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PL
1. OSTRZE ENIA OGÓLNE
• Nale y uwa nie przeczyta  ostrze enia zawarte w niniejszej instrukcji, poniewa  zawiera ona

wa ne wskazówki dotycz ce bezpiecze stwa podczas monta u, eksploatacji i konserwacji.
• Niniejsza instrukcja obs ugi stanowi integraln  i istotn  cz  produktu i powinna by  starannie pr-

zechowywana przez u ytkownika, aby w razie potrzeby mo na by o z niej skorzysta  w pr-
zysz o ci.

• W przypadku sprzeda y lub przekazania urz dzenia innemu w a cicielowi b d  w razie prze-
prowadzki, zawsze nale y si  upewni , e instrukcja zosta a do czona do kot a w sposób
umo liwiaj cy skorzystanie z niej przez nowego w a ciciela i/lub instalatora.

• Instalacja i konserwacja powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi normami, wed ug in-
strukcji producenta i przeprowadzone przez wykwalifikowany personel

• Niew a ciwa instalacja lub z a konserwacja mo e spowodowa  obra enia u ludzi i zwierz t, a tak e
szkody materialne Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno ci za szkody powsta e
wskutek b dów podczas instalacji i eksploatacji ani wskutek nieprzestrzegania wskazówek udzie-
lonych przez producenta.

• Przed jakimikolwiek czynno ciami konserwacyjnymi lub czyszczeniem od czy  urz dzenie od za-
silania elektrycznego za pomoc  wy cznika i/lub innych urz dze  od czaj cych

• W razie usterki i/lub z ego dzia ania urz dzenia wy czy  je i powstrzyma  si  od jakichkolwiek
prób napraw lub interwencji bezpo rednio w kotle Zwraca  si  wy cznie do wykwalifikowanych se-
rwisantów Ewentualna naprawa-wymiana mo e by  przeprowadzona wy cznie przez serwisanta
z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi i wy cznie przy u yciu oryginalnych cz ci zamien-
nych Nieprzestrzeganie powy szych zalece  mo e negatywnie wp yn  na bezpiecze stwo
urz dzenia

• W celu zagwarantowania sprawnego dzia ania urz dzenia, niezb dne jest przeprowadzanie okre-
sowej konserwacji przez wykwalifikowany personel.

• Urz dzenie mo na stosowa  jedynie do celów, do jakich zosta o przewidziane Wszelkie inne za-
stosowania s  uwa ane za niew a ciwe i mog  by  niebezpieczne

• Po zdj ciu opakowania upewni  si , e zawarto  jest kompletna i nie jest uszkodzona. Elemen-
tów opakowania nie wolno zostawia  w zasi gu dzieci, poniewa  mog  one stanowi  zagro enie

• Urz dzenie nie mo e by  obs ugiwane przez dzieci w wieku poni ej 8 lat i osoby o ograniczonej
sprawno ci fizycznej, sensorycznej lub umys owej, b d  nieposiadaj ce do wiadczenia i niezb d-
nej wiedzy, chyba e pod nadzorem lub po uprzednim poinstruowaniu w zakresie bezpiecznej
obs ugi urz dzenia lub zwi zanych z nim zagro e . Pilnowa , aby dzieci nie bawi y si  urz dze-
niem. Czyszczenie i konserwacja le ce w gestii u ytkownika mog  by  wykonywane przez dzieci
w wieku co najmniej 8 lat wy cznie pod nadzorem osoby doros ej.

• W razie w tpliwo ci nie u ywa  urz dzenia i zwróci  si  do dostawcy.
• Urz dzenie oraz jego akcesoria nale y zutylizowa  w odpowiedni sposób, zgodnie z

obowi zuj cymi przepisami.
• Ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji obs ugi przedstawiaj  produkt w uproszczony spo-

sób Niniejsza ilustracja mo e si  nieznacznie ró ni  od dostarczonego produktu

2. INSTRUKCJA OBS UGI
2.1 Prezentacja
Szanowny Kliencie,
Dzi kujemy za wybór kot a FERROLI o zaawansowanym projekcie, awangardowej te-
chnologii, wysokiej niezawodno ci i jako ci wykonania. Prosimy o uwa ne przeczytanie
niniejszej instrukcji, poniewa  zawiera ona wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa
instalacji, u ytkowania oraz konserwacji.
ATLAS D ECO 56 UNIT jest to generator ciep a o wysokiej wydajno ci, s u cy do pro-
dukcji ciep ej wody u ytkowej (opcjonalnie) i do ogrzewania pomieszcze , wyposa ony
w olejowy palnik nadmuchowy. Korpus kot a sk ada si  z elementów eliwnych,
z o onych przy pomocy pier cieni dwusto kowych oraz zespórek stalowych. System
sterowania opiera si  na mikroprocesorze z interfejsem cyfrowym i zapewnia zaawan-
sowan  funkcjonalno  regulacji termicznej.

A
Kocio  jest przystosowany do pod czenia do zewn trznego podgrzewac-
za ciep ej wody u ytkowej (opcja). W niniejszej instrukcji wszystkie
funkcje zwi zane z produkcj  c.w.u. s  aktywne tylko przy opcjonalnym
zasobniku wody u ytkowej pod czonym jak pokazano na sez. 3.3

2.2 Panel sterowania
Panel

wygl d 1- Panel sterowania

Obja nienia do panelu
1 = Przycisk zmniejszenia ustawienia temperatury instalacji c.w.u
2 = Przycisk zwi kszenia ustawienia temperatury instalacji c.w.u
3 = Przycisk zmniejszenia ustawienia temperatury instalacji c.o.
4 = Przycisk zwi kszenia ustawienia temperatury instalacji c.o.
5 = Wy wietlacz
6 = Przycisk wyboru trybu Lato / Zima
7 = Przycisk wyboru trybu Economy / Comfort
8 = Przycisk Przywrócenia stanu normalnego
9 = Przycisk zap on / wy czenie urz dzenia
10 = Przycisk menu "P ynna Temperatura"
11 = Wskazanie osi gni cia ustawionej temperatury c.w.u
12 = Symbol ciep ej wody u ytkowej
13 = Wska nik dzia ania instalacji c.w.u
14 = Ustawienie / Temperatura ciep ej wody u ytkowej na wyj ciu
15 = Wskazanie tryb Eco (Economy) lub Comfort
16 = Temperatura zewn trznego czujnika (z opcjonaln  sond  zewn trzn )
17 = Pojawia si  cz c sond  zewn trzn  lub sterowanie czasowe zdalne (opcjonalne)
18 = Temperatura otoczenia (z opcjonalnym zdalnym sterowaniem czasowym)
19 = Wska nik palnika w czony
20 = Wska nik dzia ania zabezpieczenia przez zamarzaniem
21 = Wska nik ci nienia w instalacji c.o
22 = Wska nik usterki
23 = Ustawienie / temperatura zasilania uk adu c.o.
24 = Symbol ogrzewania
25 = Wska nik dzia ania obiegu c.o
26 = Wskazanie osi gni cia ustawionej temperatury zasilania instalacji c.o
27 = Wska nik trybu Lato
Komunikat podczas pracy
Ogrzewanie

