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1 Opis

1.1 Wprowadzenie
TANTAQUA jest stojącym kotłem z żeliwnym korpusem i stalowym zasobnikiem na ciepłą
wodę użytkową (zabezpieczonym od wewnątrz szkliwem porcelanowym).
W skład wyposażenia kotła wchodzi:
− Jednostopniowy zespół gazowy
− Zawór bezpieczeństwa dla obiegu grzewczego
− Naczynie przeponowe
− Układ dwóch pomp z trzystopniową regulacją wydajności (pierwsza � obieg grzewczy,

druga � ładowanie zasobnika c.w.u.)
− Termostat regulacji wody w kotle
− Termostat maksymalnej temperatury wody w kotle
− Termostat bezpieczeństwa
− Termostat regulacji wody w podgrzewaczu c.w.u.
− Termostat załączający pompę
− Termostat temperatury spalin
− Termostat wody w podgrzewaczu c.w.u.
− Manometr kotła
− Przełącznik zima � lato
− Zawór odpowietrzający
− Antykorozyjna anoda magnezowa zasobnika c.w.u.

1.2 Wytyczne montażowe
Montaż kotła oraz przyłącze do instalacji gazowej, wodnej, elektrycznej jak i pierwsze
uruchomienie ( w późniejszym czasie konserwacja) powinny być wykonywane tylko przez
wyspecjalizowane firmy z ważnymi uprawnieniami, stosujące się do obowiązujących
normatywnych wytycznych technicznych.
Kubatury pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł oraz instalacja odprowadzania spalin
powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami. Za uszkodzenia wynikłe w skutek
niewłaściwego montażu, producent nie bierze odpowiedzialności.

1.3 Zasada funkcjonowania
Przełącznik w pozycji �Zima�
Gdy przełącznik znajduje się w pozycji �ZIMA� urządzenie przygotowane jest do wytwarzania
ciepła w obiegu centralnego ogrzewania z priorytetem  produkcji ciepłej wody użytkowej. Co
oznacza, że w przypadku zapotrzebowania w c.w.u. palnik gazowy pracuje, pompa obiegu
grzewczego nie pracuje, natomiast pompa ładowania zasobnika c.w.u. wymusza obieg:
kocioł � wężownica zasobnika � kocioł. W chwili osiągnięcia zadanej temperatury w
zasobniku c.w.u. pompa ładowania zatrzymuje się i zaczyna pracować pompa obiegu
grzewczego, jeśli oczywiście istnieje zapotrzebowanie na ciepło w układzie c.o. Pompa
układu c.o. oraz palni gazowy przestają pracować w chwili osiągnięcia zadanej temperatury
na termostacie regulacyjnym kotła lub po osiągnięciu w pomieszczeniu temperatury zadanej
na termostacie pokojowym (nie dostarczony z kotłem). Jeśli w trakcie zasilania obiegu c.o.
spadnie temperatura wody w zasobniku c.w.u. z powodu zwiększonego poboru, następuje
automatyczne zatrzymanie pompy c.o. i uruchomienie pompy ładującej zasobnik.
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Przełącznik w pozycji �Lato�
Jeżeli przełącznik znajduje się w tej pozycji, kocioł wytwarza tylko ciepłą wodę użytkową, a
obieg centralnego ogrzewania jest trwale wyłączony. Palnik kotła i pompa podgrzewacza
pracują tylko w celu utrzymania odpowiedniej temperatury c.w.u.

Termostat zabezpieczający przed przegrzaniem kotła
W momencie wyłączenia obiegu grzewczego wskutek osiągnięcia zadanej temperatury wody
w kotle, z równoczesnym zatrzymaniem pompy obiegowej występuje bezwładność cieplna,
która może spowodować zablokowanie kotła przez termostat bezpieczeństwa wytarowany
na 100°C. Aby wyeliminować tą niedogodność, termostat sterujący cyrkulacją w kotle �TC�
został ustawiony w taki sposób, że w przypadku gdy temperatura wody w kotle przewyższa
temperaturę wytarowaną na nim (poniżej 100°C), ten uruchamia pompę ładującą zasobnik
(kocioł ustawiony w pozycji �LATO�), lub pompę obiegu grzewczego (kocioł ustawiony w
pozycji �ZIMA�) � następuje odprowadzenie ciepła z kotła.

1.4 Schemat hydrauliczny kotła
Rys. 1

Legenda:
1. Odpowietrznik ręczny
2. Zawór bezpieczeństwa na

dopływie wody sanitarnej (nie
dostarczony)

3. Zawór spustowy
4. Wężownica
5. Zasobnik c.w.u
6. Termostat regulacyjny

podgrzewacza
7. Anoda magnezowa
8. Naczynie przeponowe
9. Pompa c.o.
10. Odpowietrznik automatyczny
11. Termostat ograniczający

zasobnika
12. Termostat regulacyjny kotła
13. Termometr kotła
14. Termometr zasobnika
15. Termostat bezpieczeństwa
16. Przerywacz ciągu kominowego
17. Korpus kotła
18. Zapalnik gazu
20. Palnik
21. Manometr
22. Pompa ładująca zasobnika c.w.u.
23. Zespół gazowy
24. Zawór bezpieczeństwa
25. Zawory zwrotne
26. Zawór spustowy zasobnika

