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UWAGI OGÓLNE 

 
•  Należy uważnie zapoznać się z ostrzeżeniami zawartymi w 

niniejszej broszurce, ponieważ zawarto w niej ważne informacje na 
temat bezpiecznej instalacji, użytkowania i konserwacji. 

• Ta instrukcja stanowi integralną część produktu i użytkownik musi ją 
starannie przechowywać, aby można było skorzystać z niej w 
przyszłości. 

• Jeżeli to urządzanie zostanie sprzedane bądź przekazane innemu 
użytkownikowi lub przeniesione w inne miejsce, należy zawsze się 
upewnić czy instrukcję przekazano wraz z kotłem tak, aby mogła 
służyć nowemu użytkownikowi i / lub instalatorowi. 

• Instalację oraz konserwację muszą przeprowadzić 
wyspecjalizowane do tego służby zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zaleceniami producenta. 

•   Niewłaściwie przeprowadzona instalacja czy źle wykonana 
konserwacja może być przyczyną wyrządzenia szkód lub obrażeń 
ciała. Producent nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności 
za wyrządzone szkody wskutek wadliwej instalacji i nieprawidłowego 
użytkowania bądź wskutek nieprzestrzegania jego zaleceń. 

• Przed przystąpieniem do jakiekolwiek czyszczenia lub konserwacji 
należy rozłączyć urządzenie z zasilania elektrycznego przy pomocy 
wyłącznika i / lub specjalnych urządzeń odcinających zasilanie. 

• W przypadku awarii urządzenia i / lub nieprawidłowego jego działania 
należy go wyłączyć. Nie wolno próbować go naprawiać ani 
bezpośrednio w niego ingerować. Należy skontaktować się z 
profesjonalnie wyspecjalizowanym serwisantem. Jakakolwiek 
naprawa / wymiana części może zostać przeprowadzona wyłącznie 
przez wykwalifikowane służby z zastosowaniem oryginalnych części. 
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może mieć istotny wpływ na 
bezpieczeństwo pracy urządzenia. 

• Istotne jest prowadzenie okresowych przeglądów przez 
wyspecjalizowane służby, aby zagwarantować prawidłowe działanie 
tej jednostki. 

• To urządzenie musi być użytkowane tylko w celu, w jakim go 
zaprojektowano. Używanie go w jakimkolwiek innym celu uznaje się 
za niewłaściwe i dlatego niebezpieczne. 

• Po zdjęciu opakowania należy sprawdzić czy zawartość jest 
kompletna. Materiały uszczelniające powinny znajdować się wyłącznie 
poza zasięgiem dzieci, ponieważ stanowią potencjalne 
niebezpieczeństwo. 

• W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości nie powinno się użytkować 
urządzenia i należy skontaktować się z dostawcą. 

• Zdjęcia i schematy przedstawione w niniejszej instrukcji są 
uproszczonym odwzorowaniem produktu. W tym uproszczonym 
odwzorowaniu występują drobne, nieistotne różnice. 

 

 Takie symbole oznacza, że należy zwrócić "Uwagę" i 
jest usytuowany obok wszystkich ostrzeżeń związanych z BHP. 
Należy ściśle przestrzegać tych instrukcji, aby zapobiec 
niebezpieczeństwu i szkodzie wyrządzonej ludziom, 
zwierzętom i przedmiotom. 

 Takie symbole zwracają uwagę na przypis lub ważne 
ostrzeżenie 
 

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI  
1.1 Wstęp 

 
Szanowny Kliencie, 
Dziękujemy za zakup stojącego kotła kondensacyjnego OPERA, który 
wyróżnia się nowoczesną konstrukcją firmy FERROLI, przełomowymi 
rozwiązaniami technicznymi, budową o wysokim stopniu niezawodności 
i jakości. Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję, ponieważ 
zawiera ważne informacje na temat bezpiecznej instalacji, użytkowania i 
konserwacji. 

Kocioł typu OPERA jest wysoko wydajnym kotłem kondensacyjnym, 
pracujący na bazie gazu ziemnego lub gazu LPG i wyposażony w układ 
regulacji mikroprocesorowej. 
Korpus kotła składa się z opatentowanego spiralnego wymiennika ciepła 
ze stali nierdzewnej i palnika premiksowego ze stali nierdzewnej, 
wyposażonego w elektroniczny zapłon z kontrolą płomienia jonizującego, 
wentylator o modulowanej prędkości i zawór gazu modulowanego. 
OPERA jest generatorem ciepła, który może pracować w układzie 
pojedynczym lub kaskadowym. 
FERROLI  dostarcza na zapytanie wszystkie akcesoria hydrauliczne 
oraz kolektory spalin do podłączenia 2 lub 3 urządzeń w kaskadzie w 
konfiguracjach od 2 x 70 kW aż do 3 x 320 kW. 
 

1.2 Panel sterowania  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 =  Przycisk kontekstowy 1 
2 =  Przycisk kontekstowy 2 
3 =  Przycisk kontekstowy 3 
4 =  Wyświetlacz z matrycą punktową (przykład główny ekran) 
5 =  Przycisk nawigacyjny menu 
6 =  Przycisk zatwierdzenia / wejścia w menu 
7 =  Przycisk nawigacyjny menu  
8 =  Wybór trybu: Automatyczny/Ręczny/Sanitarny 
9 =  Przycisk wyboru trybu: Lato/Zima 
10 =  Wybór trybu ekonomicznego / komfortowego 
11 = Przycisk wyjścia z menu 
12 =      Przycisk menu główne 
13 =      Przycisk – powrót do głównego ekranu 
14 =      Przycisk włączania i wyłączania urządzenia 
 
Przyciski kontekstowe: 
Przyciski kontekstowe (przycisk 1, 2, 3 – rys. 1) są oznaczone kolorem 
szarym, mogą przyjmować różne znaczenie w zależności od wybranego 
menu. Ważne jest obserwowanie wskazówek wyświetlanych na 
wyświetlaczu (ikony i teksty). Na rys. 1, np. za pomocą przycisku 
kontekstowego 2 (przycisk 2 – rys. 1) jest możliwy dostęp do informacji 
urządzenia takich jak: temperatury czujników, moc pracy, itp. 
 
Przyciski bezpośrednie: 
Przyciski bezpośrednie (przyciski 8, 9, 10 – rys. 1) mają zawsze tę samą 
funkcję. 
 
Przyciski nawigacyjne/menu: 
Przyciski nawigacyjne/menu (przyciski 5, 6, 7, 11, 12, 13 – rys. 1) służą 
do nawigacji pomiędzy różnymi menu na panelu sterowniczym. 
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Struktura menu: 
Z ekranu głównego, włączyć przycisk Menu główne (przycisk 12– rys.1) 
 

 
 
Wejść do menu „Użytkownik” za pomocą przycisku kontekstowego 1 
(przycisk 1 – rys. 1). Następnie używając przycisku do „nawigacji po 
menu” przejść do kolejnych ustawień. 

 
Wskazania podczas pracy urządzenia 
 
Podgrzewanie CO 
Żądanie podgrzewania (wygenerowane przez termostat pokojowy lub 
zdalny regulator czasowy bądź sygnał 0-10 VDC) zostaje wyświetlone 
aktywując cyrkulację i powietrze ciepłe nad grzejnikiem (rys. 2). 
Konfiguracja „Tylko ogrzewanie/Dwie pompy”       Konfiguracja „Pompa i zawór 3-drogowy” 

/Temp. C.O. 

/Redukcja Temp. C.O. 

Zobacz rys.12 

Zobacz rys.13 

/Krzywa grz. 

/Temp wył. C.O. 

/Krzywa grz.2 

/Program tygodniowy 

/krzywe pogodowe 

Zobacz rys.26 

Zobacz rys.27 

/Temp. C.W.U 
Zobacz rys.14 

Zobacz rys.15 

/Program tygodniowy 

/Redukcja Temp. C.W.U. 

Zobacz rys.63 

Zobacz rys.58 

Zobacz rys.7 

Zobacz rys.8 

Zobacz rys.9 

/Tryb testowy 
/Rodzaj gazu 

/Test kaskady 

/Informacje serwisowe 

/Daty informacji serwisowych 

/Język 

/Jednostki 

/Ustawianie daty 

/Ustawianie czasu 

/MENU UŻYTKOWNIKA 
/OGRZEWANIE 

/CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 

/FUNKJA WAKACJI 

/KONSERWACJA 

/USTAWIENIA 

Zobacz strona 6 

Zobacz strona 4,5 

Zobacz strona 4,5 
 

Zobacz strona 6 

Zobacz str.6 

Zobacz strona 6 

Zobacz strona 6 

Zobacz str.18 
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       Rys.2    Rys.3 
Obieg CWU – ciepłej wody użytkowej (z opcjonalnie zabudowanym 
zbiornikiem CWU). 
Żądanie podgrzewania zbiornika gorącej wody zostaje wyświetlone 
aktywując kroplę pod kranem (rys. 4 i rys. 5). 
 

 
Konfiguracja „Tylko ogrzewanie/Dwie pompy”       Konfiguracja „Pompa i zawór 3-drogowy” 
    
           Rys.4    Rys.5 
 
Wyłączenie ciepłej wody użytkowej (tryb ekonomiczny) 
Podtrzymywanie / podnoszenie temperatury w zbiorniku C.W.U. może 
wyłączyć użytkownik. Po wyłączeniu ciepła woda użytkowa nie będzie 
podawana. Użytkownik dezaktywuje zbiornik (tryb ECO) naciskając 
przycisk eco-comfort (przycisk 10 - rys. 1). W trybie ECO wyświetlacz 
wyświetla symbol . Aby aktywować tryb COMFORT, należy nacisnąć 
przycisk eco-comfort jeszcze raz (przycisk 10 - rys. 1). 
 

 
Rys.6 

 
Informacje 
Z pulpitu głównego nacisnąć przycisk menu kontekstowego (przycisk 2 
– rys. 1). Później użyć menu nawigacyjnego aby zobaczyć poniższe 
wartości. 
 
 
 
 
 
 

 
Heating demand /Żądanie grzania  OT oznacza OpenTherm  regulator (ROMEO/FZ4) 

TA oznacza thermostat pomieszczenia 
0-10Vdc oznacza  0-10Vdc sygnał 
TA2 oznacza drugi thermostat pomieszczenia 

Heating circulating pump / Pompa CO ON/OFF 
Heating 3-way valve / Zaw. 3-drogowy ON/OFF 
DHW 3-way valve /Zaw. 3-drogowy CWU ON/OFF 
Standby time / Oczekiwanie ON/OFF 
T Delta protection / Zabezpieczenie delta T ON/OFF 
Flame Supervisor / Sygnał Płonienia ON/OFF 
Heating sensor1/ Czujnik CO 1 °C 
Heating sensor2/ Czujnik CO 2 °C 
Return sensor / Czujnik powrotu °C 
DHW sensor / Czujnik Zasobnika °C 
External probe / Czujnik zewnętrzny °C 
Fume sensor / czujnik Spalin °C 
Cascade heating sensor / Czujnik kaskady °C 
Fan frequency / Czestotliwość wentylatora Hz 
Burner load / Moc kotła % 
System water pressure / Ciśnienie w inst. 1.4bar = ON, 0.0 bar = OFF 
Modulating circulating pump/modulacja pompy % 
Cascade modulating circulating pump % 
Ionisation current/ Prąd jonizacji uA 
Input 0-10Vdc/ Wartość nap. sterującego Vdc 
Heating adjustment temperature/Temp.zadana Setpoint (°C) 
Power level adjustment 0-10Vdc/Moc zadana Setpoint (%) 

 
1.3 Włączanie i wyłączanie 

 
Włączanie kotła 
Należy nacisnąć przycisk Włącz/ Wyłącz (przycisk - 14 rys. 1). 
 