danie ogrzewania (z Termostatu Pokojowego lub Sterowania Czasowego Zdalnego)
wskazywane jest poprzez miganie symbolu gor cego powietrza nad symbolem grzej-
nika (poz. 24 i 25 - fig. 1).
Stopnie gradacji ogrzewania (poz. 26 - fig. 1) zapalaj  si  stopniowo, w miar  jak tem-
peratura czujnika ogrzewania osi ga ustawion  warto .

wygl d 2
Woda u ytkowa (Comfort)
Komunikat o zapotrzebowaniu na wod  u ytkow  (generowany na skutek poboru ciep ej
wody u ytkowej) wskazywany jest poprzez miganie symbolu gor cej wody pod symbolem
kranu (poz. 12 i 13 - fig. 1). Sprawdzi , czy w czona jest funkcja Comfort (poz. 15 - fig. 1)
Stopnie gradacji wody u ytkowej (poz. 11 - fig. 1) zapalaj  si  stopniowo, w miar  jak
temperatura czujnika wody u ytkowej osi ga ustawion  warto .

wygl d 3
Wy czenie zasobnika (economy)
U ytkownik mo e wy czy  ogrzewanie / utrzymywanie temperatury w podgrzewaczu.
W razie wy czenia podgrzewacza, nie b dzie ciep ej wody u ytkowej.
Kiedy w czone jest ogrzewanie w podgrzewaczu (ustawienie domy lne), na
wy wietlaczu wida  symbol COMFORT (poz. 15 - fig. 1), natomiast kiedy jest ono
wy czone, na wy wietlaczu wida  symbol ECO (poz. 15 - fig. 1)
U ytkownik mo e wy czy  podgrzewacz (tryb ECO) poprzez naci ni cie przycisku eco
/ comfort (poz. 7 - fig. 1). W celu w czenia trybu COMFORT wcisn  ponownie przycisk
Eco/Comfort (poz. 7 - fig. 1).

OZNAKOWANIE CE OZNACZA, E PRODUKTY SPE NIAJ  ZASADNICZE WYMOGI 
ODNO NYCH OBOWI ZUJ CYCH DYREKTYW.
DEKLARACJ  ZGODNO CI MO NA UZYSKA  OD PRODUCENTA.
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2.3 Zap on i wy czanie
Brak zasilania elektrycznego kot a

wygl d 4- Brak zasilania elektrycznego kot a

B
Po wy czeniu zasilania elektrycznego i/lub gazu urz dzenia system przeciw-
zamarzaniowy nie dzia a. Przy d u szych wy czeniach w okresie zimowym,
aby unikn  uszkodze  spowodowanych zamarzni ciem, zaleca si  spuszcze-
nie ca ej wody z kot a - zarówno z obiegu c.w.u., jak i c.o. - lub spuszczenie
tylko wody u ytkowej i wprowadzenie odpowiedniej substancji zapobiegaj cej
zamarzaniu do obiegu c.o., zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sez. 3.3.

Zap on kot a
• Otworzy  ewentualne zawory odcinaj ce dop yw paliwa.
• Doprowadzi  zasilanie elektryczne do urz dzenia.

wygl d 5- Zap on kot a
• Przez nast pne 120 sekund wy wietlacz pokazuje komunikat FH identyfikuj cy cykl

odpowietrzania instalacji c.o.
• Przez pierwsze 5 sekund wy wietlacz pokazuje wersj  oprogramowania p yty.
• Po znikni ciu napisu FHI, kocio  jest gotowy do pracy automatycznej ka dorazowo przy

pobieraniu ciep ej wody u ytkowej lub daniu ogrzewania z termostatu pokojowego.

Wy czenie kot a
Nacisn  przycisk W ./Wy . (poz. 9 - fig. 1) i przytrzyma  przez 1 sekund .

wygl d 6- Wy czenie kot a
Gdy kocio  zostaje wy czony, karta elektroniczna jest nadal zasilana elektrycznie.
Wy czone jest dzia anie obiegu c.w.u. i c.o. Aktywny pozostaje system zabezpieczaj cy
przed zamarzaniem.
Aby ponownie w czy  kocio , nale y ponownie wcisn  przycisk W ./Wy . (poz. 9 -
fig. 1) i przytrzyma  przez 1 sekund .

wygl d 7
Kocio  b dzie gotowy do pracy ka dorazowo przy pobieraniu ciep ej wody u ytkowej lub

daniu ogrzewania z termostatu pokojowego.
2.4 Regulacje
Prze czanie trybów Lato/Zima
Nacisn  przycisk Lato/Zima (poz. 6 - fig. 1) i przytrzyma  przez 1 sekund .

wygl d 8
Na wy wietlaczu pojawi si  symbol Lato (poz. 27 - fig. 1): kocio  wytwarza tylko wod
u ytkow . Aktywny pozostaje system zabezpieczaj cy przed zamarzaniem.
Aby wy czy  tryb Lato, nale y ponownie wcisn  przycisk Lato/Zima (poz. 6 - fig. 1) i
przytrzyma  przez 1 sekund .