27. Termostat cyrkulacyjny
28. Rura dyfuzora
29. Zawór napełniania instalacji c.o.
30. Zbiornik wyrównawczy c.w.u. (nie dostarczony z

kotłem)
31. Czujnik zaniku ciągu kominowego.
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1.5 Kontrola układu odprowadzania spalin
Kocioł wyposażony jest w termostat spalin (poz. 31 Rys.1), który zapewnia większe
bezpieczeństwo i kontrolę procesu wydalania produktów spalania, przerywając dopływ gazu
do palnika w przypadku nieprawidłowego ciągu spalinowego komina.
W przypadku zadziałania termostatu spalin kocioł przechodzi w stan blokady. Aby go
odblokować, należy odkręcić zaślepkę ochronną umieszczoną na tablicy oprzyrządowania
(Rys. 7) i wcisnąć przycisk termostatu. Kocioł zacznie normalnie funkcjonować.
W przypadku wymiany termostatu spalin, należy używać tylko oryginalnych części
zamiennych i upewnić się, czy połączenie elektryczne są prawidłowo wykonane. Nie wolno
odłączać termostatu spalin od obwodu elektrycznego.  Częste wyłączanie kotła za
pośrednictwem termostatu spalin świadczy o złym funkcjonowaniu kotła lub instalacji
odprowadzenia spalin i powinno być zgłoszone do uprawnionego serwisu.

2 Dane techniczne i wymiary

2.1 Wymiary i podłączenia
Dwufunkcyjne kotły TANTAQUA w trakcie produkcji seryjnie przystosowane są do pracy z
gazem GZ50. Przezbrojenie kotła na gaz płynny LPG powinno zostać wykonane przez osoby
z odpowiednimi uprawnieniami.

Rys. 2
LEGENDA
1. Termomanometr kotła
2. Termometr podgrzewacza
3. Zaślepka
4. Termostat kotła
5. Termostat podgrzewacza
6. Przełącznik lato-zima
7. Termostat spalin
8. Zbiornik wyrównawczy

9. Zawór bezpieczeństwa
10. Przycisk usuwania blokady
a1 Zasilanie instalacji c.o.
a2 Powrót z instalacji c.o.
a3 Zasilanie gazowe
a4 Wyjście ciepłej wody użytkowej ¾��
a5 Cyrkulacja c.w.u.
a6 Wejście zimnej wody użytkowej ¾��
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Tabela 1
Wymiary i podłączenia

Kocioł a1
φ

a2
φ

a3
φ

a4
φ

a5
φ

a6
φ

A
mm

Przyłącze komina
φ

Zbiornik
wyrównawczy

litry

Tantaqua 16 1�� 1�� ½�� ¾�� ¾�� ¾�� 150 100 10
Tantaqua 23 1�� 1�� ½�� ¾�� ¾�� ¾�� 155 110 10
Tantaqua 30 1�� 1�� ½�� ¾�� ¾�� ¾�� 160 130 10

2.2 Parametry kotła

Tabela 2
Typ kotła Tantaqua 16 Tantaqua 23 Tantaqua 30
Moc cieplna wyjściowa kW 11,0÷16,2 16,0÷23,0 20,0÷29,5
Obciążenie cieplne kW 12,7÷18,0 18,4÷25,5 23,0÷32,8
Pojemność wodna dm3 7,3 9,0 10,7
Zawór bezpieczeństwa bar 3 3 3
Dopuszczalne ciśnienie robocze c.o. bar 4 4 4
Dopuszczalne ciśnienie robocze c.w.u. bar 9 9 9
Pojemność zasobnika c.w.u. dm3 90 90 90

Początkowy litry/10min 150 180 200Wydatek c.w.u.
przy ∆t = 30°C Ciągły litry/h 540 730 850
Średnica rury spalin mm 100 110 130
Strumień spalin kg/h 47 65 83
∆T spalin � toczenia °C 116 115 115
Sprawność kotła 80/60 % 90,1 90,2 90,3
Zawartość CO2 % 5,8 5,8 5,8
Zapotrzebowanie ciągu Pa 3 3 3

Tabela 3
Główne dysze

gazowe
Dysze gazowe

pilota Zużycie gazu w palniku

GZ50
m3/h

LPG
kg/h

Kocioł
Liczba

elementów
żeliwnych

Ilość
dysz GZ50

∅
LPG

∅
GZ50

∅
LPG

∅ Min. Nom. Min. Nom.
Tantaqua 16 3 2 2,45 1,55 0,35 0,225 1,16 1,94 0,90 1,50
Tantaqua 23 4 3 2,35 1,50 0,35 0,225 1,69 2,70 1,31 2,08
Tantaqua 30 5 4 2,35 1,50 0,35 0,225 2,46 3,47 1,63 2,68

Tabela 4
Ciśnienie zasilania gazu Ciśnienie gazu w palnikach

Kocioł GZ50
mbar

LPG
mbar

GZ50
mbar

LPG
mbar

Tantaqua 16 20 37 13,0 35
Tantaqua 23 20 37 15,2 35

Tantaqua 30 20 37 14,2 35

Maksymalna temperatura eksploatacyjna wody c.o. wynosi 90°C
Maksymalna temperatura eksploatacyjna c.w.u. wynosi 60°C, zakres regulacji zawiera się
w przedziale od 40°C do 60°C.
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2.3 Własności regulacyjna kotłów TANTAQUA
W kotłach możliwa jest regulacja obciążenia cieplnego i w konsekwencji mocy cieplnej
(wyjściowej) kotła. Regulacji tej dokonuje się na zespole gazowym ustawiając odpowiednie
parametry gazu.
Wykresy na rysunkach 3a i 3b ilustrują zależność pomiędzy ciśnieniem gazu na palniku, a
mocą wyjściową kotła. Dokładne dopasowanie mocy kotła do zapotrzebowania ciepła
pozwala na osiągniecie maksymalnej sprawności urządzenia, co wiąże się z oszczędnością
spalanego paliwa, jak również z przedłużeniem żywotności kotła.