 
Rys.7-ekran startowy/test 

 
Włączając przycisk kontekstowy 1 możliwy jest wybór języka poprzez 
włączenie zatwierdzenia „OK”. 
Włączając przycisk kontekstowy 3 możliwe jest przerwanie trybu testowe 
FH. 
Jeśli żadna z dwóch funkcji opisanych powyżej nie zostanie wybrana, 
postępować w następujący sposób: 
• Przez kolejne 300 sekund wyświetlacz wyświetla komunikat FH, który 

identyfikuje cykl odpowietrzania układu. 
• Wyświetlacz wyświetla także wersję oprogramowania płyt sterujących. 
• Należy otworzyć zawór z gazowy, który znajduje się z przodu kotła. 
• Po zniknięciu komunikatu FH kocioł jest gotowy do pracy w trybie 

automatycznym pod warunkiem uruchomienia termostatu 
pokojowego. 

 
USTAWIENIA 
Kontrast 
Aby wykonać ustawienie kontrastu na wyświetlaczu należy włączyć 
równocześnie przycisk kontekstowy 2 oraz przycisk OK. Następnie 
trzeba włączyć przycisk 5 z rys. 1 celem zwiększenia kontrastu lub 
przycisk 7 z rys. aby go zmniejszyć. 
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Ustawienie: Dzień i Zegar 
Na ekranie rys. 8 nawigując po menu wybrać "USER MENU-> 
“Settings” ->"Date Setting”. Włączyć przyciski do nawigacji 5 i 7 aby 
wybrać wartość i zmienić ją przyciskami kontekstowymi 1 i 2. 
Zatwierdzić przyciskiem OK. 
 

 
Rys.8 Ustawianie daty 

 
Na ekranie rys. 9 nawigując po menu wybrać "USER MENU “ ->Settings” 
-> “Time Setting”. Włączyć przyciski do nawigacji 5 i 7 aby wybrać 
wartość i zmienić ją przyciskami kontekstowymi 1 i 2. Zatwierdzić 
przyciskiem OK. 
 

 
Rys. 9 Ustawianie zegara 

 
Wyłączanie kotła 

Na głównym ekranie/Home, przycisnąć przycisk kontekstowy  i 
zatwierdzić OK. 
 

 
Rys. 10 Wyłączanie kotła 

 
Kiedy kocioł zostaje wyłączony, płytka elektroniczna nadal znajduje się 
pod napięciem. 
Działanie systemu ciepłej wody użytkowej (z opcjonalnie 
zainstalowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) oraz system 
grzewczy CO zostało wyłączone. Układ zapobiegania zamarzaniu 
pozostaje aktywny. 
 
Aby ponownie zapalić kocioł należy przycisnąć na nowo przycisk 
kontekstowy  . 
Kocioł będzie bezpośrednio gotowy do pracy ilekroć temperatura gorącej 
wody użytkowej będzie niższa niż zadana (z opcjonalnie zainstalowanym 
zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) lub w przypadku uruchomienia 
termostatu pokojowego. 
Aby całkowicie rozłączyć zasilanie od urządzenia, należy nacisnąć 
przycisk 14; rys. 1. 
 
 

Układ zapobiegania zamarznięciu nie działa w przypadku, gdy 
zasilanie i/ lub gaz został odłączony od urządzenia. Aby 
uniknąć uszkodzenia poprzez zamarznięcie wskutek długich 
przestojów w pracy w okresie zimowym zaleca się usunąć całą 
wodę z kotła, z obiegu i układu CWU – ciepłej wody użytkowej; 
lub zaleca się usunąć wodę z obiegu CWU i dodać 

odpowiednią substancję zapobiegającą zamarzaniu do układu 
podgrzewania, zgodnie z procedurą zapisaną w rozdziale 3.3. 
 
 

1.4 Nastawy  
 
Przejście w tryb letni / zimowy 

Należy nacisnąć przycisk przycisk 9 - rys. 1 i przytrzymać przez 1 
sekundę. 
Wyświetlacz aktywuje symbol oznaczający letni tryb pracy 
SŁONECZKO. Funkcja podgrzewania została dezaktywowana, podczas 
gdy generowanie ciepłej wody użytkowej (z opcjonalnym, zewnętrznym 
zbiornikiem wody gorącej) pozostaje aktywne. Układ zapobiegania 
zamarznięciu również pozostaje aktywny. 
Aby dezaktywować letni tryb pracy, należy nacisnąć przycisk jeszcze 
raz (przycisk 9 - rys. 1) i przytrzymać go przez 1 sekundę. 
 

Rys.11 
 

Regulacja temperatury CO  
W menu “Adjustment Temp” można regulować temperaturę w zakresie 
od min. 20°C do maks. 80°C. Zatwierdzić przyciskiem OK 

 
Rys.12 

Kocioł zostaje sprzedany z programem godzinowym nie włączonym. 
Zatem, w przypadku zapytania, jest to wartość zadana. 
 
Redukcja temperatury podgrzewania 
 

W menu “Reduction Adjustment Temp” można regulować 
temperaturę w zakresie od min. 0°C do maks. 50°C. Zatwierdzić 
przyciskiem OK. 

 
Rys.13 

 Ten parametr jest używany tylko jeśli są aktywowane programy 
czasowe. 
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 Regulacja temperatury CWU (z opcjonalnie zainstalowanym 
zbiornikiem wody gorącej) 
 
W menu “Adjustment Temp” można regulować temperaturę w zakresie 
od min. 10°C do maks. 65°C. Zatwierdzić przyciskiem OK. 

 
Rys.14 

 
Kocioł zostaje sprzedany z programem godzinowym nie 
włączonym. Zatem, w przypadku zapytania, jest to wartość 
zadana. 

 
Redukcja temperatury CWU (z opcjonalnie zainstalowanym 
zbiornikiem wody gorącej) 
 
W menu “Reduction Adjustment Temp” można regulować 
temperaturę w zakresie od min. 0°C do maks. 50°C. Zatwierdzić 
przyciskiem OK 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.15 
 
Ten parametr jest używany tylko jeśli są aktywowane programy czasowe 
 
Programowanie zegara. 
Programowanie zegara następuje według tej samej zasady zarówno dla 
ogrzewania jak i ciepłej wody użytkowej: dwa programy są niezależne. 
Celem zaprogramowania zegara dla Ogrzewania należy wejść w menu 
do „Programowanie zegara” wybierając "USER MENU”-> 
“HEATING”-> “Time Program”. 
Celem zaprogramowania zegara dla Ciepłej wody użytkowej należy 
wejść w menu do „Programowanie zegara” wybierając "USER MENU”-> 
“DOMESTIC HOT WATER”-> “Time Program”. 
Wybrać rodzaj programowania i postępować według wskazówek 
opisanych poniżej. 
Wybrać dzień (rys. 16) lub okres w dniach do zaprogramowania (rys. 17) 
i zatwierdzić przyciskiem OK. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rys.16 

         Rys.17 
Program jest sterowaniem tygodniowym: oznacza to, że można ustawić 
sześć przedziałów godzinowych niezależnych na każdy dzień tygodnia 
(rys. 18); dla każdego przedziału godzinowego można wybrać 4 opcje: 
- ON. W przypadku wyboru Ogrzewania/Ciepła woda użytkowa kocioł 
pracuje przy ustawionej temperaturze regulacji ogrzewania/ciepłej wody 
użytkowej (rys. 12/ rys. 14). 
- W przypadku wyboru Ogrzewania/Ciepła woda użytkowa kocioł 
pracuje przy obniżonej temperaturze regulacji. Obniżoną temperaturę 
osiągamy poprzez odjęcie wartości obniżonej temperatury regulacji (rys. 

13 / rys. 15) od ustawionej temperatury regulacji ogrzewania/ciepłej wody 
użytkowej (rys. 12 /  rys. 14).   
- OFF. W przypadku wyboru Ogrzewania/Ciepła woda użytkowa kocioł 
nie aktywuje modułu dla Ogrzewania/ciepłej wody użytkowej. 

- --:--OFF. Wyłączony przedział czasowy. 
Kocioł zostaje sprzedany z nieaktywowanym 
programowaniem czasowym. W rzeczywistości, każdego dnia 
będzie programowany od godziny 00:00 do godziny 24:00 w 

module ON (rys. 18). 
Na początku, ustawić zegar początkowy pierwszego przedziału 
czasowego (rys. 18) za pomocą przycisków kontekstowych 1 i 2. 

 
Rys.18 

 

Nacisnąć przycisk do nawigacji 7 celem ustawienia zegara na koniec 
pierwszego przedziału czasowego (rys. 19) i ustawić swoją wartość za 
pomocą przycisków kontekstowych 1 i 2. 

 
Rys.19 

 

Nacisnąć przycisk do nawigacji 7 i używając przycisków kontekstowych 
1 i 2 wybrać rodzaj pracy podczas pierwszego przedziału czasowego 
(rys.20). 

 
Rys.20 

 

Następnie nacisnąć przycisk do nawigacji 7 celem ustawienia (jeśli 
potrzeba) następnych przedziałów czasowych (rys. 21, rys. 22, rys. 23). 

 
Rys.21 
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Rys.22 

 
 

 
Rys.23 

 

Po zaprogramowaniu dnia, zatwierdzić przyciskiem OK; automatycznie 
pozycja „Zapisz i wyjdź” zostanie wybrana (rys. 24). Użyć przycisków do 
nawigacji 5 i 7 celem zmiany wcześniejszych ustawień albo nacisnąć OK 
celem potwierdzenia: w tym przypadku wyświetlacz powróci i będzie 
pokazywał dzień (rys. 16) lub przedział w dniach do zaprogramowania 
(rys. 17). Można zatem postępować według niniejszej procedury celem 
uzupełnienia tygodniowego programu 

 
Rys.24 

 

Jeśli zamierza się zaprogramować w podobny sposób następny dzień, 
wybrać „Kopiuj do dnia następnego” i nacisnąć OK aby zatwierdzić 
(rys.24). 
 
Celem przywrócenia fabrycznych ustawień zegara, nacisnąć przycisk 
kontekstowy 3 w menu Programowanie zegara (rys. 25) i zatwierdzić OK.  
 

 
Rys.25 

 

Oba programy dla Ogrzewania i Ciepłej Wody Użytkowej są niezależne 
także w przypadku przywrócenia fabrycznych ustawień. 