Regulacja temperatury c.o.
Za pomoc  przycisków ogrzewania (poz. 3 i 4 - fig. 1) mo na zmienia  temperatur  w
zakresie od minimum 30 °C do maksimum 80°C.
Zaleca si  jednak unika  pracy kot a przy temperaturze poni ej 45°C..

wygl d 9
Regulacja temperatury c.w.u.
Za pomoc  przycisków wody u ytkowej -/+ (poz. 1 i 2 - fig. 1) mo na zmienia  tempera-
tur  w zakresie od minimum 10°C do maksimum 65°C.

wygl d 10
Regulacja temperatury otoczenia (z opcjonalnym termostatem pokojowym)
Ustawi  za pomoc  termostatu pokojowego dan  temperatur  w pomieszczeniach.
Je li nie ma termostatu pokojowego, kocio  utrzymuje w instalacji ustawion  temperatur
setpoint zasilania instalacji c.o.
Regulacja temperatury otoczenia (z opcjonalnym zdalnym sterowaniem czasowym)
Ustawi  za pomoc  zdalnego sterowania czasowego dan  temperatur  w pomieszc-
zeniach. Kocio  nastawi temperatur  wody w instalacji c.o. zale nie od danej tempe-
ratury otoczenia. Informacje o dzia aniu ze zdalnym sterowaniem czasowym - patrz
odpowiednia instrukcja obs ugi.
P ynna Temperatura
Kiedy zainstalowana jest sonda zewn trzna (opcja), na wy wietlaczu panelu sterowania
(poz. 5 - fig. 1) pojawia si  aktualna temperatura zewn trznego wykryta przez t  sond
zewn trzn . System regulacji kot a wspó pracuje z „P ynn  Temperatur ”. W tym trybie
temperatura instalacji c.o. jest regulowana zale nie od zewn trznych warunków pogo-
dowych tak, by zapewni  wysoki komfort i oszcz dno  energii przez ca y rok. W szc-
zególno ci przy wzro cie temperatury zewn trznej zmniejszana jest temperatura
zasilania instalacji c.o., wed ug okre lonej „krzywej kompensacji”.
W przypadku regulacji z Temperatur  P ynna temperatura ustawiona za pomoc  pr-
zycisków ogrzewania -/+ (poz. 3 i 4 - fig. 1) staje si  maksymaln  temperatur  zasilania
instalacji. Zaleca si  ustawienie na warto  maksymaln , aby umo liwi  systemowi re-
gulacj  w ca ym zakresie temperatur.
Kocio  musi by  wyregulowany w fazie instalacji przez wykwalifikowany personel. Ewentualne ko-
rekty mog  by  jednak przeprowadzone przez u ytkownika w celu zwi kszenia komfortu.
Krzywa kompensacji oraz przesuni cie krzywych
Po jednokrotnym naci ni ciu przycisku tryb (poz. 10 - fig. 1) wy wietla si  bie ca kr-
zywa kompensacji (fig. 11) i mo na j  zmieni  za pomoc  przycisków wody u ytkowej
(poz. 1 i 2 - fig. 1).
Wyregulowa  po dan  krzyw  od 1 do 10 w zale no ci od charakterystyki (fig. 13).
Gdy krzywa jest ustawiona na 0, regulacja temperatury p ynnej jest wy czona.

wygl d 11- Krzywa kompensacji
Po naci ni ciu przycisków ogrzewania (poz. 3 i 4 - fig. 1) uzyskuje si  dost p do rów-
noleg ego przesuni cia krzywych (fig. 14), z mo liwo ci  modyfikacji za pomoc  pr-
zycisków wody u ytkowej (poz. 1 i 2 - fig. 1).

wygl d 12- Równolegle przesuni cie krzywych
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Po ponownym naci ni ciu przycisku tryb (poz. 10 - fig. 1) nast puje wyj cie z trybu re-
gulacji równoleg ych krzywych.
Je li temperatura otoczenia jest ni sza od danej warto ci, zaleca si  ustawienie kr-
zywej wy szego rz du i na odwrót. Dokonywa  zmian o jedn  jednostk  i sprawdza
efekt w pomieszczeniu.

wygl d 13 - Krzywe kompensacji

wygl d 14- Przyk ad przesuni cia równoleg ego krzywych kompensacji
Regulacje za pomoc  zdalnego sterowania czasowego

A
Je li do kot a pod czono zdalne sterowanie (opcja), powy sze regulacje prze-
prowadzane s  zgodnie z opisem przedstawionym w tabella 1. Ponadto na
wy wietlaczu panelu sterowania (poz. 5 - fig. 1) pojawia si  aktualna tempera-
tura otoczenia wykryta przez samo zdalne sterowanie czasowe.

Tabela. 1

Regulacja ci nienia hydraulicznego instalacji
Ci nienie nape niania przy zimnej instalacji, odczytywane na wy wietlaczu, powinno wy-
nosi  oko o 1,0 bara. Je li ci nienie instalacji spadnie poni ej warto ci minimalnej, p yta
kot a uruchomi kod usterki F37 (fig. 15).

wygl d 15- Usterka niewystarczaj cego ci nienia w instalacji

A
Po przywróceniu ci nienia w instalacji, kocio  uruchomi cykl odpowietrzenia
trwaj cy 120 sekund, oznaczony na wy wietlaczu symbolem FH.

3. INSTALACJA
3.1 Rozporz dzenia ogólne
INSTALACJA KOT A MO E BY  PRZEPROWADZANA WY CZNIE PRZEZ WYS-
PECJALIZOWANY PERSONEL, CO DO KTÓREGO KWALIFIKACJI JESTE MY PEW-
NI, W ZGODZIE ZE WSZYSTKIMI WSKAZÓWKAMI PODANYMI W NINIEJSZEJ
INSTRUKCJI, OBOWI ZUJ CYMI PRZEPISAMI PRAWNYMI, NORMAMI KRAJOWY-
MI I LOKALNYMI I WED UG REGU  RZETELNEGO WYKONAWSTWA.
3.2 Miejsce instalacji
Kocio  nale y zainstalowa  w specjalnym pomieszczeniu posiadaj cym otwory  wenty-
lacyjne wychodz ce na zewn trz, zgodnie z   obowi zuj cymi przepisami. Je li w tym
samym pomieszczeniu znajduj  si  inne palniki lub urz dzenia pobieraj ce powietrze ,
otwory wentylacyjne powinny  by  zwymiarowane w taki sposób, aby umo liwi  równoc-
zesne dzia anie wszystkich  urz dze . W pomieszczeniu, w którym zainstalowano
urz dzenie, nie powinno by  adnych przedmiotów  ani materia ów atwopalnych, gazów
koroduj cych, py ów, ani lotnych substancji , które wci gni te przez palnik mog yby
spowodowa  zatkanie  wewn trznych przewodów palnika lub g owic  palnika. Pomie-
szczenie  musi by  suche, nienara one na opady deszczu, niegu ani mróz.

A
Je li urz dzenie jest zamkni te mi dzy meblami  lub montowane w rogu, na-
le y zachowa  woln  przestrze   niezb dn  do demonta u p aszcza i normal-
nych  czynno ci konserwacyjnych.