Charakterystyka mocy dla gazu ziemnego GZ50 � Rys. 3a

Charakterystyka mocy dla gazu płynnego � Rys. 3b

1 � Tantaqua 16
2 � Tantaqua 23
3 � Tantaqua 30
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2.4 Charakterystyka pomp � c.o i c.w.u.
Pompy mają wbudowaną trzypołożeniową regulację wydajności � 1,2,3 � dla różnych
prędkości obrotowych pompy.

Rys. 4

2.5 Charakterystyka strat ciśnienia po stronie wodnej
Straty ciśnienia po stronie wodnej kotłów typu Tantaqua pokazano na poniższym wykresie
(Rys. 5a)

Rys. 5a



TANTAQUA

9

2.6 Ciśnienie dyspozycyjne

Rys. 5b
Uwaga: Wykres odnosi się do maksymalnej wysokości podnoszenia pompy

3 Montaż (instalacja)
POWINNA BYĆ WYKONANA PRZEZ AUTORYZOWANYCH PRACOWNIKÓW
SERWISOWYCH FIRMY FERROLI, ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.
Zalecamy wstawić między kotłem i instalacją c.o. zawory odcinające, które pozwolą, w razie
konieczność, odłączyć kocioł od instalacji, bez konieczności jej opróżniania.

3.1 Pomieszczenie kotła
Uwaga: Urządzenie może być zainstalowane tylko w pomieszczeniach z odpowiednią
instalacją nawiewno-wywiewną i doprowadzania spalin.

Rura przyłączeniowa do przewodu spalinowego musi mieć średnicę nie mniejszą od średnicy
przyłącza przerywacza ciągu. Jej długość począwszy od przerywacza ciągu powinna
wynosić nie mniej niż pół metra.
Rozmieszczenie kanałów spalinowych, ich wymiary itp. powinny być wykonane zgodnie z
projektem oraz obowiązującymi normami i przepisami.

3.2 Podłączenie wody do urządzenia
Podłączenia wykonać do odpowiednich króćców przyłączeniowych (Rys. 2). Króciec
spustowy zaworu bezpieczeństwa musi być podłączony do lejka zbiorczego, aby uniknąć
wypływu wody do pomieszczenia, w którym znajduję się kocioł w przypadku wystąpienia zbyt
wysokiego ciśnienia w instalacji wodnej centralnego ogrzewania.
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Zbiornik wyrównawczy c.w.u (nie dostarczony z kotłem) można montować na wyjściu c.w.u.
lub przed grupą bezpieczeństwa (nie dostarczona z kotłem) montowaną na zasilaniu wody
użytkowej zasobnika (Rys. 1 poz. 2 i 30).

Uwaga: W miejscach zapowietrzania się instalacji c.o. należy zamontować zawory
odpowietrzające. Jeśli kocioł został zainstalowany poniżej instalacji grzewczej, należy
zamontować w obiegu zawór zwrotny, aby zapobiec naturalnej cyrkulacji wody centralnego
ogrzewania.

3.3 Napełnianie instalacji wodnej
Kocioł zaopatrzony jest w zawór kulowy do napełniania ręcznego instalacji grzewczej (Rys. 1
poz.29). Ciśnienie wody w układzie grzewczym w stanie zimnym powinno zawierać się
między 0,5÷1 bara. Podczas pracy urządzenia, w wyniku parowania gazów rozpuszczonych
w wodzie, może nastąpić obniżenie ciśnienia w układzie grzewczym. W takim przypadku
należy przy pomocy zaworu napełniającego doprowadzić ciśnienie wody do wartości ok.
1,5bara (ciśnienie dla układu grzewczego w stanie gorącym), przy którym kocioł będzie
pracował prawidłowo.

3.4 Podłączenie gazu
Podłączenie gazu powinno być przeprowadzone przez osobę lub firmę z odpowiednimi
uprawnieniami, na przewodzie rurowym łączącym kocioł z instalacją gazową należy umieścić
zawór odcinający.

3.5 Podłączenia elektryczne
Kocioł należy podłączyć do jednofazowej sieci elektrycznej 230V/50Hz, miedzy siecią a
kotłem należy umieścić bezpieczniki topikowe max 5A oraz wyłącznik. Kocioł musi być
podłączony do sprawnej instalacji uziemiającej.
Wewnątrz tablicy rozdzielczej znajdują się zmostkowane styki przygotowane do
ewentualnego podłączenia kotła z termostatem pokojowym (patrz Rys. 6a, 6b,6c,6d).

3.6 Podsumowanie
Po wypełnieniu instalacji zgodnie z powyższym opisem należy sprawdzić szczelność
instalacji c.o., c.w.u i gazowej. Sprawdzić także, czy podłączenie z siecią elektryczną jest
prawidłowe.
Kocioł może pracować także bez termostatu pokojowego, jednak zaleca się jego
zainstalowanie z następujących powodów:
− Większego komfortu w pomieszczeniach ogrzewalnych, oraz łatwiejszej regulacji

temperatury w nich,
− Większej oszczędności energetycznej.

Uwaga: Firma Ferroli Poland nie bierze na siebie odpowiedzialności na szkody powstałe w
wyniku złego uziemienia elektrycznego kotła.
W przypadku wymiany kabla elektrycznego zasilania, zużywać wyłącznie kabla �HAR H05
VV-F� 3x0,75mm2 o średnicy zewnętrznej max 8mm.
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4 Schematy elektryczne

4.1 Tantaqua CE � wersja z pilotem świeczkowym
Rys. 6a. Schemat przyłączeniowy - centralka elektryczna Haneywell S4561A1015.