 
 
 
 
 

Programowanie ochrony przeciwko bakteri Legionella (z 
opcjonalnie zainstalowanym zbiornikiem wody gorącej) 
Ta funkcja zostaje aktywowana za pomocą włączenia parametru 
instalatora. 
Wejść w menu do „Legionella” poprzez "USER MENU”-> 
 “DOMESTIC HOT WATER”-> “Legionella” aby ustawić: 
- Dzień anti-legionella. Określa dzień tygodnia kiedy zostanie 
aktywowana funkcja. 
- Godzina dnia anti-legionella. Określa godzinę rozpoczęcia aktywacji 
funkcji. 
- Czas trwania anti-legionella. Określa czas trwania (w minutach) funkcji. 
- Temp. regulacji anti-legionella. Określa temperaturę regulacji ciepłej 
wody użytkowej podczas tej funkcji. 
 

Funkcja – tryb wakacyjny 
Wejść w menu do „TRYB WAKACYJNY” za pomocą "USER MENU”-> 
“HOLIDAY FUNCTION” celem ustawienia: 
- daty początku tryby wakacyjnego 
- daty zakończenia trybu wakacyjnego 
Wyświetlacz może aktywować dwa rodzaje ikon: 
 - Tryb wakacyjny jest zaprogramowany ale jeszcze nie aktywowany. 
 - Tryb wakacyjny jest w trakcie. Kocioł zachowuje się tak, jakby został 
uruchomiony tryb wakacyjny i tryb ekonomiczny (z opcjonalnie 
zainstalowanym zbiornikiem wody gorącej). Zostają aktywne: funkcja 
przeciwzamrożeniowa i funkcja Legionella (jeśli aktywowana). 
 

Data przeglądu serwisowego. 
Ta informacja pozwala przypomnieć, kiedy zostanie aktywowane 
powiadomienie o przeglądzie technicznym. Nie jest to alarm ani 
nieprawidłowość, tylko zwykłe powiadomienie. Po upływie takiej daty, 
każdorazowo przy wejściu do menu głównego, kocioł będzie aktywował 
sygnalizację celem przypomnienia o wykonaniu zaprogramowanego 
przeglądu. 
 

Informacja serwisowa. 
Ta informacja wyświetla numer telefonu celem skontaktowania się z 
działem technicznym (jeśli jest zaprogramowana przez serwisanta). 
 

Regulacja temperatury pokojowej (przy pomocy opcjonalnego 
termostatu pokojowego) 
Należy ustawić wymaganą temperaturę w pomieszczeniach za pomocą 
termostatu pokojowego. 
 

Regulacja temperatury pokojowej (przy pomocy opcjonalnego 
regulatora czasowego zdalnie sterowanego) 
Za pomocą zdalnego regulatora czasowego można ustawić żądaną 
temperaturę w pokojach. Kocioł ustawi temperaturę układu grzewczego 
według żądanej temperatury pokojowej. W celu uzyskania szerszych 
informacji na temat zdalnie sterowanego regulatora czasowego prosimy 
zapoznać się z instrukcją obsługi tego regulatora. 
 

Płynna zmiana temperatury(sterowanie pogodowe) 
Po zainstalowaniu opcjonalnej sondy zewnętrznej włącza się odpowiedni 
symbol na wyświetlaczu panelu sterującego. Układ sterowania kotłem 
działa na podstawie „Płynnej Zmiany Temperatury”. W takim trybie pracy 
temperatura układu podgrzewania jest regulowana według warunków 
atmosferycznych panujących na zewnątrz, aby zagwarantować wysoki 
poziom komfortu i oszczędność energii przez cały rok. A zatem, kiedy 
temperatura na zewnątrz podnosi się, temperatura podawana do układu 
spada według podanej „krzywej grzewczej”. 
Przy pomocy układu regulacji Płynnej Zmiany Temperatury, temperaturę 
można ustawić przyciskami do ustawienia podgrzewania tak, aby 
uzyskać maksymalną temperaturę zasilania układu. Zaleca się 
ustawienie jej maksymalnej wartości, aby regulacja układu mogła 
pracować w pełnym zakresie. 
Na etapie instalacji kocioł musi być wyregulowany przez 
wyspecjalizowane służby. Użytkownik może zawsze dokonać 
ewentualnej regulacji, aby podnieść poziom komfortu. 
 

Krzywa kompensacyjna oraz przesunięcie krzywej 
Należy wejść w menu płynnej zmiany temperatury. Należy dopasować 
krzywą od 1 do 10 według wykresu (rys. 28) parametrem „Curve1” i 
zatwierdzić OK.  
Ustawiając krzywą na 0, układ regulacji płynnej zmiany temperatury 
zostaje dezaktywowany. 
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Rys.26 Krzywa 

 

Można regulować przesunięcie krzywej w górę lub dół od 20 do 60 ° C 
(rys. 29) za pomocą parametru „Offset1” i zatwierdzić OK. 

 
Rys.27 Przesunięcie krzywej  

 

Jeżeli temperatura pokojowa jest niższa od wartości wymaganej, zaleca 
się zastosowanie wyższej krzywej przyporządkowanej i odwrotnie. 
Należy podnosić lub opuszczać temperaturę stopniowo o jeden stopień 
sprawdzając wynik tej operacji w pokoju. 

 
Rys.28 Krzywe grzewcze 

 
Rys.29 Przykładowe przesunięcie krzywych 

 Ten parametr jest używany jedynie w przypadku aktywowania 
programowania zegara. Zobacz „Programowanie zegara”.str 4 

 

Wyłączanie ogrzewania zewnętrzną temperaturą 
Wejść w menu w “Out Temp Heat Off” celem aktywowania funkcji: 
pomiędzy 7°C a 30°C. 
Jeśli jest aktywna, funkcja ta dezaktywuje żądanie ogrzania 
każdorazowo gdy temperatura zmierzona za pomocą zewnętrznego 
czujnika będzie wyższa od zaprogramowanej wartości. 
Żądanie ogrzewania zostanie ponownie aktywowane zaraz jak 
temperatura zmierzona za pomocą zewnętrznego czujnika będzie niższa 
od zaprogramowanej wartości. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Regulacje za pomocą regulatora czasowego  
 Jeśli do kotła podłączony jest regulator czasowy (opcjonalny), 

regulacje opisane wcześniej będą dokonywane według wskazówek 
zawartych w tabeli 

Regulacja temperatury 
podgrzewania 

Regulację można przeprowadzić z 
pozycji menu Zdalnie Sterowanego 
Regulatora Czasowego i menu panelu 
sterującego kotłem. 

Regulacja temperatury CWU (z 
opcjonalnie zainstalowanym 
zbiornikiem ciepłej wody 
użytkowej) 

Regulację można przeprowadzić z 
pozycji menu Zdalnie Sterowanego 
Regulatora Czasowego i menu panelu 
sterującego kotłem. 

Zmiana na letni / zimowy tryb 
pracy 

Letni tryb pracy traktowany jest 
priorytetowo w stosunku do 
ewentualnego żądania podgrzewania 
wysłanego przez Zdalnie Sterowany 
Regulator Czasowy. 

Wybór ekonomicznego / 
komfortowego trybu pracy  
(z opcjonalnie zainstalowanym 
zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) 

Po dezaktywacji CWU z pozycji menu 
Zdalnie Sterowanego Regulatora 
Czasowego kocioł wybiera 
ekonomiczny tryb pracy. W tym 
układzie przycisk 10 (rys. 1) na panelu 
kotła zostaje dezaktywowany. 
Po aktywacji CWU z pozycji menu 
Zdalnie Sterowanego Regulatora 
Czasowego kocioł wybiera komfortowy 
tryb pracy. W tym układzie można 
wybrać jeden z dwóch trybów pracy za 
pomocą przycisku 10 (rys. 1). 

Płynna zmiana temperatury Zarówno Zdalny Regulator Czasowy 
jak i karta kotła dokonują regulacji 
Płynnej Zmiany Temperatury: jedno z 
dwojga, a więc karta kotła ma 
pierwszeństwo w regulacji Płynnej 
Zmiany Temperatury. 
 

Regulacja ciśnienia w układzie wodnym 
 

Ciśnienie podczas napełniania przy zimnym układzie musi wynosić około 
1.0 bar. Jeżeli ciśnienie w układzie spadnie poniżej wartości minimalnej, 
to karta koła uaktywni błąd F37 (rys. 30). 

 
Rys.30 

Po przywróceniu ciśnienia w układzie kocioł uruchomi 300 
sekundowy cykl odpowietrzania, który zostanie pokazany na 
wyświetlaczu przez wyświetlenie FH. 
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2. Instalacja 
 

2.1  Instrukcje ogólne 
 

KOCIOŁ MOŻE BYĆ ZAINSTALOWANY WYŁĄCZNIE PRZEZ 
WYKWALIFIKOWANE SŁUŻBY, ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, KTÓRE 
ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE W NININEJSZEJ INSTRUKCJI 
TECHNICZNEJ, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, 
PRZEPISAMI PAŃSTWOWYMI I LOKALNYMI ORAZ ZASADAMI 
WŁAŚCIWEJ JAKOŚCI WYKONANIA. 
Model OPERA jest wysokiej wydajności generatorem ciepła 
zaprojektowanym w taki sposób aby pracował, albo samodzielnie, albo 
w układzie kaskadowym.  
 
Ferroli Poland Sp. z o.o. na życzenie dostarcza wszystkie dodatkowe 
komponenty do podłączenia hydraulicznego oraz kolektory spalinowe dla 
2 lub 3 urządzeń w kaskadzie w konfiguracjach od 2 x 70 kW aż do 3 x 
320 kW. 
 
Kiedy dwa kotły typu OPERA zabudowano w układzie kaskadowym przy 
użyciu oryginalnych zestawów marki FERROLI, przestrzegając zapisów 
niniejszej instrukcji, można je uznać jako jeden pojedynczy kocioł o 
całkowitej mocy równej sumie mocy wszystkich urządzeń połączonych w 
układ kaskadowy. 
Wszystkie wymagania aktualnych norm i przepisów mające 
zastosowanie w tym połączeniu o całkowitej wydajności grzewczej 
muszą zostać spełnione. W szczególności miejsce instalacji, urządzenia 
ochronne, zabezpieczające i instalacja kominowa musi odpowiadać 
całkowitej wydajności grzewczej zespołu urządzeń. Wymagania opisane 
w niniejszej instrukcji dotyczą zarówno pojedynczego urządzenia, jak i 
urządzeń podłączonych w układzie kaskadowym. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji związanych z instalacją kotłów w układzie 
kaskadowym trzeba zaznajomić się z odpowiednimi instrukcjami 
dostarczonymi wraz z dodatkowymi elementami do podłączenia w tym 
układzie. 
 

Elektronika kotła jest wyposażona w system zarządzania w 
układzie kaskadowym aż do 6 urządzeń. W przypadku wykonania układu 
kaskadowego z więcej niż 3 urządzeniami bez użycia dodatkowych 
elementów przewidzianych przez FERROLI, należy wykonać 
podłączenia hydrauliczne/gazowe odpowiednio zwymiarowane, 
zaprojektowane i wyposażone we wszystkie zabezpieczenia 
przewidziane przez obowiązujące przepisy oraz odprowadzanie spalin 
lub kolektorów spalin przez uprawnionego technika.  
 