3.3 Pod czenia hydrauliczne
Ostrze enia
Potencja  termiczny urz dzenia nale y wst pnie okre li  poprzez obliczenie zapotrze-
bowania na ciep o w budynku wed ug obowi zuj cych norm. Instalacja musi posiada
wszelkie komponenty potrzebne do prawid owego dzia ania. Zaleca si  za o enie,
mi dzy kot em a instalacj  c.o., zaworów odcinaj cych pozwalaj cych w razie potrzeby
na odizolowanie kot a od instalacji.

B
Spust zaworu bezpiecze stwa powinien by  pod czony do lejka lub rury zbior-
czej, aby unikn  wytrysku wody na pod og  w przypadku nadci nienia w
obwodzie c.o. W przeciwnym razie, je li zajdzie potrzeba zadzia ania zaworu
bezpiecze stwa i pomieszczenie zostanie zalane wod , producent kot a nie
b dzie ponosi  adnej odpowiedzialno ci.
Nie u ywa  rur instalacji hydraulicznych jako uziemienia urz dze  elek-
trycznych.

Przed monta em dok adnie przemy  wszystkie przewody rurowe instalacji, aby usun
pozosta o ci lub zanieczyszczenia, które mog yby negatywnie wp yn  na prac
urz dzenia.
Wykona  przy cza do odpowiednich z czy wed ug rysunku na cap. 5 i zgodnie z sym-
bolami na urz dzeniu.
Charakterystyki wody w instalacji
Je li twardo  wody przekracza 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO3), zaleca si  stosowanie
wody odpowiednio uzdatnionej, aby unikn  mo liwego obrastania kamieniem
kot owym. Uzdatnianie nie powinno zmniejsza  jej twardo ci do warto ci ni szych od
15°F (w oski Dekret Prezydenta Republiki 236/88 o u yciu wody do zastosowa  niepr-
zemys owych). Uzdatnianie stosowanej wody jest niezb dne w przypadku instalacji bar-
dzo rozleg ych lub z cz stym uzupe nianiem wody.

B
W przypadku instalowania urz dze  do odwapniania na wej ciu zimnej wody
do kot a nale y zwróci  szczególn  uwag  na to, by nie zredukowa  nadmier-
nie stopnia twardo ci wody, poniewa  mo e to spowodowa  przedwczesne
zu ycie anody magnezowej podgrzewacza.

System przeciwzamarzaniowy, p yny przeciwzamarzaniowe, domieszki i inhibitory
Kocio  jest wyposa ony w system przeciwzamarzaniowy, który w cza go w trybie ogr-
zewanie, gdy temperatura wody zasilaj cej instalacji spadnie poni ej 6 °C. System nie
zostanie w czony, je li wy czono zasilanie elektryczne i/lub gazem urz dzenia. Je li
jest to konieczne, dopuszcza si  u ycie p ynów przeciwzamarzaniowych, domieszek i
inhibitorów, tylko i wy cznie, gdy producent powy szych p ynów lub domieszek udziela
gwarancji zapewniaj cej, e jego produkty s  zdatne do takiego zastosowania i nie
spowoduj  uszkodzenia wymiennika ciep a w kotle lub innych komponentów i/lub mate-
ria ów kot a i instalacji. Zabrania si  u ycia p ynów przeciwzamarzaniowych, domieszek
i inhibitorów ogólnego zastosowania nie przeznaczonych wyra nie do u ytku w insta-
lacjach cieplnych i niekompatybilnych z materia ami kot a i instalacji.

Regulacja temperatury c.o. Regulacj  mo na przeprowadzi  zarówno z menu zdalnego sterowania cza-
sowego, jak i panelu sterowania kot a.

Regulacja temperatury c.w.u. Regulacj  mo na przeprowadzi  zarówno z menu zdalnego sterowania cza-
sowego, jak i panelu sterowania kot a.

Prze czanie trybów Lato/Zima Tryb Lato ma pierwsze stwo nad ewentualnym zapotrzebowaniem na ogr-
zewanie ze strony zdalnego sterowania czasowego.

Prze czanie trybów Eco/
Comfort

Po od czeniu obiegu c.w.u, z menu zdalnego sterowania czasowego, kocio  
wybiera tryb Economy. W tym stanie przycisk 7 - fig. 1 na panelu kot a jest nie-
aktywny.
Po w czeniu obiegu c.w.u, z menu zdalnego sterowania czasowego, kocio  
wybiera tryb Comfort. W tym stanie za pomoc  przycisku 7 - fig. 1 panelu 
kot a mo na wybra  jeden z dwóch trybów.

P ynna Temperatura Zarówno zdalne sterowanie czasowe, jak p yta kot a zarz dzaj  regulacj  
p ynnej temperatury: priorytet w ród nich ma p ynna temperatura p yty kot a.
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Pod czenie do podgrzewacza ciep ej wody u ytkowej
Karta elektroniczna urz dzenia jest przystosowana do sterowania zewn trznego podgr-
zewacza do produkcji ciep ej wody u ytkowej. Wykona  pod czenia hydrauliczne zgo-
dnie ze schematem fig. 16. Wykona : pod czenia elektryczne jak pokazano na
schemacie elektrycznym w cap. 5.4. Konieczne jest zastosowanie czujnika (sondy)
FERROLI.

wygl d 16- Schemat pod cze  do zewn trznego podgrzewacza
Oznaczenia
8 Wylot ciep ej wody u ytkowej
9 Wlot zimnej wody u ytkowej
10 Zasilanie instalacji
11 Powrót z instalacji
3.4 Pod czenie palnika
Palnik jest wyposa ony w dwa w e oraz filtr, co umo liwia pod czenie go do zasilania
olejowego. W e powinny wychodzi  ze cianki tylnej. Nale y zainstalowa  filtr tak, jak
na rysunku fig. 17.

wygl d 17- Instalacja filtra paliwa
Obieg zasilaj cy oleju powinien by  wykonany zgodnie z jednym ze schematów. Nie pr-
zekracza  maksymalnych d ugo ci w y (LMAX) podanych w tabeli.

wygl d 18- Zasilanie grawitacyjne

wygl d 19- Zasilanie za pomoc  zasysania

wygl d 20- Zasilanie syfonowe

wygl d 21- Zasilanie pier cieniowe

�

�

��

��
�(



ATLAS D ECO 56 UNIT

68 PL cod. 3541Q960  -  Rev. 00  -  10/2018

3.5 Po czenia  elektryczne
Pod czenie do sieci elektrycznej

B
Bezpiecze stwo elektryczne urz dzenia jest mo liwe tylko, je li jest ono
prawid owo pod czone do sprawnej instalacji uziemienia, wykonanej zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami bezpiecze stwa instalacji elektrycznych. Zleci
wykwalifikowanemu personelowi kontrol  sprawno ci i zgodno ci instalacji
uziemiaj cej, producent nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne szkody
spowodowane brakiem uziemienia urz dzenia. Zleci  ponadto skontrolowanie,
czy instalacja elektryczna jest dostosowana do maksymalnej mocy pobieranej
przez urz dzenie, podanej na tabliczce znamionowej kot a.