Legenda
L Faza CR Pompa c.o.
N Neutralny CB Pompa ładująca zasobnika c.w.u.

FUS Bezpiecznik topikowy 5A TA Termostat pokojowy (opcja)
TRB Termostat podgrzewacza 0÷60°C EI Przełącznik lato-zima
TLB Termostat limitu podgrzewacza 80°C RL Przekaźnik
TRC Termostat regulacyjny kotła F Termopara

TS Termostat bezpieczeństwa VG1 Cewka 1 zespołu gazowego
TC Termostat cyrkulatora 85÷90°C VG2 Cewka 2 zespołu gazowego
TF Termostat zaniku ciągu kominowego

Uwaga: Mostek na zaciskach 1 i 2 usunąć w przypadku podłączenia termostatu pokojowego.
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Rys. 6b. Schemat ideowy połączeń - centralka elektryczna Haneywell S4561A1015.

Legenda
L Faza CR Pompa c.o.
N Neutralny CB Pompa ładująca zasobnika c.w.u.

FUS Bezpiecznik topikowy 5A TA Termostat pokojowy (opcja)
TRB Termostat podgrzewacza 0÷60°C EI Przełącznik lato-zima
TLB Termostat limitu podgrzewacza 80°C RL Przekaźnik
TRC Termostat regulacyjny kotła F Termopara

TS Termostat bezpieczeństwa VG1 Cewka 1 zespołu gazowego
TC Termostat cyrkulatora 85÷90°C VG2 Cewka 2 zespołu gazowego
TF Termostat zaniku ciągu kominowego

Uwaga: Mostek na zaciskach 1 i 2 usunąć w przypadku podłączenia termostatu pokojowego.
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4.2 Tantaqua EL CE � wersja z zapłonem elektronicznym
Rys. 6c. Schemat przyłączeniowy - centralka elektryczna Haneywell S4561A1015.

Legenda
L Faza TA Termostat pokojowy (opcja)
N Neutralny EI Przełącznik lato-zima

FUS Bezpiecznik topikowy 5A RL Przekaźnik
TRB Termostat podgrzewacza 0÷60°C OS Operator 2° stopnia
TLB Termostat limitu podgrzewacza 80°C F Filtr przeciwzakłóceniowy
TRC Termostat regulacyjny kotła VG Zespół gazowy

TS Termostat bezpieczeństwa B1 Cewka 1 zespołu gazowego
TC Termostat cyrkulatora 85÷90°C B2 Cewka 2 zespołu gazowego
TF Termostat zaniku ciągu kominowego CE Centralka elektr. kontroli płomienia
CR Pompa c.o. ER Elektroda jonizacyjna
CB Pompa ładująca zasobnika c.w.u. EA Elektroda zapłonowa

PR Przycisk usuwania blokady

Uwaga: Mostek na zaciskach 4 i 5 usunąć w przypadku podłączenia termostatu pokojowego.
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Rys. 6d. Schemat ideowy połączeń - centralka elektryczna Haneywell S4561A1015.

Legenda
L Faza TA Termostat pokojowy (opcja)
N Neutralny EI Przełącznik lato-zima

FUS Bezpiecznik topikowy 5A RL Przekaźnik
TRB Termostat podgrzewacza 0÷60°C OS Operator 2° stopnia
TLB Termostat limitu podgrzewacza 80°C F Filtr przeciwzakłóceniowy
TRC Termostat regulacyjny kotła VG Zespół gazowy

TS Termostat bezpieczeństwa B1 Cewka 1 zespołu gazowego
TC Termostat cyrkulatora 85÷90°C B2 Cewka 2 zespołu gazowego
TF Termostat zaniku ciągu kominowego CE Centralka elektr. kontroli płomienia
CR Pompa c.o. ER Elektroda jonizacyjna
CB Pompa ładująca zasobnika c.w.u. EA Elektroda zapłonowa

PR Przycisk usuwania blokady

Uwaga: Mostek na zaciskach 4 i 5 usunąć w przypadku podłączenia termostatu pokojowego.
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5 Włączanie i wyłączanie

5.1 Kontrola przy pierwszym uruchomieniu kotła
Przed pierwszym uruchomieniem kotła, należy skontrolować czy:
− otwarte są zawory odcinające między kotłem a instalacją,
− instalacja wodna i gazowa jest prawidłowo napełniona � odpowietrzona,
− nie występują nieszczelności gazu i wody w instalacji kotłowej,
− podłączenie elektryczne jest prawidłowe,
− w bezpośrednim pobliżu kotła nie znajdują się ciecze lub materiały łatwopalne,
− komin jest drożny oraz ciąg kominowy jest prawidłowy.

Rys. 7. Tablica sterownicza

Legenda:
1. Termomanometr
2. Termometr zasobnika c.w.u.
3. Zaślepka
4. Przycisk usuwania blokady
(model elektroniczny)
5. Zaślepka przycisku
usuwającego blokadę zaniku
ciągu kominowego.
6. Przełącznik trójpołożeniowy
lato � 0 � zima.
7. Termostat regulacyjny
temperatury c.w.u.
8. Termostat regulacyjny
temperatury wody na zasilaniu
kotła.

