
PEGASUS F2 BEF

 Żeliwny kocioł gazowy
z dwustopniowym palnikiem atmosferycznym

i elektronicznym zapłonem

Modele: 51 � 68 � 85 � 102kW
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Opis

Wprowadzenie
Kotły PEGASUS F2 BEF przeznaczone są do układów centralnego ogrzewania i produkcji
c.w.u. Wersja podstawowa kotła przystosowana jest do pracy z gazem ziemnym GZ50.
Możliwe jest przezbrojenie kotła na inny rodzaj gazu, które powinno być wykonane przez
uprawnionego specjalistę.

Wymagania instalacyjne
Montaż, instalacja, pierwsze uruchomienie i konserwacja powinny być przeprowadzone
przez autoryzowanych pracowników serwisowych o odpowiednich kwalifikacjach.
Instalacja kotła powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami (Polskie
Normy, wytyczne UDT itd.)

Podstawowe informacje techniczne

Wymiary i podłączenia

Rys.1
LEGENDA
a1 powrót z instalacji c.o. 1 ½��
a2 zasilanie instalacji c.o. 1 ½��
a3 wlot gazu ¾��

Wymiary Połączenia

A
mm

B
mm

C
∅∅∅∅  mm

D
mm

E
mm

Powrót

a1 ∅∅∅∅

Zasilanie

a2 ∅∅∅∅

Gaz

a3 ∅∅∅∅

Ciężar
kg

Poje-
mność
wodna

l

Max ciśnienie

bar

Pegasus F2 51 BEF 550 96,5 180 43 35 1 ½�� 1 ½�� ¾�� 214 22 4

Pegasus F2 68 BEF 640 96,5 180 46 38 1 ½�� 1 ½�� ¾�� 252 26 4

Pegasus F2 85 BEF 720 106,5 200 44 36 1 ½�� 1 ½�� ¾�� 300 30 4

Pegasus F2 102 BEF 800 106,5 200 42 34 1 ½�� 1 ½�� ¾�� 348 34 4
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Dane techniczne
PEGASUS F2 BEF standardowo przygotowany jest do pracy z gazem naturalnym GZ50
(istnieje możliwość przezbrojenia kotła na inny rodzaj gazu). Kocioł może pracować z
maksymalną różnicą temperatur ∆tmax=20°C.

Typ kotła Pegasus F2 51
BEF

Pegasus F2 68
BEF

Pegasus F2 85
BEF

Pegasus F2 102
BEF

Nominalna moc cieplna
wyjściowa kW 51 68 85 102

Moc cieplna wyjściowa na
1° stopniu kW 38,2 51,0 64,0 76,5

Nominalne obciążenie
cieplne kW 56 74,8 93,5 112

Obciążenie cieplna na
1° stopniu kW 42,0 56,1 70,1 84,0

Liczba członów  żeliwnych szt. 4 5 6 7

Części składowe
Rys. 2

Legenda:
1. Termomanometr 10. Panel sterowniczy
2. Termostat regulacyjny 11. Zespół gazowy
3. Przycisk usuwania blokady 12. Kolektor gazowy � palnik główny
4. Usuwanie blokady termostatu

bezpieczeństwa (STB)
13. Pilot zapłonowy

5. Usuwanie blokady czujnika zaniku ciągu 14. Punkt pomiarowy ciśnienia gazu
6. Wyłącznik 15. Zawór napełniania i spustowy
7. Przycisk testujący 16. Miejsce pomiaru spalin
8. Miejsce na sterownik pogodowy 17. Czujnik ciśnienia wody
9. Centralka zapłonowa 18. Automatyczny odpowietrznik
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Charakterystyka strat ciśnienia

Straty ciśnienia po stronie
wodnej dla kotłów Pegasus F2
przedstawia wykres (Rys.3)

Rys.3

 Opis i działanie
1. Żeliwny kocioł gazowy niskotemperaturowy przeznaczony do układów centralnego

ogrzewanie i układów c.w.u.

2. Rodzaj konstrukcji i wyposażenie odpowiadają obowiązującym przepisom i wytycznym.

3. Blok kotła wykonany jest z wysokogatunkowego żeliwa szarego GG20 w normy
DIN1691. Połączone ze sobą sworzniami człony kotła usytuowane są pionowo obok
siebie i ściągnięte ściągaczami ze stali St37-2. Kształt członów i ich układ tworzą komorę
spalania gwarantująca w powiązaniu z wbudowanym palnikiem atmosferycznym możliwie
największą  sprawność spalania. Odpowiadająca mocy pojemność wodna oraz dobre
prowadzenie wody gwarantują krótkie czasy nagrzewania. Kocioł jest zabezpieczony
przed rosą i może być eksploatowany przy płynnej temperaturze (temperatury minimalna
50°C).