2.2 Miejsce instalacji 
 
Kocioł powinien zostać zainstalowany w odpowiednim pomieszczeniu z 
otworami wentylacyjnymi na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Jeśli w tym samym pomieszczeniu znajdują się inne palniki 
lub odciągi, które mogą razem pracować, otwory wentylacyjne muszą 
być dopasowane do jednoczesnej pracy wszystkich urządzeń. Miejsce 
instalacji musi być wolne od pyłu, materiałów lub przedmiotów palnych 
bądź gazów korozyjnych i substancji lotnych. Pomieszczenie to musi być 
suche i nie może być podatne na zamarzanie. Zostawić wystarczającą 
przestrzeń wokół urządzenia aby był dostęp do urządzenia w celu 
wykonania normalnych czynności serwisowych. Upewnić się, że 
drzwiczki od palnika mogą otworzyć się bez przeszkód. 
 
2.3  Połączenia hydrauliczne 
Wydajność podgrzewania jednostki musi zostać wcześniej ustalona 
obliczając wymagania cieplne budynku zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Instalacja musi być wyposażona we wszystkie części 
niezbędne do właściwego i regularnego działania. A w szczególności 
wyposażona we wszystkie urządzenia ochronne i zabezpieczające dla 
kompletnego zestawu modułowego. Muszą być zabudowane na 
instalacji rurowej zasilającej obieg wody gorącej, tuż za ostatnim 
modułem w odległości 0.5 m, bez urządzeń odcinających 
zainstalowanych w układzie. Jednostka nie jest wyposażona w zbiornik 
wyrównawczy, dlatego podłączenie musi wykonać instalator. 
 

Urządzenie to może pracować prawidłowo również przy minimalnym 
przepływie 0 l/h i nie wymaga post-cyrkulacji do rozproszenia inercji 
termicznej.  

Wylot zaworu bezpieczeństwa musi być podłączony do 
kanalizacji, aby zapobiec wylaniu wody na posadzkę w 
przypadku powstania nadciśnienia w obiegu grzewczym. W 
przeciwnym razie, w przypadku zerwania zaworu spustowego 

istnieje niebezpieczeństwo zalania pomieszczenia wodą, a producent 
kotła nie będzie ponosił za to odpowiedzialności. 
Nie wolno używać rur układu wodnego do uziemienia urządzeń 
elektrycznych. 
Przed przystąpieniem do instalacji należy starannie umyć wszystkie 
przewody rurowe układu w celu usunięcia wszelkich pozostałości lub 
zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ na poprawne działanie 
urządzenia. 
Konieczne jest również zainstalowanie w układzie filtrów, aby 

zabezpieczyć go przed przedostaniem się zanieczyszczeń lub 
szlamów zatykających lub uszkadzających kotły. 
Filtr MUSI być również zainstalowany po wymianie kotłów w 
istniejących układach. Producent zastrzega sobie, że nie będzie 
ponosił odpowiedzialności za uszkodzenia kotłów wskutek 

wadliwej instalacji bądź nieodpowiedniego zabudowania tego filtra. 
 
Należy wykonać prawidłowe podłączenie zgodnie ze schematem 
podanym w rozdziale 5.1 i symbolami wskazanymi na urządzeniu. 
 
Wymiary podłączeń. 
  

Model 70 125 160 220 320 
Układ zasilania 1” ¼  

gwint. 
1” ¼  

gwint. 
 

gwint. 
2”  

gwint. 
DN65 z 

kołnierzem 
Główny system 
powrotu / NISKA 
TEMPERATURA  

1” ¼  
gwint. 

1” ¼  
gwint. 

 
gwint. 

2”  
gwint. 

DN65 z 
kołnierzem 

Wejście gaz ¾”  
gwint. 

1”  
gwint. 

 
gwint. 

1”  
gwint. 

1”  
gwint, 

 
W przypadku instalacji w kaskadzie należy przewidzieć w obiegu 
hydraulicznym każdego kotła zawór odcinający (sterowany z urządzenia, 
patrz schemat elektryczny rys. 85), aby uniknąć powrotnej cyrkulacji gdy 
kocioł nie pracuje. 
Powinien ponadto zostać przewidziany pojedynczy zawór bezpieczeństwa 
dla każdego kotła. 
 
W takim celu są dostępne następujące zestawy opcjonalne: 
052000X0 – elektrozawór odcinający DN50 
052001X0 – elektrozawór odcinający DN65 
W przypadku gdy sterowanie instalacji grzewczej będzie niezależne od 
sterowania kotłów w kaskadzie, zaleca się wykonanie by-passu pomiędzy 
kolektorem zasilania a kolektorem powrotu do urządzenia dla 
zabezpieczenia pomp. 
 

Charakterystyka wody w układzie 
Kotły OPERA są przystosowane do zainstalowania w systemach 
ogrzewania z nieznaczną ilością powietrza w instalacji (norma 
EN14868). W systemach z ciągłymi problemami z zapowietrzaniem 
powinien być przewidziany separator powietrza. 
Woda w urządzeniu grzewczym musi odpowiadać obowiązującym 
przepisom oraz powinny być przestrzegane zalecenia normy EN14868 
(ochrona materiałów metalowych przed korozją). 
Woda do napełniania (pierwsze napełnianie i kolejne uzupełnienia) musi 
być o twardości poniżej wartości wskazanych w poniższej tabeli oraz 
uzdatniona i kondycjonowana środkami chemicznymi, aby zapobiec 
osadzaniu się kamienia, zjawiskom korozyjnym na metalach i 
tworzywach sztucznych generatora i układu, tworzeniu się gazów  oraz 
proliferacji mas bakteryjnych lub mikrobiologicznych w układach 
niskotemperaturowych. 
Woda zawarta w systemie, a także woda uzupełniająca muszą być 
okresowo sprawdzane (przy każdym uruchomieniu systemu, po każdej 
nieplanowanej interwencji, takiej jak na przykład wymiana generatora lub 
innych elementów systemu, jak a także co najmniej raz w roku podczas 
obowiązkowych rutynowych czynności konserwacyjnych 
 
 
. 
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(*) w przypadku stosowania inhibitorów korozji wartość wzrasta do 1200 
µS/cm 
 
W przypadku różnych wartości lub trudności z weryfikacją wartości za 
pomocą konwencjonalnych procedur analiz, należy skontaktować się z 
firmą w celu uzyskania dodatkowych ocen. Warunki uzdatnianej wody 
zasilającej mogą się różnić nawet znacznie w zależności od obszarów 
geograficznych, w których znajdują się instalacje. 
 
W zależności od materiałów użytych do budowy kotła i instalacji muszą 
być również odpowiednie chemiczne środki odtleniające, zapobiegające 
osadzaniu się kamienia, hamujące korozję, przeciwbakteryjne, przeciw 
glonom, chroniące przed mrozem, poprawiające pH itp. Muszą być 
wprowadzone do systemu z uwzględnieniem ilości wskazanej przez 
dostawcę produktu chemicznego i w odpowiednim ich stężeniu. 
 
System zapobiegający zamarzaniu, płyny zapobiegające 
zamarzaniu, dodatki i inhibitory Kocioł wyposażono w system 
zapobiegania zamarzaniu, który włącza kocioł w trybie podgrzewania, 
kiedy temperatura wody zasilającej instalację spada poniżej 6°C. 
Urządzenie nie zostanie uruchomione, jeżeli odcięto zasilanie urządzenia 
prądem i /lub gazem. W przypadku absolutnej konieczności zezwala się 
na stosowanie płynów zapobiegających zamarzanie, dodatków i 
inhibitorów, o ile producent tych płynów bądź dodatków gwarantuje, że 
nadają się do tego i nie uszkodzą wymiennika ciepła ani innych części i 
/lub materiałów urządzenia oraz instalacji. 
 Zabrania się korzystać z zamienników płynu zapobiegającego 
zamarzaniu, dodatków lub inhibitorów, których ewidentnie nie wolno 
używać w instalacjach grzewczych oraz nie odpowiadają materiałom 
kotła i instalacji. 
 
Przykłady obiegów wodnych 

W opisanych przykładach poniżej może być potrzeba 
sprawdzenia lub zmiany niektórych parametrów. 
W takich przypadkach należy wejść w menu TECHNIK 
Na głównym ekranie, nacisnąć przycisk Menu główne 

(przycisk 12 – rys. 1). 
Wejść w menu „Technician” za pomocą przycisku kontekstowego 2 
(przycisk 2 – rys. 1). 

 
   Rys.31 
 

Umieścić kod „418” za pomocą przycisków kontekstowych 1 i 2. 
Zatwierdzić każdą cyfrę za pomocą przycisku OK. 

 
Rys.32 

 

Wejść w menu w opcje Parametry za pomocą przycisku OK 

 
Rys.33 

 

Wejść w menu Konfiguracja lub w menu Rodzaj urządzenia w zależności 
od zmienianego parametru. 

 
Rys.34 

 
Zmiany tych parametrów mogą dokonywać tylko przeszkoleni 
serwisanci. Samodzielna modyfikacja jest zabroniona 
ponieważ może spowodować uszkodzenie urządzenia. 
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Dwa obiegi bezpośrednie ogrzewania – Schemat  

 
Rys.35 

 

-Połączenia elektryczne 
Po instalacji należy przeprowadzić niezbędne połączenia elektryczne, 
jak pokazano na schemacie poniżej. 

 
Rys.36 

 

a  1-sza strefa (obieg bezpośredni) 
b  2-ga strefa (obieg bezpośredni) 
M Zasilanie 
R Powrót  

 

72  Termostat 1-sza strefa  
72b Termostat 2-ga strefa  
138  Czujnik zewnętrzny 
307 Pompa obiegowa 1-sza strefa 
306 Pompa obiegowa 2-ga strefa  
I *  Urządzenia zabezpieczające (jeśli wymagane- nie ma w zest.) 
 

Aby włączyć krzywe pogodowe konieczny jest zakup sondy 
zewnętrznej   kod - 013018X0 
 
Zmiana Parametrów menu: 
Konfiguracja według procedury opisanej wcześniej i zmiana na: 
 
“System Type Menu” 
P.01 = 4 
P.09 = 1 
 
Funkcje opcjonalne 
Dla tych dodatkowych połączeń nie ma potrzeby modyfikacji parametrów 

 
Rys.37 

 

139  Zdalny sterownik (np. ROMEO) podłączany zamiennie za 72 
służacy zarządzniu bezpośrednim obiegiem pierwszej strefy 

300  Sygnał załączania palnika (beznapięciowy) Dla przykładu  
narysowany licznik czasu pracy zasilany 230Vac.  

301  Sygnał błędu (beznapięciowy) Dla przykładu pokazana lampa 
sygnalizacyjna 230Vac  

302  Zdalny reset błędu(230Vac) Dla przykładu pokazany podwójny 
wyłącznik 

357  Sygnał błędu 230VacDla przykładu lampka sygnalizacyjna 
230Vac 
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Jeden obieg bezpośredni ogrzewania i jeden obieg CWU z 
cyrkulacją – Schemat 

 
Rys.38 

 

-Połączenia elektryczne 
Po instalacji należy przeprowadzić niezbędne połączenia elektryczne, 
jak pokazano na schemacie poniżej. 