5.2 Włączenie kotła
5.2.1 Tantaqua CE � wersja z pilotem świeczkowym
− Ustawić przełącznik �lato � 0 � zima� (poz.6 Rys. 7) w pozycji �zima�,
− Ustawić termostat regulacji kotła (poz.8 Rys. 7) na wartość minimalną,
− Otworzyć zawór odcinający gazu, odpowietrzyć instalację gazową w kotle,
− Włącz zasilanie elektryczne kotła,
− Nacisnąć i przytrzymać przycisk �D� zespołu gazowego (Rys. 8a)
− Zapalić palnik pilota wciskając przycisk urządzenia zapłonowego piezoelektrycznego

umiejscowionego na lewym boku kotła.
− Trzymać wciśnięty przycisk �D� zespołu gazowego przez 15÷20 sekund, następnie powoli

go popuszczając sprawdzić, czy pilot pozostaje zapalony. Jeśli nie, odczekaj 30 sekund i
powtórz operację zapalania.

− Ustawić termostat regulacyjny kotła (poz.8 Rys. 7) na żądaną temperaturę. Nastąpi
zapalenie się palnika głównego,

− Ustawić przełącznik �lato � 0 � zima� (poz.6 Rys.7) wg wymagań w pozycji �lato� lub
�zima�, wyregulować temperaturę wody zasilającej c.o. (pokrętło 8 Rys.7), wyregulować
temperaturę w zasobniku c.w.u. (pokrętło 7 Rys. 7). Po tych czynnościach kocioł pracuje
automatycznie.
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5.2.2 Tantaqua EL CE � wersja z zapłonem elektronicznym
− Ustawić przełącznik �lato � 0 � zima� (poz.6 Rys. 7) w pozycji �zima�,
− Ustawić termostat regulacji kotła (poz.8 Rys. 7) na wartość minimalną,
− Otworzyć zawór odcinający gazu, odpowietrzyć instalację gazową w kotle,
− Włącz zasilanie elektryczne kotła,
− Ustawić termostat regulacyjny kotła (poz.8 Rys. 7) na żądaną temperaturę. Nastąpi

zapalenie się palnika głównego,
− Ustawić przełącznik �lato � 0 � zima� (poz.6 Rys.7) wg wymagań w pozycji �lato� lub

�zima�, wyregulować temperaturę wody zasilającej c.o. (pokrętło 8 Rys.7), wyregulować
temperaturę w zasobniku c.w.u. (pokrętło 7 Rys. 7). Po tych czynnościach kocioł pracuje
automatycznie.

Uwaga: Jeśli po poprawnym uruchomieniu kotła palnik nie zapala się, a  czerwona lampka
blokująca centralkę elektroniczną świeci się (podświetlany przycisk 4 Rys. 7), odczekaj około
15 sekund, po czym wciśnij przycisk usuwania blokady (poz. 4 Rys.7) � lampka blokująca
powinna zgasnąć. Od tego momentu centralka elektroniczna kontroluje pracę kotła.
W przypadku, gdy kolejne próby uruchomienia kotła nie udają się, należy zajrzeć do
rozdziału �Usterki�.

5.3 Chwilowe wyłączenie
Aby na krótki czas wyłączyć kocioł wystarczy ustawić przełącznik �lato � 0 � zima� (poz.6
Rys. 7) w pozycji �0�.

5.4 Dłuższe wyłączenie kotła
Ustawić przełącznik �lato � 0 � zima� (poz.6 Rys. 7) w pozycji �0�. Zamknąć główny zawór
gazowy i odciąć prąd od urządzenia.
Uwaga: Jeśli kocioł nie jest używany przez dłuższy czas w okresie zimowym, aby uniknąć
uszkodzeń związanych ze zbyt dużym obniżeniem się temperatury, całkowicie opróżnić
kocioł z wody.

5.5 Kontrola po uruchomieniu kotła
W momencie pierwszego uruchomienia należy:
− upewnić się, czy obieg gazu i instalacji wodnej jest szczelny,
− sprawdzić poprawność załączania się kotła załączając i wyłączając kocioł za

pośrednictwem termostatu regulującego (poz.8 Rys. 7),
− skontrolować sprawność kanału spalinowego podczas pracy kotła,
− upewnić się, czy zużycie paliwa wskazane na liczniku odpowiada zużyciu

przedstawionemu w tabeli 3 (str.6)
− skontrolować, czy obieg wody między kotłem a instalacją przebiega poprawnie
− upewnić się, czy w fazie �zima� po otwarciu kurka ciepłej wody produkcja c.w.u. jest

stabilna,
− skontrolować, czy w fazie �lato� palnik zapala się i gaśnie za pośrednictwem termostatu

regulacyjnego c.w.u (poz.7 Rys. 7),

Uwaga: Przysłona wziernika kontroli zapłonu powinna być zamknięta podczas normalnej
pracy kotła (Tantaqua CE � wersja z pilotem świeczkowym).
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6 Regulacje

6.1 Regulacja mocy i ciśnienia na palniku głównym
Regulacja przeprowadza się na śrubach A i B zaworu gazowego (Rys. 8a, Rys. 8b) po
zdjęciu osłonki ochronnej C. Tego typu operację należy przeprowadzać z dużą ostrożnością.

6.2 Regulacja płomienia pilota świeczkowego (Tantaqua CE)
Płomień pilota powinien prawidłowo objąć termoparę (Rys. 10b). W celu przeprowadzenia
regulacji płomienia należy podziałać na śrubę 3 (Rys.8a) zespołu gazowego.

6.3 Regulacja temperatury zasilania centralnego ogrzewania
Regulację temperatury wody c.o. wykonuje się przy pomocy termostatu regulacyjnego 8
(Rys. 7) znajdującego się na tablicy sterowniczej kotła. Kręcąc pokrętłem termostatu zgodnie
z ruchem wskazówek zegara podnosimy temperaturę wody c.o., natomiast kręcąc w
kierunku przeciwnym obniżamy ją.
Minimalna temperatura wody c.o. nie może być niższa niż 55°C, a maksymalna nie wyższa
niż 90°C.

