

Състояние при доставка
Газов кондензационнен котел
В окомплектовката на доставката се съдържат:
 1  Газов кондензационнен котел, готов за свързване, с 

облицовка
 1  Планка за окачване за монтаж на стена с принадлеж-

ности за монтаж
 1 Ръководство за монтаж
 1 Ръководство за експлоатация
 1 Ръководство за поддръжка
 1 Сифон с маркуч
 1 Инструмент за поддръжка

Принадлежности
Следните принадлежности са необходими за инсталацията 
на газовия кондензационнен котел:
- Принадлежности за въздух/отработен газ (вижте указа-

нията за планиране)
- Регулиране в зависимост от помещението или метеоро-

логичните условия
- Фуния за оттичане на кондензат с държач на маркуча
- Сферичен кран за газ с приспособление за защита от 

пожар
- Арматурна група за подаваща и връщаща вода и инте-

грирана предпазна група
- Помпена група с помпа с регулируеми обороти и инте-

грирана предпазна група
- Комплект с превключвател за един или два уреда в каскада
- Филтър за замърсявания във връщаща водаВръзки на отоплението

Фигура: Връзки с комплект за свързване на отоплителния кръг (принадлежност)

Подаваща вода 
 G 1½“

Връзка за газ
R ¾“

Връщаща вода
G 1½“

Изход за кон-
дензирала вода

Помпена група на отоплителния кръг (принадлежност)

Фигура: Помпена група (принадлежност)

Подаваща вода
G 2“

Връщаща вода 
G 2“

Сифон

Газов кран

Връзка
Разширителен съд 1“

KFE кран
KFE кран

 Манометър

Предпазен 
клапан

Модулираща 
помпа
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CGB-75 / CGB-100

Схема на монтаж

Бърз обезвъздушител Газов вентилатор

с покритие

Сифон за кондензирала вода

Комбиниран газов клапан

Връщаща вода Подаване на газ

Ограничител на температу-
рата на отработения газ

Корпус на горивната камера

Сензор за връщаща вода

Капак на температурно 
ограничена горивна камера

Тръба за отработен газ

Подаваща вода

Горелка

Сензор за подаващата 
вода

Температурен ограничител
Поток

Смукателна тръба

Място за измерване на  
отработения газ

Място за измерване на подавания въздух

Камера за смесване на 
газ / въздух

Корпус за отпускане

Избутващ елемент

Превключвател за 
налягане на водата

Дросел бленда за газ

Електрод за наблюдение

Запалителен електрод

Ограничител на връщащата 
вода
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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.

Указания за поставяне

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.

При използване на
комплект с прев-
ключвател 
мин. 830 mm

мин.
350 mm

мин.350 mm

Електрическата връзка трябва да се осъществи на обекта.

За извършване на работи по инспекцията и поддръжката на 
уреда ние препоръчваме разстояние до тавана от 350 mm, 
защото в противен случай не се гарантира достатъчна про-
верка и функционална проба на конструкционните елемен-
ти при работите по поддръжката. Маркучите за оттичане 
трябва да се фиксират сигурно с държача над фунията 
за оттичане (сифона). Изходът трябва да е добре видим. 

Уредът трябва да се поставя само в защитени от замръз-
ване помещения.

Общи указания

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 котел да не попадат чужди 
предмети (напр. прах от пробиване), защото 
те могат да доведат до повреди на котела.

Внимание

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.
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Монтаж

Първо трябва да се определи позицията на монтаж на 
газовия кондензационнен котел.
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.

Отваряне на капака на облицовката
Ние препоръчваме при монтажа да свалите капака на 
облицовката.
Отключете капака на облицовката с левия и десния винт. 
Освободете капака на облицовката отдолу и го откачете 
отгоре.

Фиксиране на уреда с планка за окачване 
При монтажа на газовия кондензационнен 
котел трябва да се внимава за достатъчната 
товароносимост на фиксиращите елемен-
ти. При това също трябва да се вземе под 
внимание структурата на стената, защото в 
противен случай може да се стигне до изли-
зане на газ и вода и съществува опасност от 
експлозия и наводнение.

Винтове
Фигура: Отваряне на винтовете

Фигура: Отвори за планката за окачване

м
ин

. 4
46

 m
m

Таван

- Маркирайте отворите за планката за окачване като взе-
мете под внимание минималните разстояния до стената.

-  Поставете дюбелите, монтирайте планката за окачване 
с помощта на доставените винтове и подложни шайби.

-  Окачете газовия кондензационнен котел за окачване в 
планката за окачване.

Шина за окачване

Фигура: Шина за окачване на кондензационния котел

След поддръжка затворете отново плътно и 
завийте предната облицовка. При повредена 
система за отработен газ може да има опас-
ност от отравяне с въглероден моноксид.
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Размери / монтажни размери

1 Подаваща вода към отоплителната инсталация
2 Връщаща вода от отоплителната инсталация
3 Изход за кондензирала вода
4 Връзка за газ

m
in

.
2

2
0

0

8
3

0

138

Каскада свръхналягане DN 160 с комплект 
с превключвател

Ø 160/110

132,5

2 3

125 112,5 105 90

565

1
2
,5

108 108350

104

2
3

6
9

2
5

9
6

1 4
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Инсталация
Комплект за свързване на отоплителния кръг
Ние препоръчваме да извършите свързване към отопли-
телната система с комплекта за свързване на отоплителния 
кръг. 
Комплект за свързване, който се състои от: Плоско уплът-
няваща връзка към уреда, връзка към подаваща/връщаща 
вода със сферични кранове с 1" вътрешна резба.

Указание:
В най-ниската точка на съоръжението трябва да се пред-
види кран за пълнене и изпразване.

Фигура: Комплект за свързване на отоплителния кръг (принад-
лежност) 

Фигура: Помпена група (принадлежност)

В CGB-75 и CGB-100 фабрично няма монтиран разшири-
телен съд. Поради това той трябва да се монтира външно 
(предлага се в програмата принадлежности на фирма 
Wolf). Разширителния съд трябва да е достатъчно ораз-
мерен съгласно DIN 4807.

Между разширителния съд и кондензацион-
ния котел не трябва да има спирателен 
клапан, защото по този начин в резултат на 
образуването на налягане при загряването 
котела се уврежда за постоянно. Съществува 
опасност от пръсване на части на съоръже-
нието с опасност от попарване. 

Изключени са клапаните с капачки преди разширителния 
съд. В помпената или арматурната група е монтиран 
предпазен клапан 3 bar (предпазен клапан 6 bar може да 
се достави като принадлежност). Изпускателната тръба 
трябва да води до фуния за източване. Минималното на-
лягане на съоръжението е 1,0 bar. Котлите са разрешени 
единствено за затворени системи до 6 bar. Макс. темпе-
ратура на потока напред фабрично е настроена на 80 °C 
и при нужда може да се промени на 90 °C. 

Предпазна техника
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Инсталация
Указание:
В най-ниската точка на съоръжението трябва да се пред-
види кран за пълнене и изпразване.

Указание за образуването на котлен камък
Преди всичко в резултат на начина на пуска в експлоатация 
може да се повлияе образуването на котлен камък. Загрей-
те съоръжението с най-ниската мощност при равномерен 
и достатъчен поток. При по-голям брой съоръжения се 
препоръчва, всички котли да се пуснат едновременно в 
експлоатация, за да не може цялото количество котлен 
камък да се концентрира върху пренасящата топлината 
повърхност на един отделен котел.

Минималното налягане на съоръжението е 1,0 bar.
Газовият кондензационнен котел е разрешено единстве-
но за затворени системи до 6 bar. Макс. температура на 
подаващата вода фабрично е настроена на 80 °C и при 
нужда може да се промени на 90 °C. При режим за топла 
вода температурата на подаващата вода като цяло е 80 °C.

Предпазна техника

Общи изисквания

Съществува опасност от повреда на котела с 
изтичане на вода, по-лош пренос на топлина 
или корозия.

- Преди свързване на газовия кондензационнен котел 
отоплителната система трябва да се промие, за да се 
отстранят остатъци като частици от заваряване, кълчи-
ща, кит, наслоявания на утайки и др. от тръбопроводната 
система 

- За монтаж на цедка/уловител на замърсявания в връща-
щата вода и редовна поддръжка на цедката/уловителя 
на замърсявания вижте принадлежностите на фирма 
Wolf (500 μm = 0,5 mm).

- Автоматичният обезвъздушител на уреда трябва да е 
отворен при работа

- Макс. обемен поток от 100 l/min (6000 l/h) не трябва да 
се надвишава

- Като вода за пълнене и допълване трябва да се използва 
питейна вода или обезсолена питейна вода. При това 
водата в системата не трябва да пада пот минимална 
твърдост от 2 °dH. Специфичните за съоръжението 
качества на водата за пълнене и допълване можете да 
видите в глава "Указания за планиране на подготовка на 
вода".

- Ако внасянето на кислород не може да бъде изключено, 
трябва да се предвиди системно разделяне

- рН стойността на водата за отопление трябва да е между 
8,2 и 8,5

- Водата за пълнене и допълване като цяло трябва да се 
подложи на обезсоляване, намаляване на твърдостта 
чрез едностепенен йонен обменник не е допустимо. При 
това допустимите методи и гранични стойности трябва 
да се вземат от глава "Указания за планиране на подго-
товката на водата" (ВНИМАНИЕ: граничните стойности 
са специфични за съоръженията)

- Инхибитори и препарати за защита от замръзване не са 
позволени.

- Трябва да се води наръчник на съоръжението, вижте 
Указания за планиране на подготовката на водата

след правилно напълване на системата тя трябва да се 
загрее и след това трябва да се измери отново, респ. на-
строи общата твърдост и рН стойността. След 6-8 седмици 
тези стойностите трябва да се проверят отново и коригират.

Вода за отопление

Максималният дебит не трябва да  
надвишава 6.000 l/h (100 l/min).

Тръбите трябва да се подложат на проверка 
за течове:
Тестово налягане от страната на загряващата 
вода макс. 8 bar.
Преди проверката затворете спирателните 
кранове в отоплителния кръг към уреда, 
защото в противен случай спирателният 
клапан (принадлежност) отваря при 3 bar. 
Уредът вече е тестван фабрично за течове с 
налягане от 6 bar.
При течове съществува опасност от изтичане 
на вода с материални щети.

Допълнителни изисквания за работа без хидравличен 
разделител

- Съоръжения само с един CGB-75/100
- Сепаратор за утайки във връщаща вода на уреда на  

CGB-75/100
- Обезсоляване на водата за отопление до 2 - 3 °dH
- Управление на зареждане на резервоара само чрез MM 

модул (конфигурации 1 и 10)
- Помпа за зареждане на резервоара мин. DN 25 с мин. 

6 m напор
- Макс. температура на подаващата вода трябва да се 

настрои с параметъра HG08 на 75 °C

Трябва да се спазват указанията за планира-
не за подготовка на вода, защото в противен 
случай могат да възникнат повреди на съо-
ръжението с изтичане на вода.

За щети по топлообменника, които са в резултат на кисло-
родна дифузия във водата за отопление, производителят 
не поема отговорност. В случай, че в системата може да 
навлезе кислород, ние препоръчваме системно разделяне 
чрез междинно включване на топлообменник.

При спец. обем на съоръжението >50 l/kW общата степен 
на твърдост трябва да се настрои посредством метод за 
обезсоляване на 2-3 °dH.
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Инсталация
Връзка за кондензирала вода
Доставеният сифон трябва да се свърже към щуцера за 
свързване на ваната на горивната камера.

Указание:  Преди пускане в експлоатация сифонът трябва 
да се напълни с вода.

Ако кондензиралата вода се отвежда директно в тръбо-
провода за мръсна вода, тогава трябва да се осигури про-
ветрение, за да не може тръбопровода за мръсна вода да 
въздейства обратно върху газовия кондензационнен котел.