4. Kotły do atmosferycznego spalania gazu są w rozumieniu TRD 702 niskociśnieniowymi
wytwornicami ciepłej wody i służą do ogrzewania wody w obiegach otwartych i
zamkniętych. Można je eksploatować tylko z pompami obiegowymi przy temperaturze
dopuszczalnej 110°C i dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 4 barów.

5. Przyłącza wodne i gazowe znajdują się z tyłu kotła. Do napełniania i opróżniania kotła
służy kurek umieszczony w przedniej części kotła.

6. Proces podgrzewania wody odbywa się za pomocą cicho pracujących palników
wykonanych ze stali szlachetnej wyposażonych w dysze iniektorowe dopasowane dla
danego typu gazu. Palniki gazowe umieszczone są obok siebie i wbudowane w wannę
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denną z osłoną promieniowania, dodatkowo palnik wyposażony jest w czujnik jonizacyjny
pełniący funkcję zabezpieczenia przed niekontrolowanym wypływem gazu.

7. W procesie spalania gazu zasysanie powietrza pierwotnego dokonuje się poza komorą
spalania. Spaliny prowadzone są w bloku kotła kanałami z odlanymi elementami
zawracającymi, następnie gromadzone są na końcu bloku w kolektorze spalin i dalej
poprzez przerywacz ciągu kominowego zostają wyprowadzone w górę króćcem
spalinowym.

8. Armatura palników z przebadanymi urządzeniami zabezpieczającymi i regulacyjnymi
znajduje się  wewnątrz obudowy kotła. Składa się ona z zespołu gazowego, stopniowego
regulatora ciśnienia do maksymalnie 50mbarów, elektrycznego napędu elektrozaworów,
palnika zapłonowego z elektrodami zapłonowymi i jonizacyjnymi oraz z automatem
spalania gazu (czas bezpieczeństwa 25 sekund). Zapłon i kontrola odbywa się poprzez
palnik zapłonowy.

9. Regulacja i kontrola temperatury dokonywana jest przez termostat wody zasilającej o
zakresie  regulacji 30÷95°C (minimalna temperatura 50°C). Zabezpieczenie przed
przegrzaniem kotła realizowane jest poprzez ogranicznik bezp. temp. do 110°C.

10. Kompletne sterowanie wraz z okablowaniem umieszczone jest w pulpicie sterowniczym
w przedniej części kotła. Do wskazania temperatury i ciśnienia stosuję się
termomanometr 0÷120°C / 6barów z czujnikami wmontowanymi w przedniej części
korpusu kotła.

11. Kotły izolowane są  wysokiej klasy izolacją cieplną i wraz z otuliną z blachy stalowej
powlekanej fluidyzacyjnie tworzą zwartą jednostkę. Górne połączenie zatrzaskowo-
wtykowe obudowy umożliwia łatwe dojście do celów konserwacyjnych.

Przepisy i wytyczne
1. Ustawienia, zainstalowania i pierwszego uruchomienia mogą dokonać zgodnie z

istniejącymi przepisami tylko firmy specjalistyczne posiadające odpowiednie uprawnienia.

2. Przed zainstalowaniem kotła należy uzyskać stanowisko okręgowego mistrza
kominiarskiego.

3. Przy ustawieniu kotłów gazowych należy spełnić postanowienia nadzoru budowlanego w
szczególności odnośnie wielkości kotłowni, wentylacji i przyłączenie do komina.

4. Kotły i palniki stanowią całość i odpowiadają w pełnym zakresie ustaleniom TRD 702 jak
również normy DIN 4788, część 1. Do spalania można stosować gazy wg arkusza
roboczego DIN G 260 � DIN 3362, część 2. Należy szczególnie zwrócić uwagę na to, że
wydajność paleniska odpowiada mocy kotła.

5. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, jak Reguły techniczne dla instalacji
gazowych DVGW-TRGI, Wyposażenie bezpieczeństwa instalacji grzewczych DIN 4751,
ark. 1+2 i część 4, jak również palenisk gazowych w instalacjach grzewczych DIN 4756.
Ponadto poza ustaleniami regionalnymi � rozporządzenie o eksploatacji instalacji
grzewczych i rozporządzenie o spalaniu. Poza postanowieniami normy DIN 4751, ark. 2
należy stosować wyłącznie urządzenia zabezpieczające posiadające badanie typu.
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6. Wszystkie instalacje grzewcze odbiegające od wymienionych wcześniej norm
grzewczych należy zgłosić do zbadania bezpieczeństwa w danych warunkach
eksploatacji we właściwych organach nadzoru technicznego.