 
Rys.39 

 

a  1-sza strefa (obieg bezpośredni) 
b  Zasobnik ciepłej wody użytkowej 
M Zasilanie 
R Powrót  

 

72  Termostat 1-sza strefa  
130 Pompa cyrkulacyjna CWU 
155 Czujnik zasobnika  
138  Czujnik zewnętrzny 
306 Pompa obiegowa 1-sza strefa 
300 Pompa cyrkulacyjna procesu legionella 
I *  Urządzenia zabezpieczające (jeśli wymagane- nie ma w zest.) 
 
Aby włączyć krzywe pogodowe konieczny jest zakup sondy 
zewnętrznej   kod - 013018X0 
Aby działał zasobnik konieczny jest zakup czujnika NTC 
zasobnika kod -1KWMA11W  
Jeżeli termostat zasobnika CWU jest używany (poza zakresem 
dostawy) wówczas należy zakupić zestaw podłączeniowy kod 
013017X0 

 
Zmiana Parametrów menu: 
Konfiguracja według procedury opisanej wcześniej i zmiana na: 
“Service Menu” 
b02 = 8 (dla modeli 70, 125, 160 i 320), 5 (dla modelu  220) 
b08 =1 
 
“System Type Menu” 
P.09 = 1 
Funkcje opcjonalne 
Dla tych dodatkowych połączeń nie ma potrzeby modyfikacji parametrów 

 
Rys.40 

 

139  Zdalny sterownik ROMEO zamiennie za 72 
301  Sygnał błędu (beznapięciowy) Dla przykładu pokazana lampa 

sygnalizacyjna 230Vac  
302  Zdalny reset błędu(230Vac) Dla przykładu pokazany podwójny 

wyłącznik 
357  Sygnał błędu 230VacDla przykładu lampka sygnalizacyjna 

230Vac 
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Jeden obieg bezpośredni ogrzewania i jeden obieg CWU z 
zaworem przełączającym – 
 Schemat 
Użyć zaworu przełączającego 3 przewodowego 
-FAZA OTWÓŻ 230Vac 
-FAZA ZAMKNIJ 230Vac 
-NEUTRALNY  
Z czasem przełączania do 90 sekund 

 
Rys.41 

-Połączenia elektryczne 
Po instalacji należy przeprowadzić niezbędne połączenia elektryczne, 
jak pokazano na schemacie poniżej. 

 
Rys.42 

 

a  1-sza strefa (obieg bezpośredni) 
b  Zasobnik ciepłej wody użytkowej 
M Zasilanie 
R Powrót  

 

72  Termostat 1-sza strefa  
348 Zawór przełączający 
A Otwieranie 
B Neutralny 
C Zamykanie 
155 Czujnik zasobnika  
138  Czujnik zewnętrzny 

32 Pompa cyrkulacyjna CO 
I *  Urządzenia zabezpieczające (jeśli wymagane- nie ma w zest.) 
 
Aby włączyć krzywe pogodowe konieczny jest zakup sondy 
zewnętrznej   kod - 013018X0 
Aby działał zasobnik konieczny jest zakup czujnika zasobnika 
kod -1KWMA11W 
Jeżeli termostat zasobnika CWU jest używany (poza zakresem 
dostawy) wówczas należy zakupić zestaw podłączeniowy kod 
013017X0 
 
 
Zmiana Parametrów menu: 
Konfiguracja według procedury opisanej wcześniej i zmiana na: 
“Service Menu” 
b02 = 9 (dla modeli B70, B 125 and B 320), 6 (dla modelu B 220) 
 
Funkcje opcjonalne 
Dla tych dodatkowych połączeń nie ma potrzeby modyfikacji 
parametrów 

 
Rys.43 

 
139  Zdalny sterownik (np.ROMEO) zamiennie za 72 
300  Sygnał załączania palnika (beznapięciowy) Dla przykładu  

narysowany licznik czasu pracy zasilany 230Vac.  
301  Sygnał błędu (beznapięciowy) Dla przykładu pokazana lampa 

sygnalizacyjna 230Vac  
302  Zdalny reset błędu(230Vac) Dla przykładu pokazany podwójny 

wyłącznik 
357  Sygnał błędu 230VacDla przykładu lampka sygnalizacyjna 

230Vac 
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Dwie strefy z podmieszaniem, jeden obieg bezpośredni 
ogrzewania i jeden obieg CWU – Schemat 
Sterownik FZ4B obsługuje różne strefy grzewcze (bezpośrednie, z pod 
mieszaniem oraz ładowanie CWU) w różnych konfiguracjach z 
możliwością rozszerzenia o następne przy zastosowaniu większej ilości 
sterowników. Więcej informacji w instrukcji sterownika FZ4B. Tutaj 
przedstawiono tylko przykład.  
Obsługiwane zawory mieszające 3 przewodowe 
-FAZA OTWÓRZ 230Vac 
-FAZA ZAMKNIJ 230Vac 
-NEUTRALNY  
Z czasem przełączania do 180 sekund 

 
Rys.44 

 

-Połączenia elektryczne 
Po instalacji należy przeprowadzić niezbędne połączenia elektryczne, 
jak pokazano na schemacie poniżej. 

 
Rys.45 

 

 
 

72a 1-sza strefa (zawór mieszający), termostat pokojowy 
72b 2-ga strefa (zawór mieszający), termostat pokojowy 
72c 3-cia strefa (obieg bezpośredni), termostat pokojowy 
130 Pompa zasilająca CWU 
138  Czujnik zewnętrzny 
139a 1-sza strefa (zawór mieszający), Termostat np. ROMEO  
139b  2-ga strefa (zawór mieszający), Termostat np. ROMEO  
139c  3-cia strefa (obieg bezpośredni), Termostat np. ROMEO  
155 czujnik zasobnika 
300 pompa cyrkulacyjna anty legionella 
315a Zawór mieszający 1-sza strefa 

A= otwarcie, 
B= neutralny, 
C= zamknięcie 

315b Zawór mieszający 2-ga strefa 
A= otwarcie, 
B= neutralny, 
C= zamknięcie 

I *  Urządzenia zabezpieczające (jeśli wymagane- nie ma w zest.) 
317a Termostat przegrzania 1-sza strefa 
317b Termostat przegrzania 2-ga strefa 
318a Pompa obiegowa 1-sza strefa 
318b Pompa obiegowa 2-ga strefa 
318c Pompa obiegowa 3-cia strefa 
319a czujnik temp. 1-sza strefa 
319b czujnik temp. 2-ga strefa 
M Zasilanie 
R Powrót  
 
a 1-sza strefa (mieszacz) 
b 2-ga strefa (mieszacz) 
c 3-cia strefa (obieg bezpośredni) 
d zasobnik 
 
 
Aby włączyć krzywe pogodowe konieczny jest zakup sondy 
zewnętrznej   kod - 013018X0 
Aby działał zasobnik konieczny jest zakup czujnika zasobnika 
kod -1KWMA11W 
Jeżeli termostat zasobnika CWU jest używany (poza zakresem 
dostawy) wówczas należy zakupić zestaw podłączeniowy kod 
013017X0 
Dodatkowy sterownik FZ4B kod - 013013X0 
 
Zmiana Parametrów menu: 
Konfiguracja według procedury opisanej wcześniej i zmiana na: 
“Service Menu” 
b02 = 8 (dla modeli 70, 125, 160 i 320), 5 (dla modelu  220) 
b08 =1 
 

“System Type Menu” 
P.09 = 1 
 

Parametry płytki FZ4B w instrukcji sterownika. 
 
Funkcje opcjonalne 
Dla tych dodatkowych połączeń nie ma potrzeby modyfikacji 
parametrów 
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Rys.46 

 
301  Sygnał błędu (bez napięciowy) Dla przykładu pokazana lampa 

sygnalizacyjna 230Vac  
302  Zdalny reset błędu(230Vac) Dla przykładu pokazany podwójny 

wyłącznik 
357  Sygnał błędu 230Vac Dla przykładu lampka sygnalizacyjna 

230Vac 
 
 
 
 
 
KASKADA jeden obieg bezpośredni ogrzewania i jeden obieg CWU 
i pompa cyrkulacyjna 
– Schemat 
Sterowniki kotłów obsługują do 6 modułów dla przykładu są tylko 3  

 
Rys.47 

 

-Połączenia elektryczne 
Po instalacji należy przeprowadzić niezbędne połączenia elektryczne, 
jak pokazano na schemacie poniżej.  

Rys.48 
 

a  1-sza strefa (obieg bezpośredni) 
b  Zasobnik ciepłej wody użytkowej 
M Zasilanie 
R Powrót  
72  Termostat 1-sza strefa  
130 Pompa zasilająca CWU 
155 Czujnik zasobnika  
138  Czujnik zewnętrzny 
298 Czujnik kaskady 
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300M Elektrozawór odcinający master 
A Faza otwórz 

B Neutralny 
C Faza zamknij 

 
300S Elektrozawór odcinający slave 
A Faza otwórz 
B Neutralny 
C Faza zamknij 

I *  Urządzenia zabezpieczające (jeśli wymagane- nie ma w zest.) 
306 Pompa obiegowa 1-sza strefa 
 

Aby włączyć krzywe pogodowe konieczny jest zakup sondy 
zewnętrznej   kod - 013018X0 
Aby działał zasobnik konieczny jest zakup czujnika zasobnika 
kod -1KWMA11W 
Konieczny jest zakup czujnika kaskady kod - 1KWMA11W 
 

Zmiana Parametrów menu: 
Niektóre systemy będą wymagały innych parametrów. Wykonać 
procedurę na Masterze potem na następnych kotłach 
Konfiguracja według procedury opisanej wcześniej i zmiana na: 
“Service Menu” 
b02 = 8 (dla modeli 70, 125, 160 i 320), 5 (dla modelu  220) 
b08 =3 
 

“System Type Menu” 
P.02 = 1 
P.09 = 1 
 

Funkcje opcjonalne 
Dla tych dodatkowych połączeń nie ma potrzeby modyfikacji 
parametrów 
 

 

Rys.49 MASTER 

 
Rys.50 SLAVE 

 
139  Sterowanie termostatem, zamiennie za 72 dla zarządzania 1 strefą (układ 

bezpośredni)  
302  Zdalny reset błędu (230Vac) Dla przykładu pokazany podwójny wyłącznik 
357  Sygnał błędu 230Vac Dla przykładu lampka sygnalizacyjna 230Vac 
 
 
 
 
 

 
2.4  Połączenie gazowe 

Przed podłączeniem należy się upewnić czy urządzenie 
przewidziano do pracy z tego typu dostępnym paliwem oraz 
należy starannie wyczyścić wszystkie rury instalacji gazowej, 
aby usunąć wszelkie pozostałości, które mogłyby mieć wpływ 

na pracę kotła. 
 
