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 Należy uważnie przeczytać ostrzeżenia 
zawarte w niniejszej instrukcji, ponieważ 
zawiera ona ważne wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa montażu, eksploatacji i 
konserwacji. 

 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną 
część produktu i powinna być 
przechowywana przez użytkownika na 
przyszłość. 

 W przypadku sprzedaży lub przekazania 
urządzenia innemu właścicielowi albo w razie 
przeprowadzki zawsze należy upewnić się,  
czy instrukcja jest dołączona do kotła 
umożliwiając tym samym korzystanie z niej 
nowemu właścicielowi lub instalatorowi. 

 Instalacja i konserwacja muszą być 
wykonywane zgodnie z obowiązującymi 
normami, według instrukcji producenta, i 
obowiązkowo przez personel o odpowiednich 
kwalifikacjach. 

 Niewłaściwa instalacja lub zła konserwacja 
może spowodować obrażenia u ludzi i 
zwierząt, a także szkody materialne. 
Producent nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za szkody powstałe na 
skutek błędów  podczas instalacji 
i eksploatacji lub w efekcie nie przestrzegania 
wskazówek udzielonych przez producenta. 

 Przed przystąpieniem do czynności 
konserwacyjnych lub czyszczenia odłączyć 
urządzenie od zasilania elektrycznego za 

pomocą wyłącznika i/lub innych urządzeń 
odłączających. 

 W przypadku usterki i/lub nieprawidłowego 
działania urządzenia, wyłączyć je, 
powstrzymać się od wszelkich prób napraw 
lub bezpośredniej interwencji. Zwracać się 
wyłącznie do wykwalifikowanego serwisu. 

 Ewentualna naprawa–wymiana wyrobów 
będzie mogła być wykonana jedynie przez 
personel o odpowiednich kwalifikacjach, 
z wykorzystaniem wyłącznie oryginalnych 
części zamiennych. Nieprzestrzeganie 
powyższego może wpłynąć negatywnie na 
bezpieczeństwo urządzenia. 

 W celu zagwarantowania prawidłowego 
działania urządzenia konieczne jest 
wykonywanie corocznej konserwacji przez 
wykwalifikowany personel. 

 Urządzenie można stosować jedynie do 
celów, do których zostało przewidziane. 
Wszelkie inne zastosowania są uważane za 
niewłaściwe i mogą być niebezpieczne. 

 Po zdjęciu opakowania upewnić się, czy 
zawartość jest kompletna i nieuszkodzona. 
Elementów opakowania nie wolno zostawiać 
w zasięgu dzieci, ponieważ mogą one 
stanowić zagrożenie. 

 W przypadku wątpliwości nie używać 
urządzenia i zwrócić się do dostawcy.

 

 
 

 

Symbol ten znaczy „Uwaga” i znajduje się przy wszystkich informacjach dotyczących 
bezpieczeństwa. Przestrzegać  ściśle takich zaleceń w celu uniknięcia zagrożenia obrażeń ludzi, 
zwierząt i szkód rzeczowych 

 

Symbol ten zwraca uwagę na ważną informację lub ostrzeżenie 

 



DOMIproject C 24 

5 

 

 
 
SPIS TREŚCI 
 
1. INSTRUKCJE EKSPLOATACYJNE .............................................................................................. 6 

1.1 Wstęp ....................................................................................................................................... 6 
1.2 Pulpit sterowania ...................................................................................................................... 6 
1.3 Włączanie i wyłączanie ............................................................................................................ 7 
1.4 Regulacje ................................................................................................................................. 7 

 
2. INSTALACJA ................................................................................................................................. 9 

2.1 Informacje ogólne .................................................................................................................... 9 
2.2 Miejsce instalacji ...................................................................................................................... 9 
2.3 Zabezpieczenie pompy obiegowej c.o. .................................................................................... 9 
2.4 Podłączenia hydrauliczne ...................................................................................................... 10 
2.5 Podłączenia gazu ................................................................................................................... 11 
2.6 Podłączenia elektryczne ........................................................................................................ 11 