7. Należy opracować instrukcję obsługi dla całej instalacji i umieścić ją w dobrze
widocznymi miejscu, odpowiednio zabezpieczoną.

Zainstalowanie kotła
1. W miarę możliwości dostarczyć kocioł na miejsce ustawienia w odeskowaniu.

Odeskowanie oddzielić od palety transportowej.

2. W przypadku nierównej posadzki zaleca się wykonanie cokołu.

3. Wszystkie przyłącza wodne i gazowe znajdują się z tyłu kotła. Wszystkie przyłącza są
oznakowane.

4. Do napełniania i opróżniania kotła służy zawór KFE R ¾�� umieszczony w przedniej
ścianie kotła.

5. Przyłącze gazowe przewidziane jest do sieci gazowej  o ciśnieniu maksymalnie
50mbarów.

Rys.4 Rozstaw przyłączy.

6. Poza kotłem należy zgodnie z przepisami zainstalować kurek odcinający o prześwicie
nominalnym równym co najmniej prześwitowi przyłącza gazowego w kotle. Również
przekroje rur należy dobrać odpowiednio do nominalnego obciążenia cieplnego.

7. Zaleca się zainstalowanie filtra gazowego, aby uniknąć przedostania się do urządzenia
ewentualnych zanieczyszczeń i związanych z nimi zakłóceń w pracy.

8. Instalację gazową należy wykonać zgodnie z postanowieniami TRV dla gazu względnie
TRF dla gazu płynnego, jak również z przepisami miejscowymi władz dozorowych.

9. Aby zapewnić właściwe działanie urządzenia nie powinno się schodzić poniżej podanych
ciśnień na przyłączach:
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− GZ-50 = 20,0 mbar
− LPG = 38,0 mbar
Kontrolę ciśnienia wlotowego przeprowadzić odpowiednim manometrem na króćcu
pomiarowym. (Są to minimalne ciśnienia gazu na zasilaniu mierzone podczas pracy
palnika).

10. W przypadku instalacji wielokotłowych powinno się tak sterować obiegiem wody, aby
podczas postoju ograniczyć straty na gotowość do pracy (np. przez odłączenie/ odcięcie
pomp obiegowych).

Odprowadzenie spalin
1. Instalację wykonać tak, aby spaliny były odprowadzane bez przeszkód. Powinna ona być

pewna w eksploatacji i zabezpieczona przed pożarem.

2. Przed przyłączeniem kotła należy sprawdzić, czy istniejący komin nadaje się do
eksploatacji. Wymagana jest zgoda okręgowego mistrza kominiarskiego.

3. Jeżeli przekrój istniejących kominów jest za duży, to celowe jest przeprowadzenie
naprawy komina � dostosowanie przekroju.

4. Rury wyprowadzające spaliny powinny być wykonane z materiałów niepalnych, odporne
na wysoką temperaturę i na odkształcenia, jak również szczelne na zwykłe ciśnienie
kominowe.
Średnica tych rur powinna odpowiadać średnicy króćca spalinowego. W przypadku
zmiany kształtu przekroju, jego powierzchnia nie może ulec zmniejszeniu.

5. Instalację odprowadzającą spaliny należy tak wykonać, aby niskie temperatury spalin
(poniżej 80°C na 1° stopniu) nie mogły wyrządzić szkody.

6. Rurę spalinową wsunąć w istniejący króciec spalinowy kotła.

Instalacje elektryczna
1. Przyłącze elektryczne: instalacja elektryczna powinna być wykonana przez specjalistę z

odpowiednimi uprawnieniami.

2. Powinna istnieć możliwość odłączania wielobiegunowych urządzeń elektrycznych kotła
od sieci odłącznikami o przerwie minimum 3 mm (styczniki, wyłączniki, bezpieczniki, itd.,
które powinny być umieszczone po stronie instalacji).

3. W ramach kotła należy tak poprowadzić przewody przyłączeniowe, aby ich izolacja nie
uległa uszkodzeniu przez zetknięcie się lub  bezpośrednią bliskość gorących elementów
kotła.

4. Wszystkie przyłącza należy wykonać zgodnie z odpowiednimi schematami przyłączeń.

5. Przyłącza napięcia sieciowego: kocioł jest fabrycznie okablowany. Przewód sieciowy
powinien być położony przez inwestora i wyposażony w własne zabezpieczone trwałe
przyłącze.
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Przyłącze: L1/N/PE~230V 50Hz
Faza (zacisk L)
Przewód zerowy (zacisk N)
Przewód ochronny (zacisk    )

6. Trwałe przyłączenie do sieci 220V/50Hz wykonuje się wg schematu połączeń z tyłu kotła.
Schemat połączeń odpowiadający wykonaniu kotła mieści się między innymi w pulpicie
sterowniczym kotła.