Kocio  jest okablowany i wyposa ony w kabel przy czeniowy do linii elektrycznej typu
"Y" bez wtyczki. Przy czenia do sieci musz  by  wykonane za pomoc  przy cza
sta ego i musz  by  wyposa one w wy cznik dwubiegunowy, którego styki maj  rozwar-
cie minimum 3 mm, z zamontowanymi bezpiecznikami max. 3A pomi dzy kot em a lini .
Wa ne jest przestrzeganie polaryzacji (LINIA: kabel br zowy / ZERO: kabel niebieski /
UZIEMIENIE: kabel ó to-zielony) przy pod czaniu linii elektrycznej. W fazie monta u
lub wymiany kabla zasilaj cego przewód uziemienia musi pozosta  2 cm d u szy od po-
zosta ych.

B
Kabel zasilaj cy urz dzenie nie mo e by  wymieniany przez u ytkownika. W
razie uszkodzenia kabla, wy czy  urz dzenie i, w celu jego wymiany, zwróci
si  wy cznie do wykwalifikowanego elektryka. W przypadku wymiany kabla
elektrycznego zasilaj cego stosowa  wy cznie kabel "HAR H05 VV-F" 3x0,75
mm2 o maksymalnej rednicy zewn trznej 8 mm.

Termostat pokojowy (opcja)

B
UWAGA: TERMOSTAT POKOJOWY MUSI MIE  CZYSTE STYKI.
POD CZENIE NAPI CIA 230 V. DO ZACISKÓW TERMOSTATU PO-
KOJOWEGO POWODUJE NIEODWRACALNE USZKODZENIE KARTY
ELEKTRONICZNEJ.
Pod czaj c zdalne sterowanie czasowe lub wy cznik czasowy (timer) nale y
unika  pod czania zasilania tych urz dze  do ich styków przerywaj cych. Ich
zasilanie nale y wykona  poprzez bezpo rednie pod czenie do sieci lub do
baterii, zale nie od typu urz dzenia.

Dost p  do elektrycznej skrzynki zaciskowej
Odkr ci  dwie ruby “A” znajduj ce si  w górnej cz ci  panelu sterowania i zdj
os on .

wygl d 22 - Dost p do elektrycznej skrzynki zaciskowej
3.6 Pod czenie do kana u spalin
Urz dzenie powinno zosta  pod czone do kana u spalin zaprojektowanego i wykona-
nego zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Przewód mi dzy kot em a przewodem spa-
lin powinien by  wykonany w w a ciwego materia u odpornego na temperatur  oraz
korozj . W miejscach z czenia zaleca si  sprawdzi  szczelno  oraz zapewni  izolacj
termiczn  ca ego przewodu mi dzy kot em a kana em spalin, aby nie dopu ci  do twor-
zenia si  skroplin.

4. OBS UGA I KONSERWACJA
Wszelkie czynno ci regulacyjne, przezbrajanie, oddanie do eksploatacji i konserwacje
opisane poni ej mog  by  przeprowadzane wy cznie przez Wykwalifikowany Personel,
co do którego kwalifikacji jeste my pewni (posiadaj cy przewidziane przez
obowi zuj c  norm  zawodowe kompetencje techniczne) jak np. personel Lokalnego
Serwisu Technicznego dla Klientów.
FERROLI nie ponosi adnej odpowiedzialno ci za szkody maj tkowe i/lub uszkodzenia
cielesne powsta e na skutek interwencji przy urz dzeniu przez osoby bez kwalifikacji i
upowa nienia.
4.1 Regulacje
Uruchomienie trybu TEST
Nacisn  jednocze nie przyciski ogrzewania (poz. 3 i 4 - fig. 1) i przytrzyma  przez 5
sekund, aby w czy  tryb TEST. Kocio  w czy si  niezale nie od dania instalacji c.o.
i c.w.u.
Na wy wietlaczu migaj  symbole ogrzewania (poz. 24 - fig. 1) i c.w.u. (poz. 12 - fig. 1).

wygl d 23- Tryb TEST
Aby zako czy  tryb TEST, powtórzy  sekwencj  w czania.
Tryb TEST wy cza si  jednak automatycznie po 15 minutach.
Regulacja palnika
Palnik jest fabrycznie ustawiony tak, jak to podano na tabella 2. Mo na skalibrowa  pal-
nik na inn  moc zmieniaj c ci nienie pompy, dysz , ustawienia g owicy, ustawienia
powietrza - zgodnie z opisem w poni szych rozdzia ach. Ka de nowe ustawienie mocy
powinno spe nia  nominalne warto ci robocze okre lone dla kot a. Po przeprowadzeniu
ewentualnych regulacji, sprawdzi  przy pomocy analizatora spalin, czy zawarto  CO2%
w spalinach mie ci si  w zakresie od 11% do 12%.
Tabela wydajno ci dyszy olejowej
Na tabella 2 podano wydajno ci dotycz ce oleju opa owego (w kg/h) w zale no ci od
ci nienia pompy i dysz.
UWAGA! - Poni sze warto ci s  orientacyjne. Nale y pami ta , e wydajno  dysz
mo e zmienia  si  w zakresie ± 5%. Dodatkowo, w przypadku palników z nagrzewac-
zem, podawanie paliwa zmniejsza si  o ok. 10%.