 
3. SERWIS I KONSERWACJA ........................................................................................................ 12 

3.1 Regulacje ............................................................................................................................... 12 
3.2 Uruchomienie ......................................................................................................................... 14 

 
4. CHAREKTERYSTYKI I DANE TECHNICZNE ............................................................................. 17 

4.1 Wymiary i przyłącza ............................................................................................................... 17 
4.2 Widok ogólny i główne podzespoły ........................................................................................ 18 
4.3 Schemat hydrauliczny ............................................................................................................ 19 
4.4 Tabela danych technicznych.................................................................................................. 20 
4.5 Wykresy ................................................................................................................................. 21 
4.6 Schemat elektryczny .............................................................................................................. 22 



DOMIproject C 24  

6 

 
 
 

1. INSTRUKCJE EKSPLOATACYJNE 
 

1.1 Wstęp  
DOMIproject C 24 jest kotłem przystosowanym do pracy w układach centralnego ogrzewania i produkcji ciepłej wody do 

celów sanitarnych, działającym na gaz ziemny lub LPG (do ustalenia w momencie instalacji), nadzorowanym przez 
nowoczesny mikroprocesorowy system sterowania. 

 

1.2 Pulpit sterowania 

 
Rys. 1- Pulpit sterowniczy 

 
1 = Regulacja temperatury układu c.o. i przełączanie na tryb Lato / Zima  
2 = Regulacja temperatury ciepłej wody użytkowej i wyłączanie trybu dostarczania wody użytkowej 
3 = Przycisk (ECO/COMFORT) 
4 = Diody informujące o działaniu i sygnalizujące nieprawidłowości 
5 = Przycisk RESET 

 
Informacje wyświetlane podczas pracy urządzenia 
Podczas normalnej pracy, układ diagnostyki kotła przekazuje informacje o stanie kotła za pomocą diod (4 - Rys. 1): 
 
Tabela 1 – Legenda diod ( = wyłączona /  = włączona /  = migająca /  = szybko migająca) 

 

        

 
 
 

  Kocioł wyłączony    

Usterki (patrz punkt 3.4) 

 
 
 

  Kocioł w trybie oczekiwania / COMFORT    

 
 
 

  Kocioł w trybie oczekiwania / ECO    

 
 
 

  
Działanie w trybie ogrzewania (palnik 
włączony), aktywny tryb COMFORT 

   

 
 
 

  
Działanie w trybie dostarczania ciepłej 
wody użytkowej (palnik włączony) 

   Działanie w trybie TEST 
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Uwaga 

 

1.3 Włączanie i wyłączanie 
 

Włączanie 
 Otworzyć zawór gazu przed kotłem. 

 Odpowietrzyć rurę przed zaworem gazowym. 

 Włączyć zasilanie elektryczne przed kotłem za pośrednictwem wyłącznika lub wtyczki 

 Ustawić pokrętło ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na żądane temperatury. 

 Teraz kocioł jest gotowy do pracy automatycznej, w momencie wystąpienia zapotrzebowania ze strony c.o. lub c.w.u. 
 

Jeżeli palniki się nie zapalają i zaświeca się lampka sygnalizująca blokadę ( ) nacisnąć przycisk RESET. 
Centralka powtórzy cykl włączania w ciągu następnych 30 sekund. Jeżeli palniki nie włączą się nawet po 
trzeciej próbie, patrz punkt 3.4. 

 
W przypadku braku zasilania elektrycznego kotła podczas jego działania, palniki gasną i włączają się 
automatycznie po przywróceniu napięcia w sieci. 
 

 

Wyłączanie 
Ustawić oba pokrętła (1 i 2 na rys. 2) na minimum. 
 
Kiedy kocioł jest wyłączony, karta elektroniki jest nadal zasilana 
elektrycznie. 
 
Działanie układu ciepłej wody użytkowej i ogrzewania jest 
uniemożliwione, wszystkie diody są wyłączone, ale funkcja 
zapobiegająca zamarzaniu pozostaje aktywna. 
 
 
 

Rys. 2 – 
Kocioł wyłączony