 Gaz musi zostać podłączony z odpowiednim złączem (patrz. Rys. 75 i 
76), zgodnie z obowiązującymi przepisami, za pomocą sztywnej rury 
metalowej albo węża rurowego ze stali nierdzewnej, instalując zawór 
gazowy oraz filtr między instalacją a kotłem. 
 

Aby zapewnić łatwość otwarcia palnika w czasie prac 
serwisowych ostatnią część połączenia między kotłem a 
instalacją należy wykonać elastycznym przewodem ze stali 

nierdzewnej 

 
Rys.51 

 
Trzeba się upewnić czy wszystkie połączenia gazowe są szczelne. 
Wydajność gazomierza musi odpowiadać równoczesnemu poborowi 
wszystkich urządzeń podłączonych do niego. Średnica rury gazowej 
wychodzącej z kotła nie określa średnicy rury między urządzeniem a 
przyrządem pomiarowym; musi być dobrana na podstawie jej długości i 
straty ciśnienia, zgodnie z obowiązującymi normami.  
 

Nie wolno stosować rur gazowych do uziemienia urządzeń 
elektrycznych. W przypadku podłączenia do układu 
kaskadowego należy się upewnić czy zainstalowano zawór 
odcinający paliwo na zewnątrz z uwagi na moduły. 
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2.5  Połączenie elektryczne 
Podłączenie do sieci elektrycznej 
Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia można zagwarantować 

wyłącznie w przypadku, gdy zostanie prawidłowo podłączone z układem 
uziemiającym zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Ponadto 
układ uziemiający będzie działał sprawnie i właściwie, jeżeli będą go 
przeglądać profesjonalnie wyspecjalizowane służby. Producent nie 
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 
nieprawidłowym uziemieniem instalacji. Należy również się upewnić czy 
układ elektryczny odpowiada maksymalnej mocy, którą pobiera to 
urządzenie, wyszczególnionej na tabliczce znamionowej kotła. 
 
Połączenia z siecią muszą być wykonane za pomocą stałego łącza i 
wyposażone w wyłącznik dwubiegunowy, którego styki rozwierają się na 
co najmniej 3 mm, wstawiając maksymalnie 3A bezpieczniki pomiędzy 
kotłem a linią elektryczną. Ważne jest, aby przestrzegać biegunowości 
(FAZA: przewód brązowy / PRZEWÓD ZEROWY: przewód niebieski / 
UZIEMIENIE: przewód żółto zielony) podczas podłączania z linią 
elektryczną. W trakcie instalacji lub wymiany kabla zasilającego przewód 

uziemiający należy zostawić dłuższy o 2 cm niż pozostałe.  
 
Użytkownikowi nigdy nie wolno wymieniać kabla zasilającego 
urządzenie. W przypadku uszkodzenia kabla należy wyłączyć 

urządzenie i dokonać jego wymiany wyłącznie przez uprawnione do tego 
służby. Podczas wymiany kabla należy zastosować jedynie kabel typu 
“HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm2 o maksymalnej średnicy zewnętrznej 8 
mm. 
 
 
Termostat pokojowy (opcja)  
UWAGA: Termostat pokojowy musi posiadać czyste styki. 
PODŁĄCZENIE LINII 230 V Z ZACISKAMI TERMOSTATU POKOJOWEGO 
USZKODZI KARTĘ ELEKTRONICZNĄ NIEODWRACALNIE.  
Przy podłączaniu zdalnego regulatora czasowego lub wyłącznika 
regulatora czasowego nie wolno ich zasilać ze styków wyłącznika. Muszą 
być zasilane bezpośrednio z sieci zasilającej albo z baterii / 
akumulatorów, w zależności od rodzaju urządzenia. 
 
Sonda zewnętrzna (opcja)  
Należy podłączyć sondę do właściwych zacisków. W przypadku kotła, 
maksymalna dopuszczalna długość kabla elektrycznego łączącego 
zewnętrzną sondę wynosi 50 m. Można zastosować tu zwykły kabel 2-
żyłowy. Sondę zewnętrzną powinno się instalować na ścianie północnej, 
północno-zachodniej lub na ścianie przylegającej największą 

powierzchnią do pokoju gościnnego. Sondy nigdy nie wolno 
wystawiać na działanie porannego słońca, bezpośrednio 
padającego światła słonecznego na tyle, na ile to możliwe; w 
razie konieczności sondę należy zabezpieczyć. W każdym razie 

sondy nie wolno instalować blisko okien, drzwi, otworów wentylacyjnych, 
kanałów spalinowych lub źródeł ciepła, które mogłyby mieć wpływ na 
odczyt. 

 
Rys.52 Wadliwy montaż czujnika temperatury zewnętrznej 

 
Dojście do przyłączy elektrycznych  
Elektryczna listwa zaciskowa znajduje się na tylnej ściance 
pulpitu sterującego kotła. Połączenia należy wykonać zgodnie 

ze schematem zawartym na końcu instrukcji lub przykładowymi 
schematami zamieszczony wcześniej. 

 
Rys.53 Elektryczna listwa zaciskowa 

 
Dla Podłączenia w KASKADZIE 
Można maksymalnie tak podłączyć 6 kotłów 

1. Podłącz okablowanie połączenia kotłów jak na rysunku 
poniżej(przykład dla 3 kotłów) 

 
Rys.54 Połączenie kaskady 

A – Pierwszy kocioł 
B – Drugi kocioł 
C – Trzeci kocioł 

2. Podłącz wszystkie połączenia elektryczne na kotle 1 (szyna 
elektryczna 1-30) 

3. Na następnych kotłach podłącz zasilanie elektryczne, 
elektrozawory odcinające oraz opcjonalnie sygnał zapalenia 
palnika, zdalny reset, sygnał błędu 

4. Załącz kotły 
5. Po procedurze FH sprawdź poprawność połączeń na 

wyświetlaczu kotłów (dolna linia wyświetlacza): 
Kocioł 1 – ikona MASTER „M” 
Kocioł 2 – ikona SLAVE „S” 
Kocioł 3 – ikona SLAVE „S” 

Jeśli ikony nie są widoczne wyłącz zasilanie i sprawdź połączenia zgodnie 
z rys.54 
 

Ustawienia menu  
Wszystkie nastawy muszą być zrobione na wszystkich kotłach. 
 

Możliwe błędy 
Jeśli połączenie miedzy kotłami zostanie rozłączone z jakiejkolwiek 
przyczyny kocioł pierwszy wyświetli BŁĄD F70, a kocioł następny 
wyświetli BŁĄD F71 
 

2.6  Podłączenie przewodów spalinowych 
Urządzenie jest typu B23 wyposażone jest w wentylator pobierający 
powietrze do spalania z kotłowni i wyrzucający spaliny do komina 
(kolektora spalinowego). Przed przystąpieniem do montażu należy 
dokładnie sprawdzić, czy instalacja będzie zgodna z wymaganiami 
miejscowych przepisów i norm. 
Przewody (rury) kominowe powinny być zwymiarowane, zaprojektowane 
i wykonane w sposób zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów 
oraz muszą być wykonane z odpowiednich materiałów, tzn. odpornych 
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na temperaturę i korozję, gładkich od wewnątrz oraz 
szczelnych. W szczególności połączenia nie mogą 
przepuszczać kondensatu. Należy również zapewnić 

odpowiednie punkty odprowadzania skroplin połączone z syfonami 
uniemożliwiającymi powrót utworzonego w przewodach kondensatu do 
kotłów. 
Przed przystąpieniem do montażu komina należy zalać misę kondensatu 
wodą (około 0,5l)  poprzez wylot komina. 

 
Rys.55 

. 
 
Do obliczeń maksymalnej długości komina należy wziąć pod uwagę 
średnicę wylotu spalin oraz ciśnienie dyspozycyjne wentylatora podane 
w tabeli poniżej. 
 Model Model Model Model Model 
 " 70" "125" " 160" " 220" " 320" 
Średnica wylotu 
spalin 

Ø 80 Ø 100 Ø 0 Ø 160 Ø 200 

Ciśnienie 
dyspozycyjne 
wentylatora 

200 Pa 200 Pa 200 Pa 200 Pa 200 Pa 

 
2.7  Podłączenie odprowadzenia kondensatu 
Kocioł posiada syfon do odprowadzania kondensatu, który trzeba 
zamontować według poniższego rysunku. 

 
Rys.56 

Odprowadzenie kondensatu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami co może wiązać się z montażem neutralizatora kondensatu. 
  

3.  Prace serwisowe i konserwacja 
 

Wszystkie opisane niżej czynności, mogą być realizowane tylko przez 
wykwalifikowany personel (spełniających techniczne wymagania 
zawodowe określone obowiązującymi przepisami), taki jak pracownicy 
autoryzowanego serwisu technicznego.  
Firma FERROLI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i urazy 
wynikłe z nieumiejętnego obchodzenia się z urządzeniem przez osoby 
niepowołane. 
 
3.1  Regulacje 
 
Przezbrajanie na zasilanie innym rodzajem gazu  
Urządzenie to może pracować zasilane  gazem ziemnym lub gazem 
płynnym i jest fabrycznie przystosowane na zastosowanie jednego z tych 
dwu gazów, co jest wyraźnie zaznaczone na opakowaniu oraz na 
tabliczce znamionowej. Ilekroć występuje potrzeba korzystania a innego 
typu  gazu od tego, na który urządzenie zostało przystosowane, 
wymagane jest wykorzystanie zestawu do przezbrojenia na dany typ 
gazu. 
Postępowanie jest następujące: 

1. Wyłączyć zasilanie elektryczne. 
2. Zdemontować panel sterujący 
3. Odłączyć przewody elektryczne zaworu gazowego 
4. Odkręcić śruby „E” i zdemontować zawór gazowy 
5. Zamienić dyszę „F” wewnątrz uszczelki „G” na dyszę 

znajdującą się w zastawie przezbrojeniowym. Poskręcać 
urządzenie i sprawdzić szczelność. 

6. Zmienić parametry w menu serwisowym kotła. Zmiany 
dokonać w "USER MENU”-> “Maintenance”-> “Test 
Mode”->  “Gas Type Selection" rysunek poniżej. 
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Rys.57 

7. Umieścić oznakowanie typu gazu na tabliczce znamionowej. 
8. Wykonać analizę spalin kotła na mocy max i min oraz dokonać 

regulacji kotła do prawidłowych wartości CO2 podanych w 
tabeli danych technicznych na końcu instrukcji. 

 
 

 
Rys.58 Model 70 

 

 
Rys.59 Model 125 

 
Rys.60 Model 160 

 

 
Rys.61 Model 220 

 
Rys.62 Model 320 

 
Włączanie trybu TEST 
Należy dotrzeć do ekranu pokazanego na Rys.62 poprzez naciśnięcie  
"USER MENU”-> “Maintenance”-> “Test Mode”-> “Test mode”. 
Kocioł wyświetli aktualną moc którą bedzie można zmienić oraz moc 
nastawy maksymalnej. 

 
Rys.62 

 
Aby zmienić aktualną moc pracy kotła należy nacisnąć przyciski 
kontekstowe 1,2  
Aby wyjść z menu TEST należy nacisnąć przycisk kontekstowy 3 
Wyjście z menu TEST następuje automatycznie po 15 min 

 
Nie wyłączaj kotła z zasilania w czasie trwania testu. Po 
wznowieniu zasilania kocioł wróci do trybu TEST. 