Tabela. 2

�
�

Ci nienie pompy (bar)
DYSZA
G.P.H. 8 9 10 11 12 13 14

0.40
1,32 1,40 1,47 1,54 1,61 1,68 1,75
15,66 16,60 17,43 18,26 19,09 19,92 20,75

0.50
1,57 1,65 1,73 1,81 1,89 1,97 2,05
18,62 19,57 20,51 21,50 22,42 23,36 24,31

0.60
1,93 2,01 2,23 2,32 2,42 2,52 2,64
22,89 23,83 26,44 27,51 28,70 29,88 31,31

0.65
2,12 2,25 2,40 2,63 2,74 2,80 2,91
25,14 26,68 28,46 31,19 32,49 33,21 34,51

0.75
2,50 2,65 2,80 2,95 3,07 3,20 3,33
29,65 31,43 33,21 34,99 36,41 37,95 39,49

0.85
2,92 3,10 3,27 3,45 3,60 3,75 3,90
34,63 36,76 38,78 40,92 42,69 44,47 46,25

1.00
3,30 3,50 3,67 3,85 4,02 4,20 4,38
39,13 41,51 43,52 45,66 47,67 48,72 51,95

1.25
4,12 4,40 4,61 4,82 5,03 5,25 5,46
48,86 52,18 54,67 57,16 59,65 62,26 64,75

1.50
4,95 5,30 5,55 5,80 6,05 6,30 6,55
58,70 62,85 65,82 68,78 71,75 74,72 77,68

1.75
5,69 6,18 6,46 6,75 7,06 7,38 7,96
67,48 73,29 76,61 80,05 83,73 87,53 91,20

Nat enie przep ywu na wylocie dyszy w kg/h
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Regulacja ci nienia pompy
Pompa jest fabrycznie ustawiona na 12 bar. Aby sprawdzi  ci nienie, u y  manometru
w k pieli olejowej. Ci nienie mo na ustawi  w zakresie od 11 do 14 bar.

wygl d 24- Pompa ITALPUMP

wygl d 25- Pompa DANFOSS
1. Ssanie Ø1/4”
2. Powrót Ø1/4”
3. T oczenie oleju Ø1/8”
4. Regulacja ci nienia
5. Z cze manometru Ø1/8”
6. Z cze wakuometru Ø1/8”
Regulacja g owicy spalania
G owic  reguluje si  za pomoc  ruby 1zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 2.

wygl d 26

Regulacja aluzji powietrza
Po poluzowaniu ruby 3wyregulowa  rub  1, aby uzyska  idealne ustawienie powietrza
spawania zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 2. Po przeprowadzeniu kali-
bracji zablokowa  rub  3.

wygl d 27
Pozycja elektrod - deflektora
Po zamontowaniu dyszy sprawdzi  prawid owo  po o enia elektrod i deflektora zgodnie z po-
ni szymi warto ciami. Warto ci te nale y sprawdza  po ka dej czynno ci zwi zanej z g owic .

wygl d 28- Pozycja elektrod - deflektora
4.2 Uruchamianie

B
Kontrole do przeprowadzenia przy pierwszym zap onie i po wszystkich czyn-
no ciach konserwacyjnych, które poci gn y za sob  od czenie kot a od insta-
lacji albo interwencj  w zabezpieczeniach lub cz ciach kot a:

Przed  w czeniem kot a
• Otworzy  ewentualne zawory odcinaj ce  pomi dzy kot em a instalacjami.
• Sprawdzi  szczelno  instalacji paliwa.
• Sprawdzi  wst pne nape nienie zbiornika wyrównawczego
• Nape ni  instalacj  hydrauliczn  i przeprowadzi  pe ne  odpowietrzenie kot a i insta-

lacji, otwieraj c  zawór odpowietrzaj cy na kotle i ewentualne zawory  odpowietr-
zaj ce w instalacji.

• Sprawdzi , czy nie ma wycieków wody z instalacji,  z obwodów wody u ytkowej, z
po cze  lub z kot a.

• Sprawdzi  prawid owo  po cze  instalacji elektrycznej  i dzia anie instalacji uziemiaj cej
• Sprawdzi , czy nie ma p ynów lub materia ów atwopalnych  w bezpo redniej

blisko ci kot a.
• Zamontowa  na pompie palnika manometr oraz pró niomierz (zdj   po oddaniu do

eksploatacji).
• otworzy  zastawki wzd u  przewodów oleju

Zap on

wygl d 29- Zap on
A
Po zamkni ciu linii termostatycznej silnik palnika zaczyna si  obraca  razem z pomp :
olej zasysany jest w ca o ci przesy any do powrotu. Dzia a równie  wentylator palnika i
transformator zap onu, dlatego wykonywane s  fazy:
• wst pnej wentylacji paleniska.
• wst pnego mycia cz ci obwodu paliwa.
• wst pnego zap onu, z wy adowaniem pomi dzy ko cówkami elektrod.
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B
Po zako czeniu wst pnego mycia urz dzenia otwiera si  zawór elektromagnetyczny:
olej dochodzi do dyszy, sk d wychodzi drobno rozpylony.
Kontakt z wy adowaniem, maj cym miejsce pomi dzy ko cówkami elektrod, powoduje
powstanie p omienia.
Jednocze nie rozpoczyna si  czas bezpiecze stwa.
Cykl urz dzenia

wygl d 30- Cykl urz dzenia
R-SB-W Termostaty/presostaty
C Silnik palnika
Z Transformator zap onu
BV Zawór elektromagnetyczny
FR Fotorezystor
A’ Pocz tek rozruchu z nagrzewaczem
A Pocz tek rozruchu bez nagrzewacza
B Obecno  p omienia
C Dzia anie normalne
D Zatrzymanie regulacji (TA-TC)
t1 Czas wst pnej wentylacji
TSA Czas bezpiecze stwa
t3 Czas zap onu przedwczesnego
t3n Czas zap onu opó nionego
tw Czas wst pnego podgrzewania

Sygna y wyj ciowe z urz dzenia
Sygna y niezb dne wej ciowe

Kontrole  podczas pracy
• W czy  urz dzenie zgodnie z opisem  w sez. 2.3.
• Upewni  si , e obwód paliwa i instalacji wodnych s   szczelne.
• Skontrolowa  sprawno  komina i przewodów powietrze-spaliny podczas  dzia ania

kot a.
• Skontrolowa , czy cyrkulacja wody, mi dzy kot em  a instalacjami, odbywa si  w

sposób prawid owy.
• Sprawdzi , czy zap on kot a dzia a prawid owo, wykonuj c  kilka prób zap onu i gas-

zenia za pomoc  termostatu  pokojowego lub sterowania zdalnego.
• Sprawdzi , czy podstawa palnika oraz komora spalin s   szczelne.
• Sprawdzi , czy palnik dzia a prawid owo.
• Przeprowadzi  analiz  spalania (przy stabilnym kotle ) i sprawdzi , czy zawarto

CO2 w spalinach mie ci si  w zakresie 11% do 12%.
• Sprawdzi  prawid owo  zaprogramowania parametrów  i wprowadzi  ewentualne

po dane ustawienia spersonalizowane (krzywa kompensacji,  moc, temperatury itp.).