6.4 Regulacja temperatury w pomieszczeniu
Regulacja taka możliwa jest tylko wtedy, gdy do kotła podłączony jest regulator pokojowy.
Regulacji w pomieszczeniu dokonuję się poprzez odpowiednią nastawę temperatury na
regulatorze pokojowym.
Zaletą zastosowania regulatorów pokojowych jest oszczędność w zużyciu gazu, z
jednoczesnym wzrostem komfortu w ogrzewanych pomieszczeniach.

6.5 Regulacja mocy instalacji grzewczej c.o.
Podłączyć odpowiedni manometr do króćca  pomiaru ciśnienia 1 (Rys.8a, Rys.8b)
umieszczonym w dolnej części zaworu gazowego. Termostat regulacyjny temp. c.o. ustawić
na wartość maksymalną.
Wyregulować ciśnienie gazu do wartości żądanej śrubą regulacyjną B (Rys.8a, Rys.8b),
korzystając jednocześnie z charakterystyki mocy dla gazu ziemnego (Rys.3a) lub
charakterystyki mocy dla gazu płynnego (Rys.3b).
Następnie 2÷3 razy włączyć i wyłączyć palnik kotła za pośrednictwem termostatu
regulacyjnego temp. c.o., sprawdzając czy żądana wcześniej wartość ciśnienia nie uległa
zmianie. W przypadku nieprawidłowego ciśnienia należy powtórzyć regulację, aż do
uzyskania wymaganego ciśnienia.
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Rys.8a Zawór gazowy V 4600 Q Honeywell � Tantaqua CE (wersja z pilotem świeczkowym)

Legenda:
1. Pomiar ciśnienia na zasilaniu
2. Pomiar ciśnienia na wyjściu

zespołu gazowego.
3. Śruba regulacyjna pilota

świeczkowego
A. Regulacja ciśnienia nominalnego
B. Regulacja ciśnienia c.o.
C. Osłona ochronna
D. Przycisk włączania/wyłączania

Uwaga: Ciśnienie mierzone w punktach pomiarowych 1 i 2 powinno być odczytane
przynajmniej 30 sekund po wykonaniu zmian w regulacji.

Rys.8b Zawór gazowy VR 4600 QA Honeywell � Tantaqua EL CE (wersja z zapłonem
elektronicznym)

Legenda:
1. Pomiar ciśnienia na zasilaniu
2. Pomiar ciśnienia na wyjściu

zespołu gazowego
A. Regulacja ciśnienia nominalnego
B. Regulacja ciśnienia c.o.
C. Osłona ochronna
D. Element dla L.P.G
E. Zaślepka

Uwaga: Ciśnienie mierzone w punktach pomiarowych 1 i 2 powinno być odczytane
przynajmniej 30 sekund po wykonaniu zmian w regulacji.
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6.6 Regulacja ∆t c.o. przy zróżnicowanej wydajności pompy
Skok cieplny ∆t (różnica temperatury wody między zasilaniem i powrotem systemu
grzewczego) powinien być niższy od 20°C. Otrzymuje się go poprzez zmianę wydajności �
wysokości podnoszenia pompy, działając na przełącznik o trzech nastawach prędkości.
Wraz ze wzrostem prędkości wirnika pompy maleje ∆t; prędkość wirnika pompy maleje - ∆t
rośnie.

6.7 Regulowanie ciśnienia wody w instalacji grzewczej
Odczytu ciśnienia wody w instalacji dokonuje się z termomanometru umieszczonego na
pulpicie sterowniczym kotła. Regulację ciśnienia opisano w rozdziale 3.3. (Str.10).
W przypadku, gdy kocioł pracuje w systemie otwartym c.o. należy okresowo sprawdzić
poziom wody w zbiorniku przelewowym.

6.8 Regulacja temperatury ciepłej wody użytkowej
Temperaturę ciepłej wody użytkowej można regulować poprzez pokrętło termostatu
regulacyjnego (poz.7 Rys.7). Zakres regulacji zawiera się w przedziale od 40°C do 60°C.

7 Przezbrojenie kotła na inny rodzaj gazu
Uwaga: Przezbrajanie kotłów na inny rodzaj gazu może być wykonywane tylko przez osoby
lub firmy z odpowiednimi uprawnieniami.

7.1 Przezbrojenie z GZ50 na gaz płynny LPG
7.1.1 Tantaqua CE � z pilotem świeczkowym
Wymienić dysze palnika głównego i pilota świeczkowego. Średnice dysz oraz ciśnienia gazu
na palniku podano w tabeli 3 i 4 (Str.6).
Po przezbrojeniu kotła należy wyregulować ciśnienie w palniku (śruba A Rys.8a) do wartości
nominalnej ciśnienia.

7.1.2 Tantaqua EL CE � z zapłonem elektronicznym
Przed wymianą dysz w kotle należy wymontować zaślepkę �E� w zespole gazowym (Rys.8b)
oraz wmontować element �D� (Rys.8b), następnie wymienić dysze palnika głównego.
Średnice dysz oraz ciśnienia gazu na palniku podano w tabeli 3 i 4 (Str.6).
Po przezbrojeniu kotła należy wyregulować ciśnienie w palniku (śruba A Rys.8b) do wartości
nominalnej ciśnienia.