Фигура: Сифон

 Сифон

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, сва-
лете и напълнете сифона, докато от страничния 
изход започне да излиза вода. Завийте отново 
сифона и внимавайте за правилното положение 
на уплътнението.

Кондензиралата вода трябва да се отвежда само в тръбо-
проводи, които са устойчиви.
При свързване на неутрализатор (принадлежност) трябва 
да се спазва съответната инструкция.

Фигура: Неутрализатор (принадлежност)

Помпа за кондензат
При използването на помпа за кондензат аларменият изход 
може да се включи към връзка Е1. При това параметърът 
на отоплителния уред HG13 трябва да се настрои на "2".
Аларменият изход изключва уреда, когато кондензатът не 
може да се изпомпи добре.
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Инсталация
Връзка за газ

Фигура:  Сферичен кран за газ, преход (принадлежност) 

Прекарването на тръбата за газ, както и 
връзката от страната на газа трябва да се 
извършват само от сертифициран газов 
инсталационен техник. При проверка на на-
лягането на газовата тръба сферичният кран 
за газ при газовия кондензационнен котел 
трябва да е затворен.
Почистете отоплителната мрежа и газовата 
тръба от остатъци преди свързване на га-
зовия кондензационнен котел, особено при 
по-стари съоръжения.
Преди пуск в експлоатация трябва да се про-
верят за течове тръбните връзки и местата 
на свързване от страната на газа. При това 
трябва да се използвам само одобрени, обра-
зуващи пяна спрейове за търсене на течове.
При неправилен монтаж или при използване 
на неподходящи конструкционни части или 
групи, газът може да излезе, в резултат на 
което има опасност от отравяне и експлозия.

При подаване на газ преди газовия конден-
зационнен котел на фирма Wolf трябва да 
има наличен сферичен кран със съоръжение 
за защита от пожар. В противен случай при 
пожар има опасност от експлозия. Газовото 
захранване трябва да се проектира съгласно 
местните предписания.

Арматурите на газовата горелка трябва да 
се натоварват с макс. 150 mbar. При по-ви-
соки налягания може да бъде повредена 
арматурата на газовата горелка, при което 
съществува опасност от експлозия, задуша-
ване и отравяне.
При проверка на налягането на газовата 
тръба сферичният кран за газ при газовия 
кондензационнен котел трябва да е затворен.

Сферичният кран за газ трябва да се постави 
на достъпно място.

- Преди монтажа трябва да се гарантира, че котела от-
говаря на местната налична газова група. Фабричната 
настройка в зависимост от вида газ трябва да се вземе 
от следващата таблица.

Таблица: Фабрични настройки в зависимост от вида газ

Природен газ Н:
Ws = 11,4 -15,2 kWh/m3= 40,9-54,7 MJ/m3

Втечнен газ P:
Ws = 20,2 -21,3 kWh/m3= 72,9-76,8 MJ/m3
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Монтаж отвеждане на въздух/отработен газ
За концентричното отвеждане на въздух/
отработен газ и тръбите за отработен газ 
трябва да се използват само оригинални 
части на фирма Wolf. 
Преди да инсталирате тръбата за отработен 
газ или да извършите връзката за отработен 
въздух, моля обърнете внимание на указани-
ята за планиране на провеждането 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.

Внимание

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. 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 
измерване на отработения газ трябва да са 
свободно достъпни и след монтажа на по-
криващите облицовки.

Внимание

Фигура: Пример за отвеждане на въздух/отработен газ
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Електрическа връзка
Общи указания

Монтажът трябва да се извърши единствено 
от сертифицирана електро-инсталационна 
фирма. Трябва да се спазват VDE предписа-
нията и местните предписания на електро-
разпределителната фирма.

Табло за електрическа връзка
Съоръженията за регулиране, управление и безопасност 
са окабелени и проверени.

Мрежова връзка на котела
При твърда връзка мрежата трябва да се свърже чрез 
разделително устройство (напр. предпазител, авариен 
изключвател за отопление) с минимум 3 mm контактно 
разстояние. Кабел за връзка гъвкав, 3x1,0 mm² или корав, 
макс. 3x1,5 mm².

Указание за монтаж на електрическата връзка
Преди отваряне изключете напрежението на съоръже-
нието.
Завъртете настрани управлението.
Откачете електрическата клемна кутия от стойката.
Електрическата клемна кутия може да се монтира отдясно 
или отляво на стената до уреда.
Отворете електрическата клемна кутия.    
Завийте елементи за освобождаване на опъна в частите 
за поставяне.
Изолирайте свързващия кабел на около 70 mm.
Избутайте кабела през елемента за освобождаване на 
опъна и завийте последния здраво.
Свържете съответните проводници на Rast5 щекера.
Вкарайте поставящите се елементи отново в корпуса на 
клемната кутия.
Включете Rast5 щекера отново на правилната позиция.

При захранващите клеми на уреда има елек-
трическо напрежение също и при изключен 
работен превключвател.

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

Z A1

N

N

NL1L1 L1

1 2 1 21 2L1 L1L1 N NN

3 3 3 2 2 2

Мрежова 
връзка

230VAC/50Hz

Външна помпа (на обекта)
230VAC/50Hz/макс. 300VA

програмируем
изход

230VAC/50Hz/
макс. 200VA

програмируем
вход

безпотенциален

външен 
сензор

Интерфейс за данни
(регулатори, радио часовник, 

AF с радио часовник, приемник, 
външен радио сензор)

Елемент за освобождаване на опъна

F 3,15 A

Rast5 щекер

Табло за свързване на обекта

алтер-
натива 
отляво

алтер-
натива 
отдясно
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Електрическа връзка

Връзка на сензора на резервоара 
- Ако се свързва резервоар, синята букса на сензора на 

резервоара трябва да се свърже към синия щекер на 
управлението.

-  Трябва да се спазва ръководство за монтаж на резерво-
ара.

Изображение: син щекер за свързване на сензор за резервоара

син щекер

Преди смяната на предпазител конденза-
ционния котел трябва да бъде изключен от 
мрежата. Чрез превключвателя за включва-
не/изключване не се извършва отделяне от 
мрежата!
Опасност от електрическо напрежение при 
електроелементите. Никога не докосвайте 
електрически елементи и контакти, когато 
газовия кондензационнен котел не е отделен 
от мрежата. Съществува опасност за живота!

Смяна на предпазител

Фигура: Отворен капак на клемната кутия

Предпазител

Фигура: Връзка изход А1

Връзка изход A1 (230VAC;200VA)
Завийте кабелното винтово съединение в клемната 
кутия. Прекарайте свързващия кабел през кабелното 
винтово съединение и го фиксирайте. Свържете  
свързващия кабел към клемите L1, N и   .
Параметризирането на изход А1 е описано в  
таблицата на следващата страница.

Връзка на външна захранваща помпа  
(на обекта) (230VAC макс. 300 VA)
Завийте кабелното винтово съединение в клемната кутия. 
Прекарайте свързващия кабел през кабелното винтово 
съединение и го фиксирайте.
Свържете помпата 230VAC към клемите L1 и N.
По заявка помпата работи в режим на отопление,  
топла вода или режим за защита от замръзване.

Фигура: Връзка на помпа на топлинния кръг



20 3065690_201707

Електрическа връзка
Функциите на изхода А1 могат да бъдат прочетени и настроени със съвместима с eBus принадлежност за управлението 
на фирма Wolf.
Изходът А1 може да се заеме със следните функции:

1)  СъгласноTRF1996 глава 7.8 не е необходимо монтиране на клапан за втечнен газ от страна на потребителя, ако е гарантирано, че от 
котела не може да изтече опасно количество газ. Кондензационните котли CGB изпълняват това изискване.

Код Значение

0 без функция 
Изходът А1 не се управлява

1 Циркулационна помпа 100%  
Изходът А1 при разрешение за топла вода се управлява от принадлежностите на управлението (по време). 
Без принадлежност за управление изходът А1 се задейства непрекъснато.

2 Циркулационна помпа 50%  
Изходът А1 при разрешение за топла вода се управлява тактуващо от принадлежностите на управлението 
(по време). 5 минути включена и 5 минути изключена Без принадлежност за управление изходът А1 тактува 
непрекъснато в 5-минутен такт.

3 Циркулационна помпа 20%  
Изходът А1 при разрешение за топла вода се управлява тактуващо от принадлежностите на управлението 
(по време). 2 минути включена и 8 минути изключена Без принадлежност за управление изходът А1 тактува 
непрекъснато.

4 Алармен изход 
Изходът А1 се задейства след повреда и изтичане на 4 минути.

5 Пожароизвестител 
Изход A1 се задейства след разпознаване на пламък.

6 Помпа за зареждане на резервоара  (фабрична настройка за A1) 
Изход А1 се задейства по време на зареждане на резервоара.

7 Клапа за подаване на въздух 
Преди всеки старт на горелката първо се задейства изход А1. Разрешение на горелката се извършва едва 
тогава, когато входът Е1 е затворен. 
 
 Важно: Входът Е1 трябва във всеки случай да се 
 параметризира също като "клапа за подаване на въздух"! 
 
Обратното съобщение до входа Е1 трябва да се извърши с безпотенциален контакт (24V). В противен слу-
чай на обекта трябва да се използва реле за потенциално разделяне.

8 Чужда вентилация 
Изходът А1 се инвертира към газов комбиниран клапан. 
Изключването на чужда вентилация (напр. изсмукване на парите) по време на работата на горелката е 
необходимо само при зависеща от въздуха в помещението работа на уреда.

9 Външен клапан за течност 1) 
Изход А1 се задейства успоредно на газов комбиниран клапан.

10 Външна помпа 
Изходът А1 включва синхронно на помпата на топлинния кръг (NKP), използване напр. при системно разде-
ляне.
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Електрическа връзка

Функциите на входа Е1 могат да бъдат прочетени и настроени със съвместима с eBus принадлежност за управлението 
на фирма Wolf. Изходът Е1 може да се заеме със следните функции:

Код Значение

0 без функция 
Входът Е1 не се взимат под внимание от управлението.

1 Стаен термостат (фабрична настройка) 
При отворен вход Е1 отоплителният режим се блокира (летен режим), също и независимо от дигитална 
принадлежност за управление на фирма Wolf.

2 Максимален термостат, наблюдение на налягането на съоръжението или съоръжение за премахване 
на кондензат 
Възможност за свързване на максимален термостат, наблюдение на налягането на съоръжението или 
съоръжение за премахване на кондензат Входът Е1 трябва да е затворен за разрешение на горелката. При 
отворен контакт горелката за топла вода и отопление остава блокирана, също и за режим на почистване на 
комина и защита от студ.

3 не е заето

4 Механизъм за наблюдение на потока 
Възможност за свързване на допълнителен механизъм за наблюдение на потока. 
След задействане на помпата в рамките на 12 секунди входът Е1 трябва да се затвори. Ако случаят не е 
такъв, горелката изключа и се показва повреда 41.

5 Наблюдение на клапата за подаване на въздух 
вижте параметризиране на изход А1, № 7. Клапа за подаване на въздух

8 Блокиране на горелката (BOB)  
Работа без горелка 
Затворен контакт, горелка блокирана 
Помпата на топлинния кръг и помпата за зареждане на резервоара работят в нормален режим 
При режим за почистване на комина и защита от замръзване горелката е разрешена 
Отворен контакт разрешава горелката

Връзка на входа Е1 (24V), безпотенциална
Свържете кабела за връзка за входа 1 към клемите Е1 съ-
гласно електрическата схема, като преди това отстранете 
моста между а и b при съответните клеми.