 
 
Zmiana nastawy maksymalnej mocy 
W kotle można ograniczyć moc maksymalną (znamionową) pracy na 
centralne ogrzewanie zgodnie z normą EN 483, aby dopasować kocioł do 
zapotrzebowania systemu grzewczego. Postępuj następująco: 
- Wejdź do menu TEST (patrz 3.1) 
- Obniż lub zwiększ moc przycinkami kontekstowymi 1,2 (minimum-00, 

maksimum-100) zgodnie z charakterystyką nastaw mocy Rys.63. 
- Zatwierdź nastawę mocy maksymalnej poprzez naciśniecie przycisku 

OK 

Ograniczenie max. 

aktualna 
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Po zmianie nastawy mocy maksymalnej należy zapisać wartość na 
naklejce i umieścić obok tabliczki znamionowej 
 
DOSTOSOWANIE MOCY GRZEWCZEJ POZWALA ZACHOWAĆ WARTOŚCI 
EFEKTYWNOŚCI DEKLAROWANE W TABELI 4.3 
 

 

Rys.63 Charakterystyka nastaw mocy 
A- Moc kW    
B- Nastawa w menu TEST kotła 
 

Włączanie trybu TEST KASKADY 
Funkcja ta pozwala na załączenie wszystkich kotłów kaskady na takiej 
samej mocy. Z panelu kotła master (ikona z literką „M”) wejść do menu 
z Rys.66  poprzez naciśniecie "USER MENU”-> „Maintenance”-> „Test 
Mode”-> „Cascade Test mode”. 
Kotły zapalą się i zaczną stopniowo osiągać moc maksymalną. 
Wyświetlacz pokarze aktualną moc(Rys.66- przykład dla 2 kotłów) 
 
• 5% = aktualna moc 
• 1/2 = kotły włączone/ kotły podłączone 

 
Rys.64 

 
Naciśnij przyciski kontekstowe 1,2 żeby zmienić moc, przycisk 3 żeby 
wyjść z menu TEST KASKADY 
Wyjście z menu następuje także automatycznie po 15min. 
 

3.2. Uruchomienie 
 

Próby, które należy wykonać przy pierwszym uruchomieniu oraz po 
każdej operacji obsługowej obejmującej odłączanie od układu, a także 
po zadziałaniu elementów zabezpieczeń układu oraz kotła: 
Przed włączeniem kotła  
• Otworzyć ewentualne zawory odcinające pomiędzy kotłem a 

instalacjami.  
•  Sprawdzić szczelność instalacji gazowej.  
•  Sprawdzić, czy w zbiorniku wyrównawczym panuje prawidłowe 

ciśnienie wstępne  
• Napełnić instalację hydrauliczną i przeprowadzić pełne odpowietrzenie 

kotła i instalacji, otwierając zawór odpowietrzający na kotle i 
ewentualne zawory odpowietrzające w instalacji.  

• Napełnić syfon skroplin i sprawdzić poprawność połączeń układu 
odprowadzania kondensatu  

• Sprawdzić, czy nie ma wycieków wody z instalacji z obwodów wody 
użytkowej, z połączeń lub z kotła.  

•  Sprawdzić prawidłowość połączeń instalacji elektrycznej i działanie 
instalacji uziemiającej.  

• Sprawdzić, czy wartość ciśnienia gazu  jest zgodna z wymogami.  
•  Sprawdzić, czy nie ma płynów lub materiałów łatwo palnych w 

bezpośredniej bliskości kotła  
 

Nie przestrzeganie powyższych instrukcji może 
prowadzić do zagrożenia ulatnianiem się gazu i 
spalin, pożaru, wybuchu, porażenia elektrycznego 
lub wyciekiu wody 

 
 
Kontrole podczas działania  
•  Włączyć przycisk ON, rozdział 1.3  
• Upewnić się, że obwód paliwa i instalacji wodnych są szczelne.  
•  Skontrolować sprawność systemu kominowego podczas działania 

kotła.  
• Sprawdzić, czy układ usuwania skroplin i syfon są szczelne i działają 

poprawnie  
• Skontrolować, czy cyrkulacja wody, między kotłem a instalacjami, 

odbywa się w sposób prawidłowy.  
• Upewnić się, że modulacja zaworu gazu jest prawidłowa zarówno w 

fazie ogrzewania jak i produkcji wody użytkowej.  
• Sprawdzić, czy zapłon kotła działa prawidłowo, wykonując kilka prób 

zapłonu i gaszenia za pomocą termostatu pokojowego lub sterowania 
zdalnego.  

• Korzystając z analizatora spalin podłączonego do wylotu spalin kotła 
sprawdzić, czy zawartość CO2 w spalinach dla kotła pracującego przy 
maksymalnej i minimalnej wydajności odpowiada zawartości podanej 
w tabeli danych technicznych dla danego typu gazu.  

• Upewnić się, że zużycie paliwa wskazywane przez gazomierz odpowiada 
podanemu w tabeli danych technicznych.  

• Sprawdzić prawidłowość zaprogramowania parametrów i wprowadzić 
ewentualne pożądane ustawienia użytkownika (krzywa kompensacji, 

moc, temperatury itp.)  
 
3.3. Konserwacja Kontrola okresowa 

 
 Aby zapewnić długotrwałe prawidłowe działanie urządzenia, trzeba 
zlecać wykwalifikowanej firmie serwisowej coroczny przegląd obejmujący 
następujące testy:  
•  Czyszczenie wymiennika. 
•  Sprawdzenie oraz ewentualne czyszczenie palnika. Do ewentualnego 

czyszczenia nie używać produktów chemicznych ani szczotek 
stalowych.  

• Sprawdzenie i czyszczenie elektrody. Elektroda nie może być 
obrośnięta osadem i musi być prawidłowo ustawiona.  

• Sprawdzenie izolacji oraz uszczelnień 
• Sprawdzenie i czyszczenie filtrów 
• Sprawdzenie i czyszczenie syfonu kondensatu 
• Sprawdzenie i czyszczenie kanałów dostarczających powietrze w kotle 

i kotłowni 
•  Sprawdzenie i czyszczenie kanałów dymowych 
• Sprawdzenie i uzupełnienie ciśnienia powietrza w naczyniu 

przeponowym 
• Sprawdzenie szczelności gazu i wody. 
• Sprawdzenie jakości wody w instalacji.  
• Sprawdzenie ciśnienia wody w instalacji. 
• Sprawdzenie poprawności działanie zabezpieczeń systemu i kotła 
• Sprawdzenie poprawności działania pomp 
• Sprawdzenie ciśnienia zasilania gazu 
• Wykonanie analizy spalin oraz ewentualnej regulacji kotła. 
 
Obudowę kotła, panel oraz elementy ozdobne można czyścić miękką, 
wilgotną szmatką. Nie należy używać rysujących detergentów ani 
rozpuszczalników. 
 
Rozbieranie osłon 
Aby otworzyć palnik należy:  

1. Odkręcić śruby i zdjąć pokrywę górną i pzrednią 
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Rys.65 

2. Odkręcić i zdemontować panele tylne 

 
Rys.66 

 
3. Zdemontować śruby i nakrętki (6 dla modeli 70 i 125; 8 dla 

modeli 160, 220, 320) 
 

 
Rys.67 

 
4. Otwórz palnik 

 
Po otwarciu zablokuj używając wsporników (1 lub 2 w zależności od 
modelu). 

 

 
Rys.68 

Po otwarciu drzwiczek palnika należy zabezpieczyć ją 
podpierając ramionami, aby zapobiec ryzyku przypadkowego 
zamknięcia podczas prac konserwacyjnych. 
 
Aby zamknąć palnik należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej 
kolejności. 
 
Po poskręcaniu urządzenia należy sprawdzić szczelność gazu 
 

 

Rys.69 
 

3.4. Rozwiązywanie problemów 
 

Diagnostyka 
Kocioł jest wyposażony w zaawansowany system autodiagnostyczny. W 
razie wystąpienia nieprawidłowości w pracy kotła, na wyświetlaczu miga 
symbol usterki, a w przypadku pracy w kaskadzie jest wyświetlany numer 
kotła z błędem. 
Są błędy, które powodują trwałą blokadę (oznaczone symbolem OK- aby 
zresetować). W celu przywrócenia działania, wystarczy nacisnąć przycisk 
OK na 1 sekundę lub RESET na sterowniku zdalnego sterowania ROMEO 
(opcjonalne) jeśli jest zainstalowany. Jeżeli kocioł nie uruchamia się, błąd 
musi najpierw zostać naprawiony. 
Inne usterki powodują blokady czasowe, które są automatycznie 
kasowane ,jak tylko wraca stan normalnego funkcjonowania kotła. 
Tabela błędów 
Kod Usterka Możliwa przyczyna Rozwiązanie 
Błędu 
A01 Brak zapłonu palnika Brak gazu lub niskie 

ciśnienie gazu 
Sprawdzić, czy dopływ gazu do kotła jest 
regularny i czy w rurach nie ma powietrza 
oraz ciśnienie zasilania gazu 

Usterka elektrody 
wykrywania/zapłonu 

Sprawdzić przewody elektrony, 
prawidłowość pozycjonowania elektrody 
oraz skontrolować ją pod kątem osadu 
kamiennego 

Uszkodzony zawór gazu Sprawdzić lub wymienić zawór gazu 
Zbyt niska moc zapłonu Dokonać regulacji mocy zapłonu 

Uszkodzony transformator 
zapłonowy (tylko w 
modelach B220 i B320) 

Jeśli konieczne wymienić 

Niedrożny syfon Sprawdź drożność układu 
odprowadzającego skropliny 

A02 Sygnał płomienia przy 
wyłączonym palniku 

Usterka elektrody Sprawdzić okablowanie elektrody 
jonizacyjnej 
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Usterka płyty Sprawdzić płytę 
A03 Zadziałanie 

zabezpieczenia przed 
przegrzaniem 

Uszkodzony czujnik 
ogrzewania 

Sprawdzić prawidłowość położenia oraz 
działanie czujnika ogrzewania 

Brak obiegu wody w 
instalacji 

Sprawdzić cyrkulator 

Obecność powietrza w 
instalacji 

Odpowietrzyć instalację 

A04 Zadziałanie 
zabezpieczenia 
przewodu 
odprowadzającego 
spaliny 

Usterka F07 
wygenerowana 3 razy 
przez ostatnie 24 godziny 

Patrz usterka F07 

A05 Zadziałanie 
zabezpieczenia 
wentylatora 

Usterka F15 generowana 
przez 1 kolejną godzinę 

Patrz usterka F15 

A06 Brak płomienia po fazie 
zapłonu (6 razy w ciągu 4 
min.) 

Usterka elektrody 
jonizacyjnej 

Sprawdzić pozycję elektrody jonizacyjnej i 
ewentualnie ją wymienić 

Niestabilny płomień Sprawdzić palnik 

Usterka Offset zespołu 
gazowego 

Sprawdzić kalibrację Offset przy mocy 
minimalnej 

Zatkane przewody 
powietrzno spalinowe 

Przeprowadzić rewizję systemu powietrzno 
- spalinowego. 