4.3 Konserwacja
Kontrola  okresowa
Aby zapewni  d ugotrwa e prawid owe dzia anie urz dzenia,  trzeba zleca  wykwali-
fikowanemu personelowi  coroczny przegl d obejmuj cy nast puj ce kontrole:
• Urz dzenia sterownicze i zabezpieczaj ce   musz  dzia a  prawid owo.
• Obwód odprowadzania spalin musi by  w pe ni  sprawny.
• Sprawdzi , czy nie dosz o do zatkania lub wgniecenia   przewodów zasilaj cych

oraz powrotnych paliwa.
• Oczy ci  filtr na doprowadzeniu  paliwa.
• Sprawdzi  wielko  poboru paliwa
• Oczy ci  g owic  paliwa  w strefie wyj cia paliwa, na tarczy.
• Pozwoli , aby palnik pracowa  z pe n  moc  przez  ok. dziesi  minut, a nast pnie

przeprowadzi  analiz  paliwa  i sprawdzi :
- prawid owo  kalibracji  wszystkich elementów wskazanych w niniejszej instrukcji
- temperatur  spalin w kominie
- zawarto  CO2

• Przewody i ko cówka powietrze-spaliny nie mog  by   zatkane ani nie mo e by  na
nich wycieków

• Palnik i wymiennik musz  by  czyste i  pozbawione kamienia kot owego. Do ewen-
tualnego czyszczenia nie u ywa   produktów chemicznych ani szczotek stalowych.

• Instalacje gazu i wody musz  by  szczelne.
• Ci nienie wody w zimnej instalacji powinno wynosi   ok. 1 bar; je li tak nie jest, pr-

zeprowadzi  odpowiedni  regulacj  do tej warto ci.
• Pompa obiegowa nie mo e by  zablokowana.
• Zbiornik wyrównawczy musi by  nape niony.
• Sprawdzi  anod  magnezow  i, w razie konieczno ci, wymieni  j .

A
Ewentualne czyszczenie p aszcza, panelu sterowniczego  i cz ci ozdobnych
kot a nale y przeprowadza   mi kk  i wilgotn  szmatk  ewentualnie
nas czon  wod  z myd em. Nale y unika  wszelkiego rodzaju detergentów
ciernych i rozpuszczalników.

Czyszczenie kot a
1. Od czy  kocio  od zasilania elektrycznego.
2. Zdj  panel przedni górny oraz dolny.
3. Otworzy  drzwiczki odkr caj c odpowiednie pokr t a.
4. Oczy ci  wn trze kot a na ca ej trasie przebiegu spalin przy pomocy wycioru lub

spr onym powietrzem.
5. Zamkn  drzwiczki i zamocowa  odpowiednim pokr t em.
Czyszczenie palnika - patrz instrukcja producenta.
Dost p do elektrody i dyszy
• Od czy  przewody elektrod transformatora i wyj  fotorezystor 1z cze 2 , które

czy przewód oleju nap dowego z przewodem 3 dyszy. Poluzowa  ruby 4 i wyj
zespó  ko nierza dyszy-deflektora-elektrod.

wygl d 31
• Odkr ci  rub  5 , aby wyj  deflektor i rub  6 , aby wyj  elektrody. Aby dobrze

oczy ci  dysz , nale y zdemontowa  filtr i wyczy ci  benzyn  kraw dzie oraz otwór
rozpylania, a nast pnie przep uka  olejem. Podczas ponownego monta u zwróci
uwag  na prawid owo  po o enia elektrod-deflektora.

wygl d 32
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4.4 Rozwi zywanie problemów
Diagnostyka
Kocio  jest wyposa ony w zaawansowany system autodiagnostyczny. W razie wyst pie-
nia nieprawid owo ci w pracy kot a na wy wietlaczu miga symbol usterki (poz. 22 - fig. 1)
wraz z jej kodem.
Istniej  takie nieprawid owo ci i usterki, które powoduj  trwa  blokad  (oznaczone liter
“A”): w celu przywrócenia pracy kot a, wystarczy wcisn  przycisk RESET (poz. 8 - fig. 1)
na 1 sekund  albo przycisk RESET zdalnego sterowania czasowego (opcja) je li jest
zainstalowane. Je eli kocio  nie zacznie pracowa , nale y usun  usterk , która jest
wskazywana za pomoc  diod ledowych.
Inne usterki powoduj  zablokowanie czasowe (oznaczone liter  “F„)- w takim przypadku
dzia anie zostaje przywrócone automatycznie, gdy tylko warto  powróci do zakresu
normalnego funkcjonowania kot a.

Tabela. 3- Lista usterek

Kod
usterki Usterka Mo liwa przyczyna Rozwi zanie

A01 Blokada palnika

Zablokowana pompa Wymieni

Niesprawny silnik elektryczny Wymieni

Uszkodzony zawór paliwa Wymieni

Brakuje paliwa w zbiorniku lub na dnie 
jest woda

Dola  paliwa lub usun  wod

Zamkni te zawory zasilania linii paliwa Otworzy

Zabrudzone filtry (linia-pompa-dysza) Wyczy ci

Pompa rozbrojona Zazbroi  lub wyszuka  przyczyny 
rozbrojenia

?le wyregulowane lub zabrudzone elek-
trody zap onowe

Wyregulowa  je lub oczy ci

Zatkana, zabrudzona lub odkszta cona 
dysza

Wymieni

Nieodpowiednie regulacje g owicy i 
aluzji

Wyregulowa

Elektrody uszkodzone lub zwarcie elek-
trod

Wymieni

Uszkodzony transformator zap onu Wymieni

Przewody elektryczne uszkodzone lub 
zwarcie przewodów

Wymieni

Przewody elektryczne odkszta cone w 
zwi zku z dzia aniem wysokiej tempera-
tury

Wymieni  lub zabezpieczy

B dne pod czenia elektryczne zaworu 
lub transformatora

Sprawdzi

Przerwane po czenie silnik-pompa Wymieni

Zasysanie pompy pod czone do 
przewodu powrotnego

Poprawi  pod czenie

Uszkodzony fotorezystor Wymieni

Zabrudzony fotorezystor Oczy ci  fotorezystor

A02 Sygna  p omienia przy 
wy czonym palniku

Zwarcie fotorezystora Wymieni  fotorezystor

Zewn trzne wiat o oddzia uje na foto-
rezystor Wyeliminowa  ród o wiat a

A03
Zadzia anie zabezpie-
czenia przed nad-
miern  temperatur

Uszkodzony czujnik ogrzewania Sprawdzi  prawid owo  po o enia 
oraz dzia anie czujnika ogrzewania