Фигура: Връзка стаен термостат

Свързване на дигитална принадлежност за упра-
вление на фирма Wolf (напр. BM, 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 за упра-
вление и кондензационния котел трябва да се използва 
двужилен проводник (сечение > 0,5 mm²). Фигура: Връзка на дигитална принадлежност за управление 

Wolf (eBus интерфейс)

Връзка на външен сензор
Външният сензор за дигиталната принадлежност на 
управлението може по избор да се свърже към клемната 
лента на котела при връзка AF или към клемната лента на 
принадлежността на управлението.

Фигура: Връзка на външен сензор 
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Пълнене на съоръжението
За гарантиране на безупречна функция на газовия кон-
дензационнен котел е необходимо правилно напълване и 
пълно обезвъздушаване.

Преди свързване на газовия кондензацион-
нен котел отоплителната система трябва да 
се промие, за да се отстранят остатъци като 
частици от заваряване, кълчища, кит и др. 
от тръбопроводната система. Проверете 
филтъра за замърсявания.

- Кранът за газ трябва да е затворен!

- Не завивайте запушалката на бързия обезвъздушител 

- Отворете всички клапани на отоплителните тела

- Отворете клапаните за връщаща вода, топлообменникът 
тогава се пълно равномерно от отдолу с вода.

- Бавно напълнете цялата отоплителна система и отопле-
нието в студено състояние през KFE крана на обратното 
пълнене до около 2 bar

- Отворете клапаните за на кондензационния котел пода-
ваща вода

- Напълнете отоплителното съоръжение до 2 bar. При 
работа стрелката на манометъра (поставя се на обекта) 
трябва да се намира между 1,5 и 2,5 bar

- Проверете цялото съоръжение за течове на вода

- Отворете обезвъздушителния клапан

- Включете кондензационния котел, температурен избор на 
гореща вода в положение "2" (помпата работи, светещият 
пръстен за показание на статуса показва непрекъснато 
зелен цвят)

- Обезвъздушете помпата, за целта развийте за кратко 
винта за обезвъздушаване и след това го затегнете отново

- Обезвъздушете напълно топлинния кръг, за целта 
включвайте за 5 секунди и изключвайте за 5 секунди 
кондензационния котел 5 пъти последователно

- При понижаване на налягането на съоръжението под 1,5 
bar допълнете с вода (документи за планирането)

- Отворете сферичния кран за газ

- Натиснете бутона за чистене на грешки

Внимание

Указание: -  По време на постоянна работа отоплител-
ният кръг се обезвъздушава самостоятелно 
чрез автоматичния клапан за обезвъздуша-
ване.

 -  При налягане на съоръжението под 1,0 bar 
котела преминава в режим на повреда

KFE кран

Работен превключвател ТермометърБутон за изчистване 
на грешки

Автоматичен клапан за обезвъздушаване

Винт за обезвъздушаване 
на помпата на топлинния 
кръг

- Напълнете и монтирайте сифона с вода.

 Сифон
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Преоборудване за природен газ E/LL 
(G20/G25) (ако е необходимо)

Газовите кондензационни котли CGB-75/CGB-100 в състоянието на доставка са оборудвани за работа с природен газ E/H 
(G20). За работа с природен газ LL (G25) е необходима смяна на дросел блендата за газ.
Необходимата дросел бленда за газ с означение „1260“ за работа с природен газ LL (G25) се съдържа в окомплектовката 
на доставката и е прихваната за употреба към газовата тръба.

Монтажът се извършва в обратна последователност.
Указание:  При преоборудване от втечнен газ на природен газ преди монтажа трябва да се отстранят газовият комбиниран 

клапан и блендата за отработен газ (вижте страница 24/25).

5)

Отстранете монтираната дросел бленда за газ и я 
сменете с предназначената за новия вид газ дросел 
бленда за газ (съгласно таблицата на страница 25).

Дросел бленда 
за газ

4)

Развийте газовия комбиниран клапан от смесителната 
камера за газ/въздух (4 винта SW8).

4 x винта
SW8

Изключете щепсела  (преди това развийте винто-
вете с кръстата глава)

1)

Развийте винтовото съединение на газовата връзка при 
комбинирания газов клапан

2)

3)

Развийте смесителната камера от вентилатора (3 бр. винтове 
с вътрешен шестостен 5 mm) и евентуално извадете смука-
телната тръба за въздух.

6)

След монтажа на дросел блендата за газ, газовия 
комбиниран клапан и смукателната тръба за въздух 
прихванете О-пръстена със силиконова грес в уплът-
нителния жлеб на вентилатора и монтирайте отново 
смесителната камера.

О-пръстен

1

2
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Преоборудване на втечнен газ P 
(G31) (ако е необходимо)

Отстранете 4 винта SW8 при винтовото съединение 
на връзката за газ и свалете винтовото съединение от 
газовия комбиниран клапан. 
Отстранете газовия комбиниран клапан и дросел 
блендата за газ.
Поставете защитните стикери върху входа на клапана 
и изхода на клапана на новия газов комбиниран клапан 
при отворите на отстранения клапан.

4)

Развийте газовия комбиниран клапан от смесителната 
камера за газ/въздух (4 винта SW8).

4 x винта
SW8

3)

Развийте смесителната камера от вентилатора (3 бр. 
винтове с вътрешен шестостен 5 mm) и евентуално 
извадете смукателната тръба за въздух. 7)

6)

Гресирайте О-пръстена със силиконова грес в жлеба 
за уплътнение на вентилатора и монтирайте смеси-
телната камера с газовия комбиниран клапан върху 
вентилатора на горелката. 
Завийте плътно винтовото съединение с подаването 
на газ.

О-пръс-
тен

Комбиниран 
газов клапан

Винтово съе-
динение газова 
връзка

О-пръстен 23,47 x 2,62
Дросел бленда  

за газ 6.7

Комбиниран 
газов клапан

Дросел бленда 
за газ

5)

4 х винт SW8

Винтово 
съединение 
газова връзка

Изключете щепсела  (преди това развийте винто-
вете с кръстата глава)

1)

Развийте винтовото съединение на газовата връзка 
при комбинирания газов клапан

2)

Смесителна 
камера

Завийте винтовото съединение на връзката за газ с 
О-пръстен 26 x 4 към новия газов комбиниран клапан 
за втечнен газ.
Поставете нова дросел бленда за газ с означение 6.7 
в газовия комбиниран клапан.
Завийте газовия комбиниран клапан с О-пръстен  
23,4 х 2,6 към смесителната камера.

Винтово съединение 
Връзка за газ
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Преоборудване на други видове газ  
(ако е необходимо)

Указание:  При преоборудване от природен газ на втечнен газ трябва допълнително във ваната за кондензат да се монтира 
бленда за отработен газ както следва. При преоборудване от втечнен газ на природен газ дросел блендата за 
отработен газ трябва да се отстрани.

  Тази монтажна стъпка се извършва преди монтажа на смесителната камера и цялостното сглобяване.

Преместете застопоряването на тръбата за въздух/от-
работен газ по посока на стрелката. Извадете тръбата 
за отработен газ нагоре от ваната за кондензат.

9)

11) Актуализирайте типовата табелка.
Изрежете съответните редове от приложената типова 
табелка и ги залепете върху съответните редове на 
типовата табелка на уреда.

Типова табелка за преоборудване Фигура: Актуализиране на типовата табелка

След приемане на горния капак на облицовката раз-
вийте винта за ламарина за застопоряване на тръбата 
за въздух/отработен газ.

8)

Комплекти за преоборудване за CGB-75/100 за преоборудване за други видове газ: (Моля, при поръчка посочете съот-
ветния номер на артикул)

Преоборудване на природен газ (G20) Означение 1000*
Преоборудване на втечнен P (G31) Означение 6.7*
Преоборудване от втечнен газ P (G31) на природен газ 
E/H (G20)

Означение 1000*

* Означението е щамповано в дросел блендата за газ 

Поставете бленда за отработен газ Ø 53 mm във ваната 
за кондензат и вкарайте отново тръбата за отработен газ.
Указание: При преоборудване от втечнен газ на при-

роден газ блендата за отработен газ трябва 
да се отстрани. Монтирайте смесителната 
камера както е описано в точка 6).

 Монтажът се извършва в обратна последо-
вателност.

10)

Бленда за отработен газ



26 3065690_201707

Фигура: Спирателни съоръжения

Проверка на налягането при газовата 
връзка

- Газовият кондензационнен котел трябва да е спрян от 
експлоатация; отворете газовия спирателен кран

 Отключете капака на облицовката с левия и десния винт. 
Освободете капака на облицовката отдолу и го откачете 
отгоре

- Развийте затварящия винт върху измервателния нипел 
 и обезвъздушете газовото захранване

- Свържете диференциален измервателен уред или ма-
нометър с U-образна тръба при измервателния нипел  
към "+". С "-" срещу атмосферата

- Включете работния превключвател
- След стартиране на уреда отчетете налягането на връз-

ката от диференциалния измервателен уред
Фигура: Проверка на налягането на газовата връзка



- Изключете работния превключвател; затворете газовия 
спирателен кран.

- Свалете диференциалния измервателен уред и
 Затворете отново плътно измервателния нипел със 

затварящ винт . 
- Отворете газовия спирателен клапан
- Проверете за течове на газ при измервателния нипел
- Приложената указателна табелка трябва да се попълни 

и да се залепи от вътрешната страна на облицовката
- Затворете отново уреда

Ако не всички винтове за завити здраво, съ-
ществува опасност от излизане на газ и опас-
ност от експлозия, задушаване, отравяне.

Втечнен газ:
Ако налягането при връзката (налягане на 
течащия газ) е извън диапазона от 25 до 
35 mbar, не трябва да се извършват никакви 
настройки и отоплението не трябва да се пу-
ска в експлоатация. Съществува опасност 
от грешни функции с повреди.

Внимание

Природен газ:
Ако налягането при връзката (налягане на 
входящия газ) е извън диапазона от 18 до 
25 mbar, не трябва да се извършват никакви 
настройки и уредът не трябва да се пуска 
в експлоатация. Съществува опасност от 
грешни функции с повреди.

Внимание

Газов спирателен 
кран

Проверка на налягането на газовата връзка 
(Налягане на входящия газ) 

Работи по провеждащите газ елементи трябва 
да се извършват само от сертифициран специа-
лист. При неправилна работа може да излезе 
газ, в резултат на което съществува опасност 
от експлозия, задушаване и отравяне. 

Винтове

Фигура: Отваряне на винтовете
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Пестене на енергия
- Информирайте клиента за възможността за пестене 

на енергия.

- Покажете на клиента също раздела "Указания за 
енергоспестяващ начин на работа" в ръководството 
за експлоатация.

Пуск в експлоатация / Настройка на 
адреса на интерфейса

Първият пуск в експлоатация и обслуж-
ването на котела, както и инструктажът на 
потребителя трябва да се извършат от ква-
лифициран специалист!

- Проверете безупречния монтаж на принадлежностите 
за отработен газ

- Отворете спирателните клапани за подаваща и връщаща 
вода

- Отворете газовия спирателен клапан

- Включете работния превключвател на управлението

- Проверете запалването и редовната форма на пламъка 
на главната горелка

- Ако котела се пуска правилно, светещият пръстен за 
показание на статуса показва жълт цвят

- Проверете отвеждането на кондензат

- Запознайте клиента с обслужването на уреда с помощта 
на ръководството за експлоатация и обслужване и при 
нужда информирайте също за необходимата подготовка 
на вода за водата за пълнене и допълване

- Попълнете протокола за пускане в експлоатация и пре-
дайте ръководствата на клиента

Фигура: Общ изглед на управлението

Работен
превключвател

Термометър
Бутон за изчиства-
не на грешки

Светещ пръстен

- Проверете системата и съоръжението 
за течове; обичайно работно налягане в 
студено състояние 1,5 - 2,0 bar; изключете 
изтичането на вода 

- Проверете позицията и стабилното поло-
жение на монтираните елементи

-  Проверете всички връзки и компонентни 
връзки за течове

- Ако не е гарантирано доброто уплътне-
ние, съществува опасност от водни щети!