7. Wszystkie przyłącza elektryczne przewidziane są do połączenia wtykowego z
następującymi urządzeniami:
− Przyłącze regulacji elektrycznej wg wyboru (moduł wtykowy regulacji pogodowej z

priorytetowym włączeniem zasobnika)
− Przyłącze mieszalnika ogrzewania
− Blok pomp
− Pompa obiegowa ogrzewania
− Pompa ładująca zasobnik

8. Połączenia dodatkowe, jak również regulator temperatury pomieszczenia oraz licznik
godzin pracy można wbudować w terminie późniejszym.

Elektryczny schemat ideowy
Objaśnienia rys.5.1
1 � zasilanie 220V ~ 50Hz
2 � alternatyw w przypadku bloku pompy i mieszacza
3 � pompa obiegowa
4 � pompa ładująca
5 � mieszacz
6 � automat spalania gazu
7 � pompa 2
8 � pompa obejściowa kotła
9 � włączony wstępnie zawór gazowy
10 � sygnał, palnik 2 stopień
NS = wyłącznik główny kotła na 220V/50Hz z lampką kontrolną
STB = ogranicznik bezpieczeństwa temperatury 110°C
TW = czujnik temperatury wody (urządzenie dodatkowe)
SL = lampka sygnalizująca zakłócenie (nie dostarczana)
E1 = przycisk odkłócania z lampką kontrolną
E2 = przycisk odkłócania zdalnego (nie dostarczany)
RT = regulator temperatury pomieszczenia (nie dostarczany)
Z = elektroda zapłonowa
I = elektroda jonizacyjna
MV1ST = cewka zaworu gazowego 1° stopnia
MV2ST = cewka zaworu gazowego 2° stopnia
PT = przycisk kontrolny
TR1ST = regulator temperatury 1° stopnia
AGW = czujnik zaniku ciągu spalinowego
SV = startowy zawór gazowy
ZF = płomień zapłonowy
TR2ST = regulator temperatury 2° stopnia
BZ1 = licznik godzin pracy 1° stopnia (nie dostarczany)
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BZ2 = licznik godzin pracy 2° stopnia (nie dostarczany)
P.GAS = czujnik ciśnienia gazu
P.H2O = czujnik ciśnienia wody
B1 = VF202 czujnik przylgowy zasilania układu grzewczego z mieszaczem 1
B2 = KVT20/2/6 czujnik kotła
B3 = KVT20/5/6 czujnik zbiornika c.w.u.
B5 = RS10 termostat pokojowy
B6 = FU77 moduł zegara radiowego
B7 = AF200 czujnik zewnętrzny
X1 = wtyczka przyłączeniowa (16 zacisków)
X2 = wtyczka przyłączeniowa (4 zaciski)
X3 = wtyczka przyłączeniowa (9 zacisków)
X4 = wtyczka przyłączeniowa (9 zacisków)
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Rys.5.1. Schemat podłączeń elektrycznych.
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Rys.5.2. Schemat ideowy.
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Uruchomienie przez instalatora
1. Układ grzewczy napełnić wodą i sprawdzić prawidłowość stanu wody. Kontrola na

hydrometrze przy otwartym systemie, względnie na manometrze zamontowanym z
przodu kotła przy zamkniętym systemie wodnym.

2. Układ starannie odpowietrzyć.

3. Sprawdzić, czy istniejący gatunek i grupa gazu zgadzają się z danymi na tabliczce
znamionowej kotła. W przeciwnym przypadku wymienić główne dysze gazowe
odpowiednio do danych tabeli ciśnień dysz.

Elementy składowe:
1. Termomanometr.
2. Regulator temperatury.
3. Przycisk usuwania blokady.
4. Ogranicznik bezpieczeństwa
temperatury.
5. Czujnik zaniku ciągu
kominowego.
6. Wyłącznik główny.
7. Przycisk kontrolny
8. Miejsce na regulator pogodowy.
9. Panel sterowniczy kotła.

4. Kurek odcinający gaz obrócić w położenie otwarcia.

5. Otworzyć drzwiczki przednie kotła.

6. Na króćcu pomiarowym ciśnienia dyszy umieścić manometr do nastawienia ciśnienia
dyszy.

7. Włączyć włącznik główny i włącznik kotła (6) (powinna zapalić się lampka kontrolna).

8. Regulator temperatury (2), jak również regulację elektroniczną nastawić na dostarczanie
ciepła. Palnik zapłonowy zapali się automatycznie po ok. 12 sekundach.