7.2 Wymiana dysz
Aby wymienić dysze należy:
− Wyłączyć dopływ gazu i prądu do kotła
− Wymontować z kotła cały kolektor gazowy łącznie z palnikami głównymi (patrz

rozdział 8.5)
− Wymontować palniki z kolektora gazowego (Rys.11)
− Wymontować pilota świeczkowego � tylko Tantaqua CE
− Wymienić dysze główne w kolektorze, oraz sprawdzić, czy uszczelki nie są uszkodzone
− Wymienić dyszę pilota świeczkowego � tylko Tantaqua CE (Rys.10a)
− Złożyć całość postępując w odwrotnej kolejności
− Wyregulować ciśnienie gazu na palnikach
− Sprawdzić, czy nie występują nieszczelności w instalacji gazowej
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8 Konserwacja i czyszczenie
Uwaga: Czynności związane z konserwacją i czyszczeniem kotłów mogą być wykonywane
tylko przez osoby lub firmy z odpowiednimi uprawnieniami. Nie zastosowanie się do tego
warunku może grozić utratą gwarancji na urządzenie.

8.1 Okresowa kontrola kotła i komina
Przynajmniej raz w roku powinny być przeprowadzane następujące przeglądy kontrolne:
− Ciśnienie wody w instalacji c.o. w stanie zimnym musi zawierać się między 0,5÷1 bara.

Jeśli jest inaczej, to należy wyregulować je do podanej wartości.
− Przyrządy sterownicze i bezpieczeństwa (zespół gazowy, termostaty) muszą działać

prawidłowo.
− Palnik i korpus kotła należy czyścić miękkimi szczotkami lub sprężonym powietrzem (nie

używać środków chemicznych).
− Zbiornik wyrównawczy musi być pełny.
− Instalacje gazowa i wodna muszą być szczelne.
− Przepływ gazu oraz ciśnienie powinny odpowiadać wartościom zawartym w tabelach.
− Pompy obiegowe nie mogą być zablokowane.
− Cała instalacja odprowadzania spalin (komin i czopuch) musi być czysta i szczelna.

8.2 Czyszczenie kotła i palnika
Kocioł nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Wystarczy w zupełności
czyszczenie kotła raz w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.
Podczas czyszczenia korpusu kotła należy wykonać następujące czynności:
− zdjąć pokrywę kotła (poz.1 Rys.9)
− wymontować pokrywę przerywacza ciągu kominowego (poz.2 Rys.9)
− wymontować z kotła cały kolektor gazowy łącznie z palnikami głównymi (patrz

rozdział 8.5)
− w miejsce palników umieścić przekładkę (np. tekturową) ułatwiającą po oczyszczeniu

korpusu kotła usunąć nieczystości i chroniącą przed zabrudzeniem dolną (zasobnikową)
część kotła. Do czyszczenia używać odpowiedniej szczotki (poz.3 Rys.9)

− po oczyszczeniu zmontować wymontowane wcześniej elementy kotła.

Podczas czyszczenia zwrócić szczególną uwagę na termostat zaniku ciągu kominowego
(zamontowany w tylnej części przerywacz ciągu).
Palnik nie powinien być czyszczony substancjami chemicznymi lub szczotkami stalowymi
(stosować sprężone powietrze).
Sprawdzić szczelność instalacji gazowej oraz prawidłowe działanie wszystkich urządzeń
sterujących i wykonawczych (termostatów, zespołu gazowego, pomp cyrkulacyjnych itp.)

8.3 Przegląd podgrzewacza c.w.u.
Okresowo co rok lub raz na dwa lata (w zależności od stopnia twardości wody) należy
sprawdzić stopień zużycia anody magnezowej (poz.4 Rys.9) zabezpieczającej przed korozją
wnętrze zasobnika c.w.u. Jeśli anoda jest w  dużym stopniu zużyta, należy ją wymienić
odkręcając od zewnątrz.
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Rys.9

Legenda:
1. Pokrywa kotła
2. Pokrywa przerywacza ciągu
3. Szczotka czyszcząca
4. Anoda magnezowa

8.4 Element zapłonowy
8.4.1 Pilot świeczkowy � Tantaqua CE
Rys.10a Elementy składowe pilota świeczkowego

Rys.10b Prawidłowe ustawienie płomienia pilota świeczkowego
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8.4.2 Zapłon elektroniczny � Tantaqua EL CE
Rys.10c Prawidłowe ustawienie szczeliny pomiędzy masą a elektrodą zapłonową.

Legenda:
1. Elektroda jonizacyjna
2. Elektroda zapłonowa

8.5 Demontaż instalacji gazowej
8.5.1 Tantaqua CE
− Odłączyć przewód zasilania elektrycznego zespołu gazowego
− Odłączyć termostat bezpieczeństwa z osłony podtrzymującej
− Wykręcić 4-śruby A (Rys.11) przytwierdzające kołnierz przewodu gazowego do zespołu

gazowego
− Wykręcić 2 nakrętki B-C (Rys.11) przytrzymujące drzwi komory spalania kotła
− Wyjąć z kotła całą grupę gazową (zespół gazowy i palniki)

8.5.2 Tantaqua EL CE
− Wykręcić 4-śruby A (Rys.11)

przytwierdzające kołnierz
przewodu gazowego do zespołu
gazowego

− Odłączyć przewody elektryczne
od zespołu gazowego oraz od
elektrod układu zapłonowego

− Wykręcić 2 nakrętki B-C
(Rys.11) przytrzymujące drzwi
komory spalania kotła

− Wyjąć z kotła całą grupę
gazową (zespół gazowy i
palniki)
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9 Usterki
Aby uniknąć niepotrzebnych wydatków przed kontaktem z serwisem, sprawdź czy usterki nie
wynikają z braku prądu lub gazu.