Внимание

Настройка на адреса на интерфейса
При работа на няколко отоплителни уреда (брой на отоплителните уреди > 1) във връзка с каскаден модул адресът на 
интерфейса на всеки отоплителен уред трябва да се настрои съгласно таблицата.

Настройка на адреса на интерфейса:
Задръжте натиснат бутона за чистене на грешки, след 5 секунди се появява съответният мигащ код (вижте таблицата). С 
въртящото копче за избор на температура на топлата вода може да се избере съответният адрес. Пуснете отново бутона 
за чистене на грешки.

Адрес на  
интерфейса

Положение на въртящия се бутон за 
топла вода Показание на светещия пръстен

1 1 мига червено

2 2 мига жълто

3 3 мига жълто/червено

4 4 мига жълто/зелено

5 5 мига зелено/червено

0 6 мига зелено (фабрична настройка)
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Показване / промяна на параметрите 
на управлението

Промяна или показване на параметрите на управлението са възможни само чрез съвместима с eBus принадлежност на 
управлението. Начинът на процедиране може да се види в ръководството за експлоатация на съответната принадлежност.

За да се предотврати повреда на цялостното 
отоплително съоръжение, при външни тем-
ператури (под -12 °С) нощното понижение 
трябва да се отмени. При неспазване може 
да възникне повишено образуване на лед 
върху отвора за отработения газ, в резултат 
на което могат да бъдат наранени лица или 
да бъдат увредени предмети.

Вижте данните за мощността на котела от 
типовата табелка.

Промени могат да се извършват само от 
оторизиран специализиран сервиз или от 
службата за работа с клиенти на фирма Wolf.

При неправилно обслужване това може да 
доведе до функционални повреди.
При настройката на параметъра GB 05 / А 09 
(защита от замръзване външна температура) 
трябва да се вземе под внимание това, че 
при температури под 0 °C защита от замръз-
ване вече не е осигурена. В резултат на това 
отоплителното съоръжение може да бъде 
повредено.

Внимание

Внимание

Настройките в колона 1 са валидни за принадлежност на управлението ART, AWT  
настройките в колона 2 са валидни за управляваща система на фирма Wolf с модул за обслужване ВМ

1 2 Параметър Единица Фабр. настр. мин. макс.
GB01 HG01 Разлика за превключване на горелката K 8 5 30

HG02 долни обороти на вентилатора 
минимални обороти на вентилатора в %

% CGB-75: 30 
CGB-100: 25 

30 
25

100 
100

HG03 горни обороти на вентилатора WW 
Максимални обороти на вентилатора топла вода в %

% CGB-75: 90 
CGB-100: 90

30 
25

100 
100

GB04 HG04 горни обороти на вентилатора HZ 
Максимални обороти на вентилатора отопление в % 

% CGB-75: 90 
CGB-100: 90

30 
25

100 
100

GB05 A09 Защита от замръзване външна температура 
при свързан външен сензор и падане под помпа вкл.

°C 2 -10 10 

GB06 HG06 Работен режим на помпата 
0 -> Помпа вкл. в зимен режим 
1 -> Помпа вкл. при режим с горелка

0 0 1 

GB07 HG07 Време за допълнителна работа на помпите на 
котелния кръг 
време за допълнителна работа на помпата на топлинния 
кръг в отоплителен режим в минути

мин. 1 0 30 

GB08 HG08 или 
HG22

Максимално ограничение котелен кръг TV-max 
важи за отоплителен режим

°C 80 40 90 

GB09 HG09 Заключване на такта на горелката 
валидно за отоплителен режим

мин. 7 1 30

HG10 еBUS адрес 
адрес на интерфейса на топлинния източник

0 0 5 

HG11 Бърз старт топла вода  
температура на пластинчатия топлообменник в летен 
режим (важи само за комбинирани уреди)

°C 10 10 60 

HG12 Вид газ 
не се поддържа

0 0 1 

GB13 HG13 Параметрируем вход Е1 
Входът Е1 може да бъде зает с различни функции. Вижте 
глава "Връзка вход Е1"

1 
Стаен 
термостат

0 5 

GB14 HG14 Параметрируем изход А1 
Изход А1 (230VAC) 
Изходът А1 може да бъде зает с различни функции. 
Вижте глава "Връзка изход А1"

6 
Помпа за 
зареждане на 
резервоара

0 9 

GB15 HG15 Хистерезис на резервоара 
Разлика при включване при допълнително зареждане на 
резервоара

5 1 30 

HG21 Минимална температура на котела TK-min °C 20 20 90
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Настройка на модулиращата помпа 
(принадлежност)

В отоплителен режим:
Помпата на топлинния кръг (принадлежност) модулира пропорционално на мощността на горелката. Това означава, че 
при максимална мощност на горелката помпата работи с максимални обороти на помпата за режим на отопление. При 
минимална мощност на горелката помпата работи с минимални обороти на помпата за режим на отопление. Мощността 
на горелката и оборотите на помпата по този начин се управляват в зависимост от необходимия топлинен товар. Чрез 
модулация на помпата се намалява консумацията на ток.

В режим за топла вода:
Помпата на топлинния кръг не модулира, а работи с постоянно зададените обороти на помпата.

В режим на готовност:
Помпата на топлинния кръг не модулира, а работи с постоянно зададените обороти на помпата.
Режим на готовност 20 %

Граници за настройка:
Границите на оборотите за отоплителен режим могат да се променят с принадлежността на управлението модул за об-
служване ВМ.

Отстраняване на проблеми:

Настройките в колона 1 са валидни за принадлежност на управлението ART, AWT 
настройките в колона 2 са валидни за управляваща система на фирма Wolf с модул за обслужване ВМ

1 2 Параметър Единица Фабр. 
настр.

мин. макс.

GB16 HG16 Мощност на помпата на HK минимална % 20 20 100
GB17 HG17 Мощност на помпата HK максимум 

Параметърът трябва да се настрои минимум 5% 
над параметъра мощност на помпата HK минимум

% 100 20 100 

За минималните обороти на помпата в отоплителен режим са допустими само стойностите за настройка 
съгласно таблицата. В противен случай съществува опасност помпата да не тръгне.
Освен това "Максимални обороти на помпата в отоплителен режим" трябва да са минимум 5 % над "Ми-
нимални обороти на помпата в отоплителен режим", защото иначе помпата работа на 100 %.

Внимание

Проблем Отстраняване на проблем
Отделни отоплителни тела не се загряват добре. Извършете хидравлично изравняване, т.е. ограничете 

по-топлите отоплителни тела
В рамките на преходното време (средна външна температура)  
не се достига желаната стайна температура.

Увеличете необх. температура на помещението от 
регулатора напр. от 20 °C на 25 °C

При много по-ниска външна температура не се достига  
стайната температура.

Настройте по-стръмна крива от регулатора,  
напр. от 1,0 на 1,2
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CGB-75/100
Настройка на мощността (параметър GB04 или HG04)
Настройката на мощността може да се променя със съвместима с eBus принадлежност за управление на фирма Wolf.
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 за природен газ E/H/LL и втечнен 
газ. Природен газ LL не важи за Австрия/Швейцария. Втечнен газ не важи за Швейцария.

Ограничение на максималната отоплителна 
мощност

CGB-75
Отоплителна 
мощност

(kW) 18 22 25 29 33 37 40 44 48 51 55 59 63 66 70

Стойност на пока-
занието

(%) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Таблица: Настройка на мощността 

CGB-100
Отоплителна 
мощност

(kW) 18 23 28 34 39 44 49 55 60 65 70 75 81 86 91

Стойност на 
показанието

(%) 25 30 36 41 46 52 57 63 68 73 79 84 89 95 100

Ограничение на максималната отоплителна мощност спрямо температурата на подаващата/връщашата вода при 
80/60 °C

Стойности за настройка за параметър GB04 / HG04 или със съвместима с e-Bus принадлежност за 
свързване на фирма Wolf в [%]

М
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Измерване на параметрите на изгаряне
Параметрите на изгарянето трябва да се измерват 
при затворен уред!

Измерване на засмукващия въздух
- Отстранете винта от левия измервателен отвор
- Отворете газовия спирателен клапан
- Вкарайте измервателната сонда
- Пуснете кондензационния котел в експлоатация и завър-

тете избора на температурата за вода за отопление на 
символа за почистване на комина (светещият пръстен 
на статус показанието мига жълто)

- Измерете температурата и CO2

 При CO2 съдържание >0,2 % при концентрично изпълне-
ние за въздух/отработен газ има пропускане в тръбата 
за отработения газ, което трябва да бъде отстранено

-  След приключване на измерването изключете котела, 
извадете измервателната сонда и затворете измерва-
телния отвор. При това внимавайте за плътно стегнатото 
положение на винтовете!

Фигура: Отвори за измерване

Отвор за измерване 
"Отработен газ" 

Отвор за измерване 
"Засмукван въздух" 

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

- Отстранете винта от десния измервателен отвор
- Отворете газовия спирателен клапан
- Пуснете газовият кондензационнен котел в експлоата-

ция и завъртете превключвателя за избор на темпера-
тура върху символа за почистване на комина (светещи-
ят пръстен на статус показанието мига жълто)

- Вкарайте измервателната сонда
- Измерете стойностите на отработения газ
-  След приключване на измерването извадете измерва-

телната сонда и затворете измервателния отвор. При 
това внимавайте за плътно стегнатото положение на 
винтовете!

Фигура: Общ изглед на управлението

Работен  
превключвател

Превключвател за избор на 
температура
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CO2 настройка
Настройка на съставното съоръжение за газ и въздух

Работите по настройката трябва да се извършат в описаната по-долу последователност. Комбинираният 
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 или в сервизен случай.
При прекалено ниско отнемане на топлина отворете няколко вентила на отоплителни тела.

Внимание

А) CO2 настройка при горно натоварване (режим 
за почистване на комина)
 Отключете капака на облицовката с левия и десния винт. 

Освободете капака на облицовката отдолу и го откачете 
отгоре.

- Отстранете винта от левия измервателен отвор "Отра-
ботен газ".

- Вкарайте измервателната сонда на уреда за измерване на 
СO2 в отвора за измерване "Отработен газ" (около 120 mm).

- Завъртете превключвателя за избор на температура в  
положение за почистване на комина . 

 (Светещият пръстен за статус показание мига в жълт 
цвят).

- Уверете се, че отоплителният уред не е ограничен елек-
тронно.

- При пълно натоварване измерете CO2 съдържанието и 
сравнете стойностите с таблицата по-долу.

- При нужда коригирайте CO2 съдържанието с винта за 
пропускане на газ при газовия комбиниран клапан съ-
гласно таблицата.

Винт за
пропускане на 
газ

Фигура: Комбиниран газов клапан

- Прекратете режима за почистване на комина чрез за-
въртане на превключвателя за избор на температура 
обратно в изходно положение.

- завъртане надясно - СО2 съдържанието намалява
- завъртане наляво - СО2 съдържанието се увелича-

ва

Фигура: Измерване на отработен газ при отворен уред

Отвор за измерване 
"Отработен газ" 

Отворен уред 
при горно натоварване

Природен газ H 
8,6 % ± 0,2 %

Втечнен газ P 
10,1 % ± 0,2 %

Винтове
Фигура: Отваряне на винтовете

След поддръжка затворете отново плътно и 
завийте предната облицовка. При повредена 
система за отработен газ може да има опас-
ност от отравяне с въглероден моноксид.
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В) CO2 настройка при долно натоварване (мек 
старт)
- Отстранете предпазния винт над винта на нулевата точка 

с кръстата отвертка.
- Рестартирайте ккондензационния котел чрез натискане 

на "бутона за изчистване на грешки".
- Около 20 секунди след старта на горелката проверете 

CO2 съдържанието с уреда за измерване на CO2 и при 
нужда донастройте винта за нулевата точка с кръстата 
отвертка съгласно таблицата. Тази настройка трябва да 
се извърши в рамките на около 180 секунди след старта 
на горелката. Евентуално чрез натискане на "бутона за 
изчистване на грешки" повторете стартовата фаза за 
настройка.

- По време на тази настройка не трябва да е активен 
режим за топла вода!

- Завийте отново предпазния винт.

CO2 настройка

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

Винт за нуле-
вата точка

Фигура: Комбиниран газов клапан

Предпазен 
винт

Винт за про-
пускане на газ

D) Приключване на работите по настройката
- Спрете котела и затворете отново отворите за измерване 

и нипела за свързване на маркуч. Проверете газовата 
отсечка и хидравликата за течовете.

C) Проверка на CO2 настройката
- След приключване на работите монтирайте капака на 

обшивката и проверете CO2 стойностите при затворен 
уред.

При CO2 настройката обърнете внимание на 
СО емисията. Ако СО стойността при пра-
вилна CO2 стойност е > 300 ppm, газовият 
комбиниран клапан не е настроен правилно. 
Процедирайте както следва:

- Завинтете изцяло винта за нулевата точка
- Отворете винта за нулевата точка с 1½ оборота
- Повторете процеса за настройка от раздел А)
При правилна настройка газовият кондензационнен ко-
тел трябва да настроено на CO2 стойностите съгласно 
таблицата.

Фигура: Измерване на отработен газ при затворен уред

Отвор за измерване 
"Отработен газ" 

Отворен уред 
при долно натоварване

Природен газ E/H/LL 
8,5 % ± 0,2 %

Втечнен газ P 
9,7 % ± 0,2 %

Затворен уред 
при горно натоварване

Природен газ H 
8,8 % ± 0,5 %

Втечнен газ P 
10,3 % ± 0,5 %

Затворен уред 
при долно натоварване

Природен газ H 
8,7 % ± 0,5 %

Втечнен газ P 
9,9 % ± 0,5 %
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Протокол за пуск в експлоатация

Работи по пуска в експлоатация Измерени стойности или потвърждение

1.) Вид газ Природен газ H 
Втечнен газ 
Индекс на Вобе 
Калоричност на 
газа

 
 

________________ 
________________

 
 

kWh/m³ 
kWh/m³

2.) Налягането при газовата връзка е проверено?

3.) Извършена проверка за течове на газ?

4.) Проверена система за въздух/отработен газ?

5.) Хидравликата е проверена за течове?

6.) Пълнене на сифона

7.) Отоплението и съоръжението са обезвъздушени?

8.) Налично налягане на съоръжението 1,5 - 2,5 bar?

9.) Съоръжението е изплакнато?

10.) Подготовката на водата извършено съгласно 
"Указание за планиране на приготвяне на вода".

 рН стойността е настроена 
 общата степен на твърдост е настроена

 

________________ 
________________

 
pH стой-
ност 
°dH

11.) Не са напълнени химически добавки (инхибитори, 
средства за защита от замръзване)?

12.) 
Вписани вид газ и отоплителна мощност върху 
стикера?

13.) Извършена функционална проверка?

14.) Измерване на отработените газове: 
Температура на отр. газ бруто 
Температура на засмуквания въздух 
Температура на отр. газ нето 
Съдържание на въглероден диоксид (CO2) или 
съдържание на кислород (O2) 
Съдържание на въглероден моноксид (CO)

 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________

 
tA (°C) 
tL (°C) 
(tA-tL) (°C) 
% 
ppm

15.) Поставена облицовка?

16.) Инструктиран потребител, предадени документи?

17.) Потвърден пуск в експлоатация? ________________
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Данни за поддръжка и планиране

Хидравлична загуба на налягане на уреда без помпа

Остатъчен напор на помпата на топлинния кръг (принадлежност)
Помпата се управлява модулиращо в зависимост от натоварването на горелката. Остатъчният напор може да бъде видян 
от диаграмите.

CGB-75/100 остатъчен напор
с помпена група (принадлежност)

О
ст

ат
ъч

ен
 н

ап
ор

 [m
ba

r]

Дебит [l/h]

CGB-75/100 загуба на налягане
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гу
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а 
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га
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 m
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m
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количество вода
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Данни за поддръжка и планиране
Сензорни съпротивления

С
ъп

ро
ти

вл
ен

ие
 [о

м
ов

е]

Температура [°C]

Температура/съпротивление

0 °C 16325 15 °C 7857 30 °C 4028 60 °C 1244
5 °C 12697 20 °C 6247 40 °C 2662 70 °C 876
10 °C 9952 25 °C 5000 50 °C 1800 80 °C 628

Макс. разширение В CGB-75/100 е интегрирана защитна функция на топлообменника. Тя пре-
дотвратява напрежения в материала чрез ограничаване на максималната тем-
пературна разлика между подаващата и връщаща вода От 28 K мощността се 
дроселира. Ако въпреки това се достигнат 38 K, горелката изключва за кратко 
без съобщение за грешка. Това поведение трябва да се вземе под внимание при 
избора на компонентите (напр. помпи, топлообменници, резервоари).

Макс. обемен поток Прекалено високи скорости на потока могат да доведат до изнасяне на материал.
Максимален обемен поток при Qмакс.: CGB-75/100 6000 l/h (100 l/min)

1)  При означението "х" всички части на отвеждането на 
отработен газ се обливат от въздуха за изгаряне и из-
пълняват повишени изисквания за уплътняване.

2)  При вид B23, B33 въздухът за изгаряне се взима от 
помещението на поставяне (зависеща от въздуха в 
помещението газова камина)

3)   Швейцария трябва да се спазват Правилата за работа 
с газ G1!

 При вид С въздухът за изгаряне се взима чрез затворена 
система на открито (независеща от въздуха в помеще-
нието газова камина).

Видове свързване

Уред Тип 1) Начин на работа може да се свърже към
зави-

сещ 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

CGB-
75/100

B23, B33, C13x3), 
C33x, C43x, C53, 
C53x, C63, C83x, 

C93x

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

C63x B23, C53x, 
C83x, C93x

Категория: II2H3P
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Указания за планиране на подготовка 
на вода

Преди пускане в експлоатация системата трябва основно 
да се почисти / изплакне и филтър за утайка (5 μm), напр. 
от принадлежностите на фирма Wolf, трябва да се монти-
ра в тръбопровода за връщаща вода и в непосредствена 
близост до отоплителния уред.
Водата за пълнене и допълване трябва да се подготвя само 
посредством процес на обезсоляване. До каква степен 
е необходимо подготовка на водата може да се види от 
"Диаграма за третиране на водата" и "Таблица за макси-
мално допустимата обща твърдост". Водата в системата 
не трябва да има обща степен на твърдост по-малка от 
2°dH, което съответства на проводимост от ≈ 60 μS/cm. 
Макс. допустимата степен на обща твърдост и съответната 
макс. проводимост зависят от съоръжението и трябва да 
бъдат пресметнати (вижте също "Таблица за максимално 
допустимата обща твърдост"). За целта обезсолената 
вода (LF <= 30 μS/cm) трябва да се смеси с неприготвена 
питейна вода. Добавянето на химически средства, както и 
премахване на котления камък чрез едностепенен йонен 
обменник не са позволени, защото в противен случай могат 
да възникнат повреди на съоръжението с изтичане на вода. 
Ние препоръчваме редовно изпразване на филтъра за 
утайка и воденето на наръчник на съоръжението.

Допустими методи: 
- Обезсоляване чрез йоннообмени филтри. Това са мно-

гостепенни йоннообменници. При първото пълнене и 
най-късно при нужда ние препоръчваме да използвате 
патроните на фирма Grünbeck или на фирма Judo.

- Обезсоляване чрез обратна осмоза 
- Допълване на дестилирана вода

Подготовка на водата за отоплението в съответствие 
с VDI 2035
Ние препоръчваме рН стойност на водата за отопление 
също и при смесени инсталации от различни материали 
между 8,2 и 8,5.
От водоснабдяващото дружество трябва да се поиска 
анализ на водата. Така трябва да се провери, дали общата 
твърдост е достатъчно ниска.
При спец. обем на съоръжението VA,специф. >= 10 l/kW тряб-
ва да се използва следващата по-малка гранична стойност, 
при VA,специф. >= 20 l/kW по-следващата по-малка гранична 
стойност и при VA,специф. >= 40 l/kW най-малката гранична 
стойност от следващата таблица.
При спец. обем на съоръжението >50 l/kW общата степен 
на твърдост трябва да се настрои посредством метод за 
обезсоляване на 2-3 °dH. Това съответства на проводимост 
от 60 – 100 μS/cm.
Ако отоплителния уред е свързан без хидравличен разде-
лител в системата, общата твърдост трябва да се настрои 
на 2 – 3 °dH (LF = 60 – 100 μS/cm).
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Диаграма: Третиране на водата 

Гранични стойности в зависимост от спец. обем на съоръжението VA
(VA = обем на съоръжението / най-малка единична мощност)

Пресмятане на общата твърдост:  1 mol/m³ = 5,6 °dH
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VA ≤ 10 l/kW VA > 10 l/kW и < 40 l/kW VA ≥ 40 l/kW

Обща твърдост /
Сума на почвените 

алкали

Проводи-
мост

Обща твърдост /
Сума на почвените 

алкали

Проводи-
мост

Обща твърдост /
Сума на почвените 

алкали

Проводи-
мост

 [kW] [°dH] [mol/m³] LF  
[μS/cm]

[°dH] [mol/m³] LF  
[μS/cm]

[°dH] [mol/m³] LF  
[μS/cm]

1* < 50 2 - 16,8* 0,36 - 3,0* 60 - 500 2 - 11,2 0,36 - 2,0 60 - 300 2 - 3 0,36 - 0,54 60 -100

2 50-200 2 - 11,2 0,36 - 2,0 60 - 300 2 - 8,4 0,36 - 1,5 60 - 200 2 - 3 0,36 - 0,54 60 -100

3 200-600 2 - 8,4 0,36 - 1,5 60 - 200 2 - 3 0,36 - 0,54 60 -100 2 - 3 0,36 - 0,54 60 -100

4 >600 2 - 3 0,36 - 0,54 60 -100 2 - 3 0,36 - 0,54 60 -100 2 - 3 0,36 - 0,54 60 -100

*) за циркулационни водни нагреватели (<0,3l/kW) и системи с електрически нагряващи елементи

Постепенно изостряне на изискването чрез спец. обем на съоръжението (VA = обем на съоръжението/най-малка еди-
нична мощност) и общата отоплителна мощност

Общото количество вода за пълнене и за работното време на уреда не трябва да надвишава трикратния номинален 
обем на отоплителното съоръжение.

Внимание: Не трябва да се пада под обща твърдост от 2 °dH
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Пример:
 Мощност на съоръжението = 170 kW; 
 Обем на съоръжението Vсъоръжение = 4000 l; 
 Обем на водата за допълване
 Vдопълване = 1000 l
 Обща твърдост на питейната вода Cпитейна вода = 18,5 °dH; 
 Максимално допустима обща твърдост Cмакс. = 8,4 °dH

 Мощност на съоръжението = 170 kW;
Обем на съоръжението Vсъоръжение = 4.000 l;
Обем на водата за допълване Vдопълване = 1.000 l

VA спец. = 4000 l / 170 kW = 23,53 l/kW

Обща твърдост на питейната вода Cпитейна вода = 18,5 °dH;
Максимално допустима обща твърдост Cмакс. = 8,4 °dH

Дял на водата за пълнене, която трябва да се приготви:
A = 100 % - [(8,4 - 0,1) / (18,5 – 0,1)] x 100 % = 54,9 %

 54,9 % от водата за пълнене и допълване трябва да се 
обезсоли.

 Vприготвяне = 54,9 % x (4.000 l + 1.000 l) = 2.746 l

 При пълнене на съоръжението трябва да се напълнят 
2.745 l обезсолена вода. След това до V макс. може да 
се допълни с питейна вода.

При допълването трябва редовно да се проверява, дали 
допустимата обща твърдост не се надвишава.

Указания за планиране на подготовка 
на вода

Пример:
Съоръжение с котел 170 kW;
 Обем на съоръжението Vсъоръжение= 4000 l 
 VA, специф. = 4000 l / 170 kW = 23,5 l/kW
 
 Той е по-голям от 10 l/kW, в резултат на това вместо сте-

пен 2 трябва да се избере степен 3. Водата за пълнене 
и допълване трябва да е в диапазона 2 до 8,4 °dH

Ако общата твърдост на нетретираната питейна вода е 
прекалено висока, част от водата за пълнене и допълване 
трябва да се обезсоли:
Трябва да се напълнят А% обезсолена вода:

A = 100 % – [(Cмакс. – 0,1 °dH) / (Cпитейна вода – 0,1 °dH)] x 100 %

Cмакс. Максимално допустима обща твърдост в °dH
Cпитейна вода  Обща твърдост на нетретираната питейна 

вода в °dH

Ние препоръчваме при първото пълнене да пресметнете 
очакваната вода за допълване. По-късно може да се из-
вършва допълване с питейна вода.

Vприготвяне = A x (Vсъоръжение+ Vдопълване)

При големи съоръжения на степен 4 водата за допълване 
не трябва да се пресмята при първото пълнене.

Vприготвяне = A x (Vсъоръжение)
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Наръчник на съоръжението

Проверка: 

Количество вода V > Vмакс. ?     да     не

Ако количеството на водата V е по-голямо от Vмакс., тогава трябва да се допълни с обезсолена вода (LF <=30 μS/cm) (вижте 
Указанията за планиране на приготвяне на вода)

Пуск в експлоатация: Количества вода за пълнене и допълване
Пускане в експлоатация от фирма

Показание на брояча преди първо пълнене Zстаро в l

Дата Обяснение
Кратко 
означение

Показа-
ние на 
брояча 
Zново в l

Количество 
вода 
V = Zново - 
Zстаро в l

Обща твърдост 
в °dH

рН стойност на сис-
темната вода след 
процес на загря-
ване и достатъчно 
промиване Подпис

обезсолена вода за 
пълнене

Vподготвен 0,1

нетретирана вода за 
пълнене

Vнетретирана

Вода за допълване Vдопълване,1

Вода за допълване Vдопълване,2

Вода за допълване Vдопълване,3

Вода за допълване Vдопълване,4

Вода за допълване Vдопълване,5

Вода за допълване Vдопълване,6

Вода за допълване Vдопълване,7

Вода за допълване Vдопълване,8

Вода за допълване Vдопълване,9

Вода за допълване Vдопълва-

не,10

Планиране
Местоположение

Мощности на котела QK1 
QK2 
QK3 
QK4

kW 
kW 
kW 
kW

най-малка мощност на котела QKмин. kW най-малка мощност на котела на съоръжението

Мощност на съоръжението QK,общо kW QK,общо = QK1 + QK2 + QK3 + QK4

Обем на съоръжението Vсъоръжение l

Максимално очаквано 
количество вода за допълване Vдопълване

l Общо, очаквано по време на полезния живот  
на съоръжението количество

Количество вода за 
пълнене и допълване Vмакс.

l Vмакс. = Vсъоръжение + Vдопълване

Обща твърдост на питейната вода CПитейна вода °dH напр. от анализа на водоснабдяването

Проверка на специфичния обем на 
съоръжението VA, специф.

l/kW VA, специф. = Vсъоръжение / QKминимум 
по-голямо / по-малко от 10 l/kW

допустима обща твърдост
Cмакс.

°dH Максимално допустима обща твърдост 
съгласно таблицата

Дял на обезсолената питейна вода
A

% A = 100% – [(Cмакс. – 0,1 °dH) /  
(Cпитейна вода – 0,1 °dH)] x 100%

Вода за пълнене, която трябва да 
се подготви Vприготвяне

l Vподготвен = A x Vмакс. 
или Vподготвен = A x Vсъоръжение при степен 4
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Отвеждане на въздух/отработен газ

Указания за планиране

B23

B33

C53 C93x C43x C83x

C53x

C33x
I IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII

I IIIII IIII IIIII IIIII III
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II

II
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I

II
I

II
IIII
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I

III
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C33x C43x

C83x C93x B33

C13x
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Указания за планиране
Отвеждане на въздух/отработен газ

Указание: Системите С 33х и С 83х са подходящи също за поставяне в гаражи.
Примерите за монтаж при нужда трябва да се съобразят със строителните и специфичните за страната предписания. 
Въпроси за монтажа, особено относно монтажа на ревизионните елементи и отворите за подаване на въздух, трябва да 
се изяснят с областния отговорник по комините.
Информацията за дължините за концентричното отвеждане на въздух/отработен газ и тръбите за отработен газ 
се отнася само за оригинални части на фирма Wolf.

Варианти на изпълнение Максимална дължина 1) [m]

CGB-75 CGB-100

B23 Тръба за отработен газ в шахтата и въздух за изгаряне
директно над уреда (в зависимост от въздуха в помещението)

DN110 50 47

B33 Тръба за отработен газ в шахта с хоризонтална
концентрична тръба за връзка (в зависимост от въздуха в поме-
щението)

DN110
DN110/1602)

47
50

35
50

B33 Връзка към нечувствителен към влага комин за отработен газ с хоризонтална,
концентрична тръба за връзка (в зависимост от въздуха в помещението)

Пресмятане съгласно  
EN 13384 

(LAS производител)

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

DN110/160 16 13 

C33x вертикално концентрично прекарване през наклонен покрив
или плосък покрив (независимо от въздуха в помещението)

DN110/160 15 12 

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 към тръба за отработен газ в шахта
и подаване на въздух през външната стена (независимо от възду-
ха в помещението)

DN110
DN110/1602)

50
50

40
50

C53x Връзка за тръба за отработен газ върху фасадата (независимо от 
въздуха в помещението)

DN110 50 38

C83x Връзка към тръба за отработен газ в шахта и
подаване на въздух през външна стена (независимо от въздуха в 
помещението)

DN110
DN110/1602)

50
50

40
50

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

Пресмятане съгласно  
EN 13384 

(LAS производител)

C93x вертикална тръба за отработен газ за монтаж в шахта корава/
гъвкава с хоризонтална концентрична свързваща тръба

DN110
DN110/1602)

21
29

21 
33

1) Налично налягане на вентилатора: CGB-75 12-145 Pa, CGB-100 12-200 Pa 
 (максималната дължина съответства на обща дължина от уреда до входа за отработен газ) 
2) Разширение в шахтата от DN110 на DN160
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Минимални размери на шахтата
важат при зависеща от въздуха в помещението и независеща от въздуха в помещението работа

Указания за планиране

Отвеждане на въздух/отработен газ кораво в шахта

Мин. размери на шахтата
Кръгла Ø Правоъгълна 

DN 110
DN 160

190 mm 
250 mm

170 mm 
230 mm

4

>20 >305

С93х независимо от възду-
ха в помещението в шахта 
DN110 

С33х независимо от възду-
ха в помещението в шахта 
DN110/160

В33 в зависимост от въздуха в 
помещението в шахта DN110 

С93 х независимо от  
въздуха в помещението
Система DN110/160 
хоризонтално и DN110 
вертикално

B33
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Указания за планиране
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 предписа-
ния. Въпроси за монтажа, особено относно монтажа на 
ревизионните елементи и отворите за подаване на въздух, 
трябва да се изяснят с областния отговорник по комините.

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 под 
формата 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 на-
пример монтаж на улей за сняг, трябва да се 
предотврати падането на лед. 

Ако с отвеждането на въздух/отработен газ 
се пресичат етажи, то тръбите трябва да се 
провеждат извън помещението на поставяне 
в шахта с времетраене на устойчивост на 
огън от минимум 90 минути, а при жилищни 
сгради с малка височина от минимум 30 ми-
нути. При неспазване на това указание може 
да се стигне до разпространение на пожар.

Газовият кондензационнен котел с отвеждане 
на въздух/отработен газ над покрива трябва 
да се монтира 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.

За газови котли с отвеждане на газ/отработен въздух 
над покрива, при които таванът се намира точно под 
покривната конструкция, важи следното:
 Ако за тавана се изисква времетраене за 

огнеустойчивост, то тръбите за подаване на 
въздух за изгаряне и отвеждане на отрабо-
тения газ в областта между горния ръб на 
тавана и облицовката на покрива трябва да 
имат обшивка, която също да има това вре-
метраене за огнеустойчивост и да се състои 
от негорими материали. Ако посочените тук 
предпазни мерки не се вземат, съществува 
опасност от разпространение на пожар.

Ако за тавана не се предписва времетраене 
за огнеустойчивост, тогава тръбите за пода-
ване на въздух за изгаряне и отвеждане на 
отработения газ трябва да се положат от гор-
ния 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 вземат, същест-
вува опасност от разпространение на пожар. 

Фиксиране на отвеждането на въздух/отрабо-
тен газ или тръбата за отработен газ извън 
шахти чрез дистанциращи скоби минимум на 
разстояние от 50 cm от връзката на уреда, 
респ. след или преди чупки, за да може да се 
постигне подсигуряване срещу разглобяване 
на тръбните връзки. При неспазване на това 
указание съществува опасност от излизане 
на отработен газ и опасност от отравяне в 
резултат на излизащия отработен газ. Освен 
това може да се стигне до повреди на уреда.

Разстояние на концентричното отвеждане на въздух/
отработен газ от горими материали или горими кон-
струкционни елементи не е необходимо, защото при 
номиналната отоплителна мощност не възникват 
температури над 85 °C.
Ако е поставена само тръба за отработен газ, тогава 
трябва да се спазват разстоянията съгласно местните 
предписания.

 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 засмук-
ва от камини, в които преди това са отведе-
ни отработени газове от котли, работещи с 
нафта или твърди горива!

Внимание
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Ограничител на температурата на отработения газ
Електронният ограничител на температурата на отработе-
ния газ изключва уреда при температура на отработения 
газ над 110 °C.

Ако се натисне бутонът за чистене на грешки, уредът 
отново се пуска.

Пресмятане на дължината на отвеждането за 
въздух/отработен газ
Пресметнатата дължина на отвеждането на въздух/отра-
ботен газ или тръбата за отработен газ се състои от дъл-
жината на правите тръби и дължината на колената. При 
това коляно 87° или Т-образен елемент 87° се пресмята 
като 2 m, а коляно 45° като 1 m.

Между отвора за отработен газ и повърхността на покрива 
от 50 kW номинална топлинна мощност е необходимо 
разстояние от мин. 1,0 m.

Пример:
Права тръба за въздух / отработен газ с дължина 1,5 m
 
Ревизионен Т-образен елемент 87° = 2 m 

2 x 45° коляно = 2 x 1 m
 
L = 1,5 m + 1 x 2 m + 2 x 1 m

L = 5,5 m

Указания за планиране

Компонент Дължина за пресмятане

87° коляно 2 m

45° коляно 1 m

T-образен елемент 87° с 

ревизионен отвор

2 m 

права тръба съгласно дължината

Таблица:  Пресмятане дължината на тръбите

Връзка към отвеждане на въздух/отработен газ
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 отго-
ворник 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 (6cm/m) 
спрямо газовото кондензационно отопление. 
За фиксиране на позицията трябва да се мон-
тират дистанциращи скоби (вижте примерите 
за монтаж).
По-малък наклон на отвеждането на въздух/
отработен газ в неблагоприятен случай може 
да доведе до корозия или работни проблеми.

След скъсяването тръбите за отработен 
газ по принцип трябва да се скосят или да 
получат фаска, за да се осигури плътен мон-
таж в тръбните съединения. Внимавайте за 
безупречното положение на уплътненията. 
Отстранете замърсяванията преди монтажа 
- в никакъв случай не монтирайте повредени 
части.

Внимание
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Отвеждане на въздух/отработен газ вертикално концентрично (примери)

1 Газов кондензационнен котел

2 Връзка на газов кондензацион-
нен котел 
DN110/160

3 Ревизионен елемент

3a Ревизионен елемент Т-образен 
елемент 87°

4 Тръбна скоба DN 160

5 Тръба за въздух/отработен газ 
DN 110/160 
 500 mm 
 1000 mm 
 2000 mm

6 Скоба за закрепване DN 160 
за провеждане на покрив

7 Универсално гнездо за 
наклонен покрив 25-45°

7а Адаптер „Klöber“ 20-50°

8  Розетка за плосък покрив

9 Отвеждане за въздух/отработен 
газ вертикално (преминаване 
през покрив) 
за плосък или наклонен покрив 
 L = 2000 mm

10 Коляно 45° DN 110/160

11 Коляно 87° DN 110/160

12 Коляно 87° DN за монтаж в шахта 
DN 110/160

13 Опорно коляно фасада F87° с 
двустранни гладки краища на 
тръбата за въздух DN 110/160

14 Елемент за засмукване на въз-
дух за фасада F 
DN 110/160

15 PP - Изходящ елемент фасада F

16 Бленда за стена 160

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

18 Връзка към комин за отработен 
газ B33, дължина 250 mm с отвори 
за въздух

19 Опорно коляно 87°, DN110 
за връзка към тръба за отработен 
газ в шахта

20 Опорна шина Указания: За по-лесен монтаж гресирайте краищата 
на тръбите и уплътненията. 
Определете нужния ревизионен елемент 
(3), (3а) (номенклатурен номер 2651329) 
преди монтажа с областния отговорник по 
комините.

Вид С33х: Газов кондензационнен котел с подаване на въздух 
за изгаряне и отвеждане на отработения газ верти-
кално над покрива.

Указания за планиране

Отвор за подаване на въздух при независещ от  
въздуха в помещението режим съгласно TRGI 150 cm² 

или 2 x 75 cm².

7

7a

6

8

5 6

11

3

3

3

5

4

4

4

5

5

5

5

10

10

2

1

2

1

2

1

3a

6

9

6

9

6

9
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Отвеждане на въздух/отработен газ хоризонтално концентрично С13х, С83х и В33
и тръба за отработен газ върху фасадата C53x (примери)

Указания за планиране

618 5 5

19

20
1645

2

1

3a

Отвор за подаване на въздух при независещ от  
въздуха в помещението режим съгласно TRGI 150 cm² 

или 2 x 75 cm².

C83 x

Хоризонталното отвеждане на отработен 
газ трябва да се монтира с около 3° наклон 
(6cm/m) към уреда. Прекарайте хоризонтал-
ното 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 уредът не 
може да започне работа. В шахтата след 
опорното коляно може да се положи тръбата 
за отработен газ Ø110 mm или гъвкавата 
тръба за отработен газ DN 110.

21 Тръба за отработен 
газ DN110 
500 mm 
1000 mm 
2000 mm

22 Коляно 87° DN100
23 Разделител
24 Капак на шахта
25 Тръба за засмукване 

на въздух Ø110 mm
26 Тръба за въздух 

Ø160 mm

без вътрешна тръба

4

4 1616

5

5

55

45

16

180

>
4
0
0

17

2
2

1

2

3a

3a

3a

13

5

15

5

13

5

14

15

5

19

20
16

24

15

C13 x C53 x B33

Хоризонтално отвеждане на въздух/отработен газ през 
наклонен покрив

Тръба за отработен газ върху фасадата

(само при нужда)

Отвор Ø 120 mm в сте-
ната на комина. Мон-
тирайте тръбата за от-
работен газ плътно в 
стената на комина.

Капандура (монтира 
се на обекта)
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Отвеждане на въздух/отработен газ концентрич-
но С53, В23
Монтирайте разпределител на тръбата за въздух/отра-
ботен газ 110/110 mm ексцентрично (26) при разделено 
отвеждане на въздух/отработен газ.
При свързване на строително одобрено отвеждане за 
въздух/отработен газ трябва да се спазва одобрението на 
Института за строителна техника.

1 Газов кондензационнен котел

2 Връзка на газов кондензацион-
нен котел  
DN110/160

19  Опорно коляно DN110

20 Опорна шина

21 Тръба за  
отработен газ  
DN110  
 500 mm 
 1000 mm 
 2000 mm

22 Коляно 87° DN110

23 Разделител

24 Капак на шахта

27 Разпределител на тръбата за 
въздух/отработен газ 
110/110 mm

28 T-образен елемент 87° с ревизио-
нен отвор DN110

29 Вентилационна бленда Ø110

В шахтата след опорното коляно (19) тръбата за отработен 
газ може да се положи в DN110.

Хоризонталното отвеждане на отрабо-
тен 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 уредът не 
може да започне работа.

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

Указания за планиране

Задно  
проветрение

B23

Задно  
проветрение

C53

Отвор за подаване на въздух при независещ от въздуха 
в помещението режим

съгласно TRGI 150 cm² или 2 x 75 cm².

Подаване на въздух при зависещ от въздуха в  
помещението режим съгласно TRGI:
 75 kW 200 cm²
 100 kW 250 cm²
 180 kW 350 cm²
 200 kW 450 cm²
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Указания за планиране
Допълващи указания за монтаж

Определете разстоянието А. Дължината на тръбата за въздух/
отработен газ (5) 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.

Раз
ст

оя
ни

е А

Изместване

Коляно Изместване
87° мин. 270 mm
45° мин. 106 mm

Разстояние А

Разстояние А

За проверка на тръбата за въздух/отработен газ раз-
вийте капака от ревизионния елемент (3) и го свалете.

Ревизионен елемент 
(3)

Указания: Намажете всички връзки на тръби за въздух/отработен газ преди монтажа напр. със сапунен разтвор 
или гресирайте с подходящо смазочно средство (номенклатурен номер 2651329).

Всички хоризонтални отвеждания 
на отработен газ трябва да се 
монтира с > 3° наклон (6 cm/m) 
към уреда. Възникващият кон-
дензат трябва да изтича обратно 
към уреда.
Монтирайте триъгълници за 
центриране в областта на края 
на тръбата.

180

При нужда върху опорното 
коляно може да се използва 
разширение на тръбата за 
отработен газ в шахта от  
DN 110 към DN 160.

Ø 160

Плосък покрив:  Залепете таванния преход с размер 
около Ø 170 mm (8) в покритието на 
покрива.

Наклонен покрив:  При (7, 7а) спазвайте указанието за 
монтаж върху капандурата на накло-
нен покрив.

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

Прекарайте покривния преход (9) от отгоре през покрива 
и го фиксирайте вертикално с (6) към греда или зидария.
Преходът за покрив трябва да се монтира само в 
оригинално състояние.
Промяна не е допустима.

7

6
5
0

5
5
0
-1

0
5
0

1
2
5
0

1
7

5
0
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0
0
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7a
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Съгласно TRGI важи:

Връзка към нечувствителен към влага комин за 
въздух/отработен газ (LAS), комин за отработен 
газ или съоръжение за отработен газ
Комините и съоръженията за отработен газ трябва да са 
одобрени от строителния надзор за кондензационни котли 
(СЕ/DIBT разрешително). Оразмеряването се извършва 
чрез таблиците за пресмятане съгласно групата стойности 
за отработения газ. Могат да се монтират максимум две 
колена 87°/90° допълнително към колената за свързване 
на уреда или Т-образния елемент. Необходимо е разре-
шително за работа със свръхналягане.

Връзка към нечувствителен към влага комин за 
въздух/отработен газ вид C43x (LAS)
Правото отвеждане на въздух/работен газ при монтаж към 
комин за въздух/отработен газ не трябва да е по-дълго 
от 2,0 m. Могат да се монтират максимум две колена 87° 
допълнително към колената за свързване на уреда.

Коминът за въздух/отработен газ LAS трябва да е проверен 
от DIBT - Немски институт за строителна техника и трябва 
да е одобрен за кондензационен режим с високо налягане.

Връзка към нечувствителен към влага комин за 
отработен газ или съоръжение за отработен газ 
вид В33 за зависима от въздуха в помещението 
работа
Правото отвеждане на въздух/работен газ при монтаж към 
комин за отработен газ не трябва да е по-дълго от 2 m. 
Могат да се монтират максимум две колена 87° допълни-
телно към колената за свързване на уреда.

Коминът за отработен газ трябва да е проверен от DIBT 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 
отработен газ вид В23 за зависима от въздуха в 
помещението работа
Правата, хоризонтална тръба за отработен газ не трябва 
да е по-дълга от 3 m.

В хоризонталната тръба за отработен газ могат да се 
монтират максимум две колена 87° допълнително към 
колената за свързване на уреда.

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

Указания за планиране

Връзка към нечувствителна към влага тръба за 
отработен газ вид В53, С83х за независима от 
въздуха в помещението работа
Правата, хоризонтална тръба за отработен газ не трябва 
да е по-дълга от 3 m. За хоризонталната тръба за подаване 
на въздух се препоръчва максимална дължина от 3 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 раз-
поредба.

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 сертифицирани от DIBT/СЕ чужди 
системи, инсталиращото лице отговаря самостоятелно 
за правилното проектирани и безупречната функция. За 
повреди или материални и лични щети, които могат да бъ-
дат 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 конструкционни елементи, 
при само сертифицирани от DIBT/СЕ чужди системи не 
може да се поеме отговорност. Правото отвеждане на 
въздух/работен газ при монтаж към подаване на въздух 
за изгаряне и отвеждане на отработен газ не трябва да 
е по-дълго от 2 m. 

Могат да се монтират максимум две колена 87°/90° допъл-
нително към колената за свързване на уреда.

Ако въздухът за изгаряне се взима от шахтата, то той 
трябва да е чист от замърсявания!
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Тип CGB-75 CGB-100
Номинална отоплителна мощност при 80/60 °C kW  70,1 91,9 2)

Номинална отоплителна мощност при 50/30 °C kW 75,8 98,8
Номинално топлинно натоварване kW 71,5 94
Най-малка топлинна мощност (мод. при 80/60) kW 18,2 18,2
Най-малка топлинна мощност (мод. при 50/30) kW 19,6 19,6
Най-малко топлинно натоварване (с модулация) kW 18,5 18,5
Външен диаметър на подаващата вода G 1½“ 1½“
Външен диаметър на връщаща вода G 1½“ 1½“
Връзка за отпадна вода (кондензат) 1“ 1“
Връзка за газ R ¾“ ¾“
Тръбна връзка за въздух / отработен газ mm 110/160 110/160
Размери на уреда   ВxШxД mm 1020x565x548 1020x565x548
Отвеждане на въздух / отработен газ Тип B23, B33, B23, B33,

C13, C13x C13, C13x
C33, C33x C33, C33x
C43, C43x C43, C43x
C53, C53x C53, C53x
C63, C63x C63, C63x
C83, C83x C83, C83x
C93, C93x C93, C93x

Газова категория:
     България II2H3P II2H3P

Стойност на връзката за газ:
     Природен газ Е/H (Hi = 9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³) m³/h 7,77 10,03
     Втечнен газ P (Hi = 12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg) 2) kg/h 5,76 7,44
Налягане на връзката за газ:
     Природен газ mbar 20 20
     Втечнен газ mbar 30 30
Фабрична настройка температура на подаващата вода °C 80 80
Максимална температура на подаващата вода °C 90 90
Макс. общо свръхналягане на отопление bar 6 6
Водно съдържание на топлообменника за вода за отопление литри 10 10
Температурен диапазон топла вода (регулируем) °C 15-65 15-65
Съпротивление на водата за отопление при 20 K разши-
рение

mbar 70 120

Номинална топлинна мощност:
     Масов поток отработен газ g/s 33,7 43,5
     Температура отработен газ 50/30 - 80/60 °C 48-72 53-78
     Налично налягане за пренос на газовия вентилатор Pa 145 200
Най-малко топлинно натоварване:
     Масов поток отработен газ g/s 8,9 8,9
     Температура отработен газ 50/30 - 80/60 °C 36-60 36-60
     Налично налягане за пренос на газовия вентилатор Pa 12 12
Група стойности отработен газ съгл. DVGW G 635 G52 G52
NOx клас 5 5
Електрическа връзка V~/Hz 230/50 230/50
Монтиран предпазител (средно бавен) A 3,15 3,15
Електрическа консумирана мощност W 75 130
Клас на защита IPX 4D IPX 4D
Общо тегло (празно) kg 93 93
Количество кондензирала вода при 40/30 °C l/h 7,1 9,8
рН стойност на кондензата ок. 4 ок. 4
СЕ идентификационен номер 0085BR0164
ÖVGW знак за качество G 2.775
1) Не важи за Австрия / Швейцария
2) Не важи за Швейцария

Технически данни
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Повреда - причина - отстраняване
Чрез съвместимата с eBus принадлежност на управлението на фирма Wolf в случай на повреда се показва код за грешка, 
към който с помощта на следващата таблица може да се причисли причина и мярка за отстраняване. Тази таблица трябва 
да улесни търсенето на грешка в случай на повреда за специалиста по отопление.

Код на 
грешка

Повреда Причина Мярка за отстраняване 

1 TBV свръхтемпература 
Капак на горивната каме-
ра STB 
 
Прекалено ниско наляга-
не на водата

Температурата на подаващата вода е надвишила 
границата за  
TBV температурата на изключване или топлообмен-
никът е изключително силно замърсен, или прев-
ключвателят за  
налягане на водата изключва при налягане < 1,0 bar

Проверете налягането на съоръжението; 
проверете помпата на топлинния кръг; обез-
въздушете съоръжението; натиснете бутона 
за чистене на грешки; почистете топлооб-
менника; проверете ТВ горивната камера; 
увеличете налягането на съоръжението; 
проверете филтъра за замърсявания

4 Не се образува  
пламък

При стартиране на горелката не се образува пламък. Проверете тръбата за подаване на газ, при 
нужда отворете газовия кран, проверете за-
палителния електрод и запалителния кабел 
натиснете бутона за чистене на грешки

5 Прекъсване на пламъка  
при работа

Прекъсване на пламък в рамките на 15 сек. след  
разпознаване на пламъка

Проверете СО2 стойностите 
проверете йонизационния електрод и 
кабел натиснете бутона за чистене на 
грешки

6 TW свръхтемпература Температурата на подаващата/връщащата вода 
е превишила границата за ТW температурата на 
изключване

Проверете налягането на съоръжението. 
Обезвъздушете съоръжението 
настройте помпата на степен 2 или 3

7 TBA свръхтемпература 
 
Свръхналягане в  
системата за отработен 
газ

Температурата на отработения газ е надвишила 
границата за  
TBA температурата на изключване, или 
Системата за отработен газ е запушена, или 
Подаването на въздух е запушено

Почистване на топлообменника 
 
Проверете системата за отработен газ 
Проверете подаването на въздух

11 Преждевременно задей-
стване на пламък

Преди стартиране на горелката вече е разпознат 
пламък.

Натиснете бутона за чистене на грешки

12 Повреден сензор за 
подаваща вода 
 
Прекалено ниско газово 
налягане

Сензорът за температура на подаваща вода или 
кабелът е повреден, или 
газово налягане < настроената стойност при меха-
низма за 
наблюдение на газовото налягане (показва се едва 
след 15 минути)

Проверете кабела, 
Проверете сензора за температура на 
подаваща вода 
Проверете газовото налягане 
Проверете механизма за наблюдение на 
газовото налягане (принадлежност)

14 Повреден соларен ре-
зервоар

Повреден сензор за температура на топлата вода 
или повредено подаване

Проверете сензора, проверете кабела

15 Повреден сензор за 
външна температура

Сензорът за външната температура или кабелът е 
повреден

Проверете кабела 
Проверете сензора за външна темпера-
тура

16 Сензора за връщаща 
вода е повреден

Сензорът за температура на връщаща вода или 
кабелът е повреден

Проверете кабела 
Проверете сензора за връщаща вода

20 Грешка газов клапан „1“ След работа на горелката за още 15 секунди се 
съобщава за пламък, въпреки че газовият клапан 1 
има команда за изключване

Сменете газовия комбиниран клапан 

21 Грешка газов клапан „2“ След работа на горелката за още 15 секунди се 
съобщава за пламък, въпреки че газовият клапан 2 
има команда за изключване

Сменете газовия комбиниран клапан 

24 Грешка на газовия вен-
тилатор

Вентилаторът не достига нужните обороти за пред-
варително изплакване

Проверете подаването към газовия вен-
тилатор и газовия вентилатор. Натиснете 
бутона за чистене на грешки

25 Грешка на газовия вен-
тилатор

Газовият вентилатор не достига оборотите за запал-
ване

Проверете подаването към газовия вен-
тилатор и газовия вентилатор.  Натиснете 
бутона за чистене на грешки
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26 Грешка на газовия вен-
тилатор

Газовият вентилатор не достига състояние на покой Проверете подаването към газовия вен-
тилатор и газовия вентилатор.  Натиснете 
бутона за чистене на грешки

30 CRC грешка газов 
кондензационен котел

EEPROM наборът данни "Газовият котел е конден-
зационен котел" е невалиден.

Включете и изключете мрежата, ако това 
не помогне, сменете регулиращата платка

31 CRC грешка горелка EEPROM наборът данни "Горелка" не е валиден. Включете и изключете мрежата, ако това 
не помогне, сменете регулиращата платка

32 Грешка в 24 VAC 
захранване

24 VAC захранване извън допустимата област  
(напр. късо съединение)

Проверете газовия вентилатор 

33 CRC грешка стойности 
по подразбиране

EEPROM наборът данни "Основно нулиране" не е 
валиден

Сменете платката на управлението

34 CRC грешка ВСС Грешка на щепсела за параметри Сменете щепсела за параметри
35 ВСС липсва Щепселът за параметри е бил отстранен Вкарайте правилния щепсел за параметри
36 CRC грешка ВСС Грешка на щепсела за параметри Сменете щепсела за параметри
37 Грешен ВВС Щепселът за параметри не е съвместим с платката 

на управлението
вкарайте правилния щепсел за параметри

38 BCC номер е невалиден Грешка на щепсела за параметри Сменете щепсела за параметри
39 ВCC системна грешка Грешка на щепсела за параметри Сменете щепсела за параметри
41 Наблюдение на потока Температура на обратния поток > поток напред  

+ 25 K
Обезвъздушете съоръжението, проверете 
налягането на съоръжението, проверете 
помпата на топлинния кръг

43 Стартове на горелката 
> 20 на час

Поток през обменника за топла вода прекалено 
нисък или
при каскада евентуално мястото за измерване на 
температурата на колектора е неподходящо или
прекалено ниско поемане на мощност от зареждане-
то на резервоара.

Проверете обемния поток
Сензорът на колектора трябва да засича 
общата температура на потока напред на 
каскадата.

50 Активиране щепсел за 
параметри

Щепселът за параметри трябва да се активира Натиснете 2 пъти бутона за чистене на 
грешки

52 Активиране щепсел за 
параметри

Щепселът за параметри трябва да се активира Натиснете 2 пъти бутона за чистене на 
грешки

60 Трептение на  
йонизационния поток

Сифонът е задръстен или системата за отработен 
газ е задръстена, или силна буря

Почистете сифона, проверете системата 
за отработените газове, проверете пода-
ването на въздух, проверете електрода за 
наблюдение

61 Спад на йонизационния 
поток

Лошо качество на газ, или електрод за наблюдение 
повреден,  или силна буря

Проверете електрода за наблюдение и 
кабела

LED светлина свети не-
прекъснато червено

Късо съединение на йонизационния кабел или  
йонизационния електрод на земята (корпус)

Проверете йонизационния кабел и пози-
цията на електрода спрямо горелката. 
Натиснете бутона за чистене на грешки

Повреда - причина - отстраняване

Код на 
грешка

Повреда Причина Мярка за отстраняване 
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Продуктова спецификация съгласно 
регламент (ЕС) № 811/2013

Продуктов фиш съгласно Регламент (ЕС) № 811/2013

Продуктова 
група:

CGB-75/100

Наименование или търговска марка на 
доставчика Wolf GmbH

Идентификатор на доставчика за модела CGB-75

Клас на сезонна отоплителна енергийна 
ефективност A

Номинална топлинна мощност Prated kW 70

Сезонна енергийна ефективност при 
отопление ηs % 93

Годишно потребление на енергия за 
отопление QHE 39183

Ниво на шума на закрито LWA dB 50

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

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: 3020295 03/2015

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

Тип CGB-75 CGB-100

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

(Да/Не) Не Не

Ако "да" с допълнителен отоп-
лителен уред

(Да/Не) - -

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

ца
Номинална топлинна мощност Prated kW 70 92
Полезна топлина при номинал-
на топлинна мощност и високо 
температурен режим (*)

P4 kW 70,1 91,9

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

P1 kW 21,0 27,6

Консумация на помощен ток 
при пълно натоварване

elmax kW 0,075 0,109

Консумация на помощен ток 
при пълно натоварване

elmin kW 0,025 0,028

Консумация на помощен ток в 
състояние на готовност

PSB kW 0,003 0,003

Зависеща от сезона енергийна 
ефективност на отоплението 
на помещението

ns % 93 93

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

n4 % 88,2 88,0

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

n1 % 97,4 97,4

Загуба на топлина при състоя-
ние на готовност

Pstby kW 0,086 0,085

Консумация на енергия на 
запалващия пламък

Ping kW 0,000 0,000

Отделяне на въглероден оксид NOx mg/kWh 20 24
Контакт Wolf GmbH, Industriestraße 1, D-84048 Mainburg

(*)  Високотемпературен режим означава температура на връщаща вода от 60 °C при входа на отоплителния уред и температура на подаваща вода от 80 °C при изхода на отопли-
телния уред

(**)  Нискотемпературен режим означава температура на връщаща вода (при входа на отоплителния уред) за кондензационния котел от 30 °C, за нискотемпературния котел от 37 °C 
и за всички други отоплителни уреди от 50 °C



Gerdewan Jacobs
Управител Техника

Mainburg, 15.07.2015

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

Номер: 3065690

Изготвил: WOLF GmbH

Адрес: Industriestraße 1, D-84048 Mainburg

Продукт: Газов кондензационен уред 
 CGB-75/100

Гореописаният продукт отговаря на изискванията на следните документи:

§ 6, 1.BImSchV, 26.01.2010
DIN EN 297, 10/2005
DIN EN 437, 09/2009
DIN EN 483, 06/2000
DIN EN 677, 08/1998
DIN EN 625, 10/1995
DIN EN 60335-1, 02/2003
DIN EN 50165, 2001
DIN EN 55014-1, 06/2007

Съгласно изискванията на следните директиви

90/396/EИО (Директива за газови уреди)
2004/108//EС (ЕМС директива)
2006/95/EО (Директива за ниско напрежение) 
2009/125/EО (ErP директива)
2011/65/EС (RoHS директива)

продуктът се обозначава както следва:

Klaus Grabmaier
Продуктово 
одобрение