9. Podczas pierwszego uruchomienia lub uruchomienia po dłuższym wyłączeniu może
nastąpić wyłączenie � wejście kotła w stan blokady. Zapala się przy tym czerwona
lampka kontrolna (3) w przycisku odkłócającym automatu spalania gazu.

10. Doprowadzenie i armaturę gazową gruntownie odpowietrzyć na króćcu pomiarowym
gazu, otwierając śrubę kołkową. Po odczekaniu ok. 1 minuty uruchamia się przycisk
odkłócający automatu spalania gazu, lampka kontrolna gaśnie, zapłon odbywa się
automatycznie.

11. Kocioł ustawiony jest fabrycznie na moc maksymalną. Powinna ona być sprawdzona
przez instalatora.
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Zawór gazowy MB-ZRDLE 407 B01 nastawić najpierw na ciśnienie maksymalne (2°
stopień) i dopiero potem na ciśnienie minimalne (1° stopień).

Legenda:
1. Króciec pomiarowy 7. Regulacja wolnego startu (ciśnienia
2. Sitko zakrywające startowego) szybki skok
3. Zasilanie palnika zapłonowego 8. Zasilanie cewki 2° stopnia (MV 2 ST)
4. Regulacja 2° stopnia palnika 9. Zasilanie cewki startowej (SV) oraz
5. Regulacja 1° stopnia palnika Cewki 1° stopnia (MV 1 ST)
6. Regulacja ciśnienia gazu na dyszy 10. Zasilanie cewki czujnika ciśnienia gazu

palnika startowego 11. Czujnik ciśnienia gazu

Ważne:
Zważać na kolejność nastawiania regulatora ciśnienia gazu:
Pierwsze nastawić ciśnienie maksymalne, potem ciśnienie minimalne (1° stopień)

12. Kolejność nastawiania armatury gazowej. Zobacz również tabele nastaw gazu. Palniki
funkcjonują standardowo jako dwustopniowe. Pierwszy stopień należy nastawić na moc
minimalną. Drugi stopień należy nastawić na moc nominalną kotła.
Kolejność nastawiania (regulacji):

− Na początku uruchomić palnik na pełne obciążenie.
− Na dwustopniowym regulatorze ciśnienia nastawić żądaną moc maksymalną.
− Palnik przełączyć na moc minimalną i nastawić ciśnienie minimalne palnika.

Unieruchomienie
13. W przypadku krótkotrwałego przerwania pracy wystarczy obniżyć nastawę regulatora

temperatury względnie wyłączyć wyłącznik główny kotła.

14. W przypadku dłuższej przerwy w pracy wyłączyć dodatkowa kurek odcinający gaz.

15. Po zadziałaniu ogranicznika bezpieczeństwa temperatury następuje automatyczne
wyłączenie zasilania gazu do palników (palniki nie spalają gazu).

16. W przypadku zamontowania urządzeń dodatkowych należy przy uruchamianiu
uwzględnić oddzielne wskazówki.
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Uwaga:
17. Po pierwszym uruchomieniu, nastawieniu palnika i temperatury oraz sprawdzenia

działania całej instalacji c.o., należy poinstruować użytkownika w zakresie obsługi, jak
również przekazać mu kartę gwarancyjną.

Uwaga:
Przed przystąpieniem do regulacji ciśnienia gazu należy dokładnie zapoznać się z
dokumentacją kotła.

Główny regulator przepływu gazu zaworu 2, 2° stopień

Nie zabezpieczona śrubę główna cylindra a) MB-ZRDLE na
hamulcu hydraulicznym poluzować o ok. 1 obrót, obrotem tarczy
względnie obudowy hamulca hydraulicznego nastawić główny
dławik przepływu gazu.
Obrót w prawo = mniejsza ilość gazu.
Obrót w lewo = większa ilość gazu.
Po kontroli płomienia na palniku gazowym dokręcić poluzowaną
śrubę główną cylindra.

Element regulujący ciśnienie

Ostrożnie: sprężyna wartości zadanej tego elementu jest sprężyną
naciągową. Znajduje się na bloku (odbijak dolny) w stanie
całkowicie luźnym i pracuje na ściskaniu. Przed uruchomieniem
palnika należy bezwzględnie naprężyć wstępnie tę sprężynę o co
najmniej 10 obrotów od dolnego zderzaka. Nastawienie wartości
zadanej a) odbywa się na gwincie drobnozwojowym. Miedzy
nastawami minimalną i maksymalną jest ok. 60 obrotów. Wyjściowy
zakres ciśnienia 4-20mbarów. Wymiana sprężyny na inne ciśnienie
wyjściowe nie jest możliwa. Obrót w prawo podwyższa ciśnienie
wyjściowe. Obrót w lewo obniża je.