Pilot nie zapala się
(Tantaqua CE)

Brak gazu � otwórz zawór gazowy.
Zapowietrzone przewody gazowe � odpowietrzyć instalację
gazową (patrz rozdział: Uruchomienie kotła).
Niewystarczający strumień gazu � wyreguluj przepływ za
pomocą śruby na zaworze.

Pilot wyłącza się � gaśnie
(Tantaqua CE)

Uszkodzona termopara - sprawdzić lub ewentualnie
wymienić.
Nieprawidłowa regulacja płomienia - wyregulować płomień za
pomocą śruby zaworu gazowego.
Słaby styk z czujnikiem zaworu gazowego � sprawdzić styki.

Po kilku próbach zapalenia
centralka elektroniczna blokuje
kocioł (Tantaqua EL CE) �
lampka blokady kotła zapalona
na pulpicie kotła

Brak gazu � otwórz zawór gazowy.
Zapowietrzone przewody gazowe � odpowietrzyć instalację
gazową.
Sprawdzić ustawienie elektrod, zapłonowej i jonizacyjnej.
Elektrody zabrudzone � usunąć nalot z elektrod.
Sprawdzić podłączenie kotła do sieci elektrycznej oraz
sprawność instalacji uziemiającej.
Sprawdzić termostat bezpieczeństwa.

W fazie zapalania nie występuje
przeskok iskry pomiędzy
elektrodami (Tantaqua EL CE)

Złe ustawienie elektrod � sprawdzić i poprawić.
Elektrody zabrudzone � usunąć nalot z elektrod.
Termostat regulacyjny ustawiony na zbyt niską temperaturę.
Sprawdzić zasilanie elektryczne.
Sprawdzić centralkę elektroniczną.
Sprawdzić, czy połączenie fazy i zera do kotła nie jest
zamienione.

Główny palnik nie zapala się Brak zasilania � sprawdź podłączenie.
Niedrożne dysze � przedmuchaj dysze.
Zabrudzony zawór � przeczyść zawór lub wymień.
Uruchomiony termostat zaniku ciągu � odblokuj ręcznie.

Wybuchy na palniku Niedobór gazu � sprawdź ciśnienie na palniku.
Zabrudzony kocioł � wyczyść.
Zabrudzony palnik � wyczyść.

Zapach niedopalonego gazu Zabrudzony kocioł � wyczyść.
Niewystarczający dopływ powietrza � popraw wentylację w
kotłowni.
Niewłaściwa regulacja płomienia � sprawdź przepływ gazu
na liczniku i ciśnienie na palniku.

Kocioł pracuje, ale temperatura
nie wzrasta

Niewłaściwa regulacja płomienia � sprawdź, ewentualnie
skoryguj.
Brudny kocioł � wyczyść.
Niewłaściwy kocioł � sprawdź, czy kocioł jest odpowiednio
dobrany do mocy systemu grzewczego.
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Zbyt wysoka temperatury spalin
na wyjściu z kotła

Zła regulacja płomienia � sprawdź, czy zużycie gazu jest
prawidłowe.
Zanieczyszczony kocioł � wyczyść korpus.
Niewłaściwie dobrany kocioł � sprawdź poprawność doboru
kotła do zapotrzebowania.

Kondensacja w kotle Zła regulacja termostatu � przestaw termostat kotła na
wyższą temperaturę.
Zła regulacja płomienia � sprawdź regulację płomienia.
Zbyt niskie zużycie gazu � sprawdź wg tabeli

Kocioł łatwo się brudzi Zła regulacja płomienia � sprawdź regulację palnika
głównego i czy zużycie gazu jest zgodne z tabelą.

Zimne grzejniki w okresie
zimowym

Przełącznik Lato-0-Zima w pozycji Lato, zmień na Zima.
Termostat pokojowy (jeśli podłączony) zbyt nisko
wyregulowany lub uszkodzony � ustawić na wyższą
temperaturę lub wymienić.
Blokada pompy � odblokować zdejmując bezpiecznik i
przekręcić wał śrubokrętem.
Blokada i brak obrotu pompy � wymienić kondensator
lub pompę.

Ciepłe grzejniki w okresie letnim Przełącznik Lato-0-Zima w pozycji Zima � ustawić w
pozycji Lato.
Termostat pokojowy (jeśli podłączony) wyregulowany
zbyt wysoko � ustawić na niższą temperaturę.

Duża zmienność temperatury
wody użytkowej

Zbyt niskie zasilanie wody � zwiększyć przepływ do min
3 litry/minutę.

Zaniżona produkcja ciepłej wody
użytkowej

Zbyt niskie ciśnienie wody w sieci � zamontować
hydrofor.
Podgrzewacz częściowo zanieczyszczony � oczyścić
podgrzewacz (uprawniony serwis)

Brak ciepłej wody użytkowej Zanieczyszczony podgrzewacz � wymienić na nowy
(uprawniony serwis)

Kocioł wyłącza się bez powodu Sprawdzić, czy nie zadziałał termostat zaniku ciągu
spalinowego � odblokować kocioł ręcznie.
Sprawdź czopuch komina i jego podłączenie do kotła.
Uważaj aby nie uszkodzić kapilary termostatu zaniku
ciągu kominowego.
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10 Dane dla gazu GZ35 i GZ41.5

Główne dysze gazowe Ciśnienie gazu w palnikach

GZ35
mbar

GZ41.5
mbar

Kocioł Ilość
dysz GZ35

∅
GZ41.5

∅ Min Max Min Max
Tantaqua 16 2 3,75 3,1 2,8 5,6 4,0 8,1
Tantaqua 23 3 3,6 3,0 3,4 6,5 4,8 9,3
Tantaqua 30 4 3,6 3,0 3,0 6,0 4,3 8,7
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