Brak obiegu wody w instalacji Sprawdzi  pomp  obiegow  (Patrz 
tabella 4)

Obecno  powietrza w instalacji Odpowietrzy  instalacj

A04 Nieprawid owe para-
metry p yty B dne ustawienie parametru p yty Sprawdzi  i ewentualnie zmieni  

parametr p yty

F07
Usterka nagrzewacza 
(nie otwiera styku w 
ci gu 120 sekund)

Przerwany przewód Sprawdzi  przewody

F09 Nieprawid owe para-
metry p yty B dne ustawienie parametru p yty Sprawdzi  i ewentualnie zmieni  

parametr p yty

F10 Usterka czujnika na 
odprowadzeniu 1

Uszkodzony czujnik
Sprawdzi  przewody lub wymieni  
czujnikZwarcie oprzewodowania

Przerwany przewód

F11 Usterka czujnika w 
obwodzie c.w.u.

Uszkodzony czujnik
Sprawdzi  przewody lub wymieni  
czujnikZwarcie oprzewodowania

Przerwany przewód

F12 Nieprawid owe para-
metry p yty B dne ustawienie parametru p yty Sprawdzi  i ewentualnie zmieni  

parametr p yty

F14 Usterka czujnika na 
odprowadzeniu 2

Uszkodzony czujnik
Sprawdzi  przewody lub wymieni  
czujnikZwarcie oprzewodowania

Przerwany przewód

F16 Nieprawid owe para-
metry p yty B dne ustawienie parametru p yty Sprawdzi  i ewentualnie zmieni  

parametr p yty

F34 Napi cie zasilania 
ni sze ni  170V. Problemy w sieci elektrycznej Sprawdzi  instalacj  elektryczn

F35 Nieprawid owa cz -
stotliwo  w sieci Problemy w sieci elektrycznej Sprawdzi  instalacj  elektryczn

F37 Ci nienie wody insta-
lacji niew a ciwe

Ci nienie za niskie Nape ni  instalacj

Uszkodzony czujnik Sprawdzi  czujnik

F39 Anomalia sondy 
zewn trznej

Sonda uszkodzona lub zwarcie oka-
blowania

Sprawdzi  przewody lub wymieni  
czujnik

Sonda od czona po w czeniu tempera-
tury p ynnej

Od czy  zewn trzn  sond  lub 
wy czy  p ynn  temperatur

F40 Ci nienie wody insta-
lacji niew a ciwe Ci nienie za wysokie

Sprawdzi  instalacj

Sprawdzi  zawór bezpiecze stwa

Sprawdzi  zbiornik wyrównawczy

A41 Umiejscowienie czuj-
ników

Czujnik na doprowadzeniu nie jest 
w o ony do korpusu kot a

Sprawdzi  prawid owo  po o enia 
oraz dzia anie czujnika ogrzewania

F42 Usterka czujnika 
uk adu c.o Uszkodzony czujnik Wymieni  czujnik

F47 Anomalia czujnika ci -
nienia wody instalacji Przerwany przewód Sprawdzi  przewody

Kod
usterki Usterka Mo liwa przyczyna Rozwi zanie
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5. PARAMETRY I DANE TECHNICZNE
5.1 Wymiary, z cza i komponenty g ówne

wygl d 33- Wymiary z czy i komponentów g ównych

wygl d 34

wygl d 35

10 Zasilanie instalacji
11 Powrót z instalacji
14 Zawór bezpiecze stwa
36 Odpowietrzanie automatyczne
246 Przetwornik ci nienia
275 Odprowadzenie
278 Czujnik podwójny (Zabezpieczenie + c.o.)
295 Palnik

���

�	

�
	

���

��
�

�
	

���

�
��

��

�	

���

	�
�

��

��

��
�

��

���

�����

���

��� ���

��



ATLAS D ECO 56 UNIT

73PLcod. 3541Q960  -  Rev. 00  -  10/2018

5.2 Straty nape nienia
Straty ci nienia po stronie wody

fig. 36 - Straty nape nienia
A mbar
B Nat enie przep ywu wody  l/h

5.3 Tabela danych technicznych

�

��

��

��

��

��

��

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�

�

Dane Jednostka ATLAS D ECO 56 UNIT

Liczba elementów szt 5

Maks. obci enie cieplne kW 53.2 (Q)

Min. obci enie cieplne kW 31.5 (Q)

Maks. moc cieplna instalacji c.o kW 50 (P)

Min. moc cieplna instalacji c.o kW 30 (P)

Wydajno  Pmax (80-60°C) % 94.0

Wydajno  30% % 97.3

Klasa emisji NOx 3 NOx

Maks. ci nienie robocze c.o. bar 6

Min. ci nienie robocze c.o. bar 0.8 (tmax)

Temperatura maks. ogrzewania °C 100

Zawarto  wody c.o. litry 28

Stopie  ochrony IP X0D

Napi cie zasilania V/Hz 230/50

Pobierana moc elektryczna W 245

Ci ar pustego kot a kg 232

D ugo  komory spalania mm 550

srednica komory spalania mm 300

Straty ci nienia po stronie wody mbar 0.38
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5.4 Schemat elektryczny
Schemat elektryczny

wygl d 37- Schemat elektryczny
32 Pompa obiegowa ogrzewania
42 Sonda temperatury wody u ytkowej (opcja)
72 Termostat pokojowy (opcja)
130 Pompa obiegowa zasobnika (opcja)
138 Sonda zewn trzna (opcja)
139 Zdalne sterowanie czasowe (opcja)
246 Przetwornik ci nienia
278 Czujnik podwójny (Zabezpieczenie + c.o.)
TR Transformator zap onu
FR Fotorezystor
MB Silnik palnika
VE Zawór elektromagnetyczny
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Fabbricato in Italia - Fabricado en Italia Made in Italy

Via

Lo smaltimento 

dei suoi accessori 
deve essere effettua-
to in modo adeguato, 

norme vigenti

accessories must 
be appropriately 
disposed of in com-

regulations. 

Mettre l’appareil et 
ses accessoires au 
rebut conformément 

vigueur. 

y los accesorios 
de acuerdo con las 
normas vigentes.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