Regulator przepływu gazu zaworu 2, 1° stopień

Niezabezpieczoną śrubę głowicy cylindra a) MB-ZRDLE na hamulcu
hydraulicznym poluzować o ok. 1 obrót, obrotem pierścienia b)
nastawić przepływ gazu. Otwory na średnicy zewnętrznej
pierścienia nadają się do włożenia dźwigni.
Obrót w prawo = mniejsza ilość gazu.
Obrót w lewo = większa ilość gazu.
Po kontroli płomienia na palniku gazowym dokręcić poluzowaną
śrubę głowicy cylindra.
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Szybki skok MB-ZRDLE

Odkręcić kołpak ochronny a), wrzeciono nastawcze obracać aż do
osiągnięcie żądanego szybkiego skoku. Użyć do tego celu kołpaka
ochronnego w pozycji odwróconej jako klucza.
Nastawa szybkiego skoku i hamulca hydraulicznego działają na 1 i 2
stopień zaworu 2 w zależności od każdorazowej nastawy dławika
przepływu gazu.
Obrót w prawo = zmniejszenie skoku.
Obrót w lewo = zwiększenie skoku.
Nakręcić ponownie kołpak ochronny.

Czujnik ciśnienia

Usunąć przeźroczysty kołpak, pokrętłem nastawczym, nastawić
punkt włączania.
Wartość zadana na skali odpowiadają wartości rzeczywistej z
tolerancją ± 15 %.

Tabele doboru dysz gazowych
Nominalne 1 stopień

Moc cieplna wyjściowa kW 51 38,2PEGASUS F2 51 BEF
Obciążenie cieplne kW 56 42,0

Ciśnienie gazu na palniku Zużycie gazu

Nominalne 1 stopień

Dysze
główne
mm φ

Dysze pilota
mm φ Nominalne 1 stopień j.m.

GZ-50 13,3 4,8 3 x 3,35 0,4 5,9 4,4 m3/h
LPG 36,0 11,4 3 x 2,15 0,24 4,34 3,25 kg/h

Nominalne 1 stopień
Moc cieplna wyjściowa kW 68 51PEGASUS F2 68 BEF

Obciążenie cieplne kW 74,8 56,1
Ciśnienie gazu na palniku Zużycie gazu

Nominalne 1 stopień

Dysze
główne
mm φ

Dysze pilota
mm φ Nominalne 1 stopień j.m.

GZ-50 13,3 4,8 4 x 3,35 0,4 7,9 5,9 m3/h
LPG 36,0 11,4 4 x 2,15 0,24 5,80 4,35 kg/h

Nominalne 1 stopień
Moc cieplna wyjściowa kW 85 64PEGASUS F2 85 BEF

Obciążenie cieplne kW 93,5 70,1
Ciśnienie gazu na palniku Zużycie gazu

Nominalne 1 stopień

Dysze
główne
mm φ

Dysze pilota
mm φ Nominalne 1 stopień j.m.

GZ-50 13,3 4,8 5 x 3,35 0,4 9,9 7,4 m3/h
LPG 36,0 11,4 5 x 2,15 0,24 7,25 5,43 kg/h
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Nominalne 1 stopień
Moc cieplna wyjściowa kW 102 76,5PEGASUS F2 102 BEF

Obciążenie cieplne kW 112 84,0
Ciśnienie gazu na palniku Zużycie gazu

Nominalne 1 stopień

Dysze
główne
mm φ

Dysze pilota
mm φ Nominalne 1 stopień j.m.

GZ-50 13,3 4,8 6 x 3,35 0,4 11,8 8,9 m3/h
LPG 36,0 11,4 6 x 2,15 0,24 8,68 6,51 kg/h

Przezbrojenie kotła na inny rodzaj gazu
1. Standardowo kocioł przystosowany jest do spalania gazu GZ-50. Dostępne są zestawy

przezbrojeniowe na gaz LPB.