Niedrożny syfon Sprawdź drożność układu 
odprowadzającego skropliny 

F07 Wysoka temperatura 
spalin 

Częściowo zatkany lub 
mały przekrój przewodu 
spalinowego 

Skontrolować drożność i wydajność 
komina 

Pozycja czujnika spalin Skontrolować prawidłowość ustawienia i 
działanie czujnika spalin 

F10 Usterka czujnika na 
zasilaniu 1 

Uszkodzony czujnik Sprawdzić przewody lub wymienić czujnik 
Okablowanie zwarte 
Przerwany przewód 

F11 Usterka czujnika powrotu Uszkodzony czujnik Sprawdzić przewody lub wymienić czujnik 
Okablowanie zwarte 
Przerwany przewód 

F12 Usterka czujnika c.w.u. Uszkodzony czujnik Sprawdzić przewody lub wymienić czujnik 
Okablowanie zwarte 
Przerwany przewód 

F13 Usterka czujnika spalin Uszkodzony czujnik Sprawdzić przewody lub wymienić czujnik 
Okablowanie zwarte 
Przerwany przewód 

F14 Usterka czujnika na 
zasilaniu 2 

Uszkodzony czujnik Sprawdzić przewody lub wymienić czujnik 
Okablowanie zwarte 
Przerwany przewód 

F15 Usterka wentylatora Brak zasilania 230V Sprawdzić przewody i 3-biegunową 
wtyczkę zasilającą 

Przerwany sygnał czujnika 
prędkości obrotowej 

Sprawdzić przewody i 5-biegunową 
wtyczkę 

Uszkodzony wentylator Skontrolować wentylator 
F26 Przycisk na kontrolerze 

zaworu gazowego. 
Przycisk na kontrolerze 
zaworu gazowego 
zablokowany  

Sprawdź przycisk sterownika zaworu 
gazowego ewentualnie wymień sterownik 

F34 Napięcie zasilania niższe 
niż 170V. 

Problemy w sieci 
elektrycznej 

Sprawdzić instalację elektryczną 

F35 Nieprawidłowa 
częstotliwość w sieci 

Problemy w sieci 
elektrycznej 

Sprawdzić instalację elektryczną 

F37 Ciśnienie wody instalacji 
niewłaściwe 

Ciśnienie za niskie Napełnić instalację 
Uszkodzony czujnik Sprawdzić czujnik 

F39 Usterka sondy 
zewnętrznej 

Sonda uszkodzona lub 
zwarcie okablowania 

Sprawdzić przewody lub wymienić czujnik 

Sonda odłączona po 
włączeniu temperatury 
płynnej 

Odłączyć zewnętrzną sondę lub wyłączyć 
regulację pogodową 

 Sprawdzić zawór bezpieczeństwa 
Sprawdzić zbiornik wyrównawczy 

A41 Pozycja czujnika Czujnik na zasilaniu 
odłączony od rury 

Sprawdzić prawidłowość położenia oraz 
działanie czujnika ogrzewania 

A42 Usterka czujnika układu 
co. 

Uszkodzony czujnik Wymienić czujnik 

F50 Błąd czujnika 
kaskadowego 

Uszkodzony czujnik Sprawdzić okablowanie lub wymienić 
czujnik Zwarcie na okablowaniu 

Odłączone okablowanie 
F52 Usterka czujnika 

ogrzewania 
Uszkodzony czujnik Wymienić czujnik 

A61 Błąd sterownika  Sterownik ABM03 Sprawdzić połączenie uziemienia lub 
wymień sterownik jeśli to koniczne 

A62 Brak komunikacji pomiędzy 
płytką elektroniczną a 
zespołem gazowym 

Płytka elektroniczna nie 
podłączona 

Podłączyć płytkę do zespołu gazowego 

Uszkodzony zespół 
gazowy 

Wymienić zespół gazowy 

A63 A64 A65 
F66 

Błąd sterownika palnika 
DBM12 

Wewnętrzny błąd 
sterownika palnika DBM12 

Sprawdzić połączenie uziemienia lub 
wymień sterownik jeśli to koniczne 

F99 Brak komunikacji 
pomiędzy sterownikiem a 
wyświetlaczem 

Przerwane połączenie 
kablowe 

Sprawdź połączenie kablowe pomiędzy 
kontrolerem i wyświetlaczem (6 żyłowe) 

 
4. Dane techniczne 

 
7 Wejście gazu 
10 Krócieć Zasilania 
16 Wentylator 
32 Pompa CO (nie ma w opakowaniu) 
36 Odpowietrznik automatyczny 
44 Zawór gazowy 
72 Sterownik pokojowy (nie ma w opakowaniu) 
72b Drugi sterownik pokojowy (nie ma w opakowaniu) 
81 Elektroda zapłonowa 
82 Elektroda jonizacyjna 
95 Zawór 3-rogowy 2 przewodowy(nie ma w opakowaniu) 

A = Faza grzanie 
B = Neutralny 

98 Wyłącznik 
114 Czujnik ciśnienia 
130 Pompa CWU (nie ma w opakowaniu) 
138 Czujnik zewnętrzny (nie ma w opakowaniu) 
139 Zdalny sterownik czasowy (nie ma w opakowaniu) 
154 Odpływ skroplin 
155 Czujnik CWU (nie ma w opakowaniu) 
186 Czujnik powrotu 
188 Elektroda zapłonowa/jonizacyjna 
191 Czujnik spalin 
220 Sterownik zapłonu 
256 Sygnał pompy modulacyjnej 
275 Kurek spustowy  
278 Czujnik CO/STB  
298 Czujnik kaskady (nie ma w opakowaniu) 
299 Wejście 0-10 Vdc 
300 Sygnał zapalenia palnika (przekaźnik beznapięciowy) 
301 Sygnał błędu (przekaźnik beznapięciowy) 
302 Zdalny reset (230 V) 
306 Pompa C.O. (nie ma w opakowaniu) 
307 Druga pompa C.O. (nie ma w opakowaniu) 
321 Powrót zimny 
346 Powrót ciepły 
348 Zawór 3-drogowy - 3 przewody (nie ma w opakowaniu) 

A = Faza Grzenie 
B = Neutralny 
C = Faza CWU 

357 Sygnał błędu (230 Vac) 
361 Podłączenie kaskady – następny moduł 
362 Podłączenie kaskady – wcześniejszy moduł 
363 Komunikacja MODBUS 
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4.1 Wymiary 
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4.2 Obieg wody 
 

 
Rys.82 Obieg wody 

 
4.3  Tabele danych technicznych 
  Dane Jednostki Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość  

Model   70 125 160 220 320  

Max. moc cieplna kW 65.5 116.0  207.0 299.0 (Q) 

Min. moc cieplna kW 14.0 23.0  41.0 62.0 (Q) 

Max. moc wyjściowa (80/60 °C) kW 64.4 114.0  204.0 294.5 (P) 
Min. moc wyjściowa (80/60 °C) kW 13.7 22.5  40.2 60.8 (P) 
Max. moc wyjściowa (50/30 °C) kW 69.9 125  220 320 (P) 
Min. moc wyjściowa (50/30 °C) kW 15.0 24.8  44.2 66.8 (P) 

Sprawność Pmax (80/60 °C) % 98.3 97.9  98.4 98.4  

Sprawność Pmin (80/60 °C) % 98.0 98.0  98.0 98.0  

Sprawność Pmax (50/30 °C) % 106.8 106.8  106.8 106.8  

Sprawność y Pmin(50/30 °C) % 107.7 107.7  107.7 107.7  

Sprawność 30% % 109.7 109.7  109.5 109.7  

Klasa emisji NOx    6 (NOx) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Dane Jednostki Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość  

Model  70 125 160 220 320  

Max. Temperatura spalin (80 - 60 
°C) °C 68.0 66.0  67.0 67.0  

Min. Temperatura spalin (80 - 60 
°C) °C 60.0 60.0  61.0 61.0  

Max. Temperatura spalin (50 - 30 
°C) °C 43.0 43.0  45.0 45.0  

Max. Temperatura spalin (50 - 30 
°C) °C 33.0 32.0  31.0 31.0  

Przepływ spalin Pmax g/s 30.0 53.0  94.0 140.0  

Przepływ spalin Pmin g/s 7.0 11.0  20.0 30.0  

Dysza G20 Ø 6.7 9.4  15.5 17.0  

Ciśnienie zasilania gazu G20 mbar 20 20 20 20 20  

Max. przepływ gazu G20 m3/h 6.93 12.28  21.9 31.64  

Min. przepływ gazu G20 m3/h 1.48 2.43  4.34 6.56  

CO2 max G20 % 9.30 9.30  9.30 9.00  

CO2 min G20 % 8.80 8.70  8.70 8.50  

Dysza G31 Ø 5.2 7.4  12.5 12.5  

Ciśnienie zasilania gazu G31 mbar 37 37 37 37 37  

Max. przepływ gazu G31 kg/h 5.09 9.01  16.8 23.0  

Min. przepływ gazu G31 kg/h 1.09 1.79  3.19 4.82  

CO2 max G31 % 10.30 10.50  10.50 10.50  

CO2 min G31 % 9.80 9.50  9.50 9.50  

Max. ciśnienie w instalacji bar 6 6 6 6 6 (PMS) 
Min. ciśnienie w instalacji bar 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  

Max. temperatura pracy °C 95 95 95 95 95 (tmax) 
Pojemność wodna litr 166 265  386 530 (H2O) 
Ochrana przeciwporażeniowa IP X0D X0D X0D X0D X0D  

Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50  

Pobór mocy W 105 200  260 330  

Cieżar bez wody kg 180 280  400 500  

Typ urządzenia   B23  

PIN CE   0085CL0441  

Ten kocioł działa prawidłowo przy przepływie 0 litrów/h 
 

 
4.4 Tabele ErP 
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4.5  Charakterystyki 
 
Strata ciśnienia 
 

 
Rys.83 Strata ciśnienia dla modeli 70 - 125 

 
 
 

 
Rys.84 Strata ciśnienia dla modeli 220 i 320 

 
A = przepływ 
B = m H2O 
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4.6  Schematy elektryczne 
UWAGA: Podczas podłączenia sterownika pokojowego należy wyciągnąć zworkę  

 
Rys.85 schemat elektryczny model 70 
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Rys.86 schemat elektryczny model 125 
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Rys.87 schemat elektryczny model 220 i 320 
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Firma FERROLI POLAND nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości występujące w niniejszej instrukcji, jeżeli 
spowodowane są przez błędy w druku lub przepisaniu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w naszych wyrobach zmian, 
które uznamy za niezbędne lub użyteczne, które nie naruszają podstawowych charakterystyk. 

 
FERROLI POLAND Sp. z o.o. 
al. W. Korfantego 138 
40-156 Katowice 
tel: 032/ 47 33 100, 
mail: 
ferroli@ferroli.com.pl 

http://www.ferroli.com.pl 
 

Serwis: serwis@ferroli.com.pl 
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