2. Przezbrojenie kotła:
Kluczem dyszowym wykręcić istniejące główne dysze gazowe.

3. Wymienić je i szczelnie dokręcić (porównać oznaczenie według tabeli)

4. Zmienić odpowiednio dane na tabliczce znamionowej rodzaju gazu w drzwiczkach
wewnętrznych kotła.

5. Przezbrojenie zespołu z gazu ziemnego na gaz płynny: zespół gazowy należy
wyregulować od nowa!

6. Skontrolować dyszę w palniku zapłonowym!
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Pilot zapłonowy

Rys.9
Legenda:
1 Pokrywa komory spalania
2 Zasłona wziernika
3 Palnik pilota
4 Elektroda zapłonowa
5 Elektroda jonizacyjna
6 Dysza pilota
7 Przewód wysokiego napięcia
8 Doprowadzenie gazu do pilota

Układ wodny
1. Na początku każdego sezonu grzewczego oraz w międzyczasie należy sprawdzić

prawidłowość stanu wody na manometrze kotłowym  w razie potrzeby uzupełnić.

2. Aby uniknąć korozji wewnętrznej nie opróżniać kotła oraz instalacji c.o. bez potrzeby.
Tylko podczas przerw w pracy w okresie mrozów należy starannie opróżnić cały układ
ogrzewania łącznie z kotłem, celem uniknięcia uszkodzeń.

3. Zawory bezpieczeństwa w układach zamkniętych należy regularnie sprawdzać, czy
prawidłowo działają.
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Czujnik zaniku ciągu
Kocioł wyposażony jest seryjnie w termostat zaniku ciągu kominowego, który odcina dopływ
gazu do kotła w przypadku stwierdzenia nie prawidłowego przepływu spalin, zapewniając
tym samym wysoki poziom bezpieczeństwa podczas pracy urządzenia. W przypadku
zadziałania termostatu, należy ręcznie usunąć blokadę kotła (odkręcić zaślepkę 5 rys.2, po
czym wcisnąć przycisk usuwania blokady). Kocioł powinien powrócić do normalnej pracy.
Jeśli wystąpi potrzeba wymiany termostatu z.c., należy używać tylko oryginalnych części.
Należy upewnić się, że podłączenia
elektryczne po wymianie są poprawne, nie
należy pozastawiać termostatu
odłączonego od układu elektrycznego
kotła.
Przy częstych blokadach kotła należy
skontaktować się z uprawnionym
serwisem.
Podczas czyszczenia przerywacza ciągu
kominowego, należy uważać, aby nie
uszkodzić kapilary (czujnika) termostatu
z.c.k.

Rys.10 Usytuowanie czujnika zaniku
ciągu w kotle

Konserwacja i czyszczenie
Poniższe czynności mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Okresowy przegląd kotła
Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy przeprowadzić kontrolę całego systemu
grzewczego, sprawdzając czy:
− Kocioł, palnik i kanały spalinowe są czyste;
− Woda ma właściwe ciśnienie;
− Wszystkie urządzenia kontrolne działają poprawnie;
− Elektrody są wolne od osadów węglowych;
− Płomień pilota poprawie obejmuje elektrodę jonizacyjną;
− Pompy cyrkulacyjne działają poprawnie;
− Nie występują przecieki;
− Przepływ i ciśnienie gazu są poprawne.
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Czyszczenie kotła i palnika
Aby wyczyścić kocioł i palnik należy wykonać następujące czynności:
− Wyłączyć dopływ prądu i zamknąć dopływ gazu do kotła;
− Zdjąć pokrywę kotła oraz zdemontować pokrywę przerywacza ciągu (rys.11)
− Wymontować z kotła cały kolektor gazowy łącznie z palnikami głównymi i palnikiem

pilota; zachować ostrożność przy tej czynności � krucha izolacja przedniej ściany komory
spalania.

Teraz można przystąpić do czyszczenie elementów żeliwnych kotła przy pomocy szczotki 3.
Należy uważać, aby nie uszkodzić czujnika zaniku ciągu umieszczonego w przerywaczu
ciągu.

Uwaga: Nie wolno czyścić palników środkami  chemicznymi
lub stalową szczotką, ponieważ może to doprowadzić do
uszkodzenia otworów wylotowych.
Po zakończeniu czynności konserwacyjnych złożyć
wymontowane wcześniej elementy kotła. Sprawdzić
szczelność instalacji gazowej i spalinowej, oraz
funkcjonowanie urządzeń kontrolnych i zabezpieczających.

Legenda:
1. Śruba mocująca
2. Pokrywa przerywacza ciągu
3. Szczotka czyszcząca
4. Króciec pomiarowy

Rys.11

Zakłócenia w pracy kotła
Jeżeli w przypadku zakłócenia nie można rozpoznać przyczyny, należy porozumieć się z
właściwą placówką serwisową, instalatorem podając zaobserwowane objawy. Należy przy
tym podać bezwzględnie numer fabryczny kotła oraz dane techniczne z tabliczki
znamionowej.
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Instrukcja obsługi dla użytkownika
Kocioł typu Pegasus jest kotłem nowoczesnym o wysokiej jakości, spełniającym najwyższe
wymagania ekonomiczności.
Zainstalowanie i pierwsze uruchomienie mogą wykonywać tylko firmy specjalistyczne z
odpowiednimi uprawnieniami, co gwarantuje poprawne funkcjonowanie urządzenia oraz
pełne bezpieczeństwo w trakcie eksploatacji.
Z przodu kotła umieszczona jest dobrze widoczna i dostępna do obsługi regulacja kotła
(rys.2).

1. Termostat regulacyjny
2. Termomanometr
3. Usuwanie blokady czujnika zaniku ciągu
4. Regulator pogodowy (opcja)
5. Wyłącznik główny
6. Usuwanie blokady termostatu bezpieczeństwa (STB)

Uruchomienie przez użytkownika

1. Otworzyć zawory odcinające ogrzewanie, włączyć przy pracy ręcznej pompę obiegową.

2. Skontrolować stan wody na manometrze wbudowanym z przodu.

3. Włączyć elektryczny włącznik główny instalacji elektrycznej zasilającej kocioł.

4. Kurek gazowy obrócić w położenie otwarcia.

5. Otworzyć drzwiczki przednie kotła

6. Włączyć włącznik główny kotła na pulpicie sterowniczym (zapala się lampka kontrolna)

7. Wybrać na regulatorze elektronicznym rodzaj pracy (wyposażenie dodatkowe).
Uwaga: Regulator temperatury w ustawieniu na maksimum (90°C).
W przypadku pracy kotła bez dodatkowej automatyki nastawić regulator temperatury na
żądaną wartość.

8. Palnik zapłonowy zapala się automatycznie po ok. 12 sekundach.

9. Uwaga: Podczas uruchamiania po dłuższym postoju kotła może nastąpić początkowo
wyłączenie (wejście w stan blokady). Zapali się przy tym czerwona lampka kontrolna
usytuowana w przycisku odkłócającym centralki elektronicznej kontroli płomienia. Po
odczekaniu około 1 minuty nacisnąć ten przycisk, lampka gaśnie i automatycznie
następuje zapłon i dalsze działanie.

10. W celu krótkotrwałej przerwy w pracy kotła wystarczy wyłączyć główny wyłącznik na
pulpicie sterowniczym kotła (lampka kontrolna gaśnie).
Przy dłuższym okresie przerwy w pracy należy dodatkowo zamknąć dopływ gazu do
kotła, a w przypadku niebezpieczeństwa wystąpienia niskich temperatury w okresie
zimowym, należy dodatkowo opróżnić instalację grzewczą i kotłową z wody.
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11. W przypadku zbyt wysokiej temperatury w kotle następuje automatyczne wyłączenie
kotła poprzez ogranicznik bezpieczeństwa temperatury (STB). Wyłączenie polega na
automatycznym przerwaniu spalania gazu.
Centralkę kontroli płomienia i ogranicznik bezp. temp. należy uruchamiać na nowo po
wyjaśnieniu przyczyny. W przypadku powtórzenia się blokady kotła należy porozumieć
się ze specjalistą.

12. W sezonie zimowym utrzymuje się możliwie stałą temperaturę w kotle. Wyjątek stanowi
tu sterowanie automatyczne z pośrednictwem regulatora pogodowego (wyposażenie
opcjonalne).

13. Zaleca się, aby nie eksploatować kotła przy temperaturze na powrocie poniżej 35°C.

14. Na początku każdego okresu grzewczego, jak również podczas eksploatacji sprawdzać
stan wody na manometrze i w razie potrzeby uzupełnić go.

15. Aby uniknąć korozji wewnętrznej niepotrzebnie nie opróżniać kotła.
Tylko podczas przerw pracy w okresie mrozów należy opróżniać starannie cały układ
ogrzewania w celu uniknięcia uszkodzeń.

16. Regularna pielęgnacja i konserwacja zwiększają żywotność i bezpieczeństwo pracy
kotła. Urządzenia gazowe należy raz w roku poddać konserwacji przez uprawnioną firmę
specjalistyczną. Zaleca się zawarcie odpowiedniej umowy.

Instalacje wielokotłowe
Kotły Pegasus można ustawiać w instalacjach wielokotłowych.
Uwaga: Temperatura spalin przy obciążeniu częściowym jest niższa od 80°C. Mogą być
konieczne przedsięwzięcia ochronne dla komina.
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FERROLI POLAND Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 1

44-335 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 032/ 47 33 100, 47 33 573

E-mail: ferroli@ferroli.com.pl
http://www.ferroli.com.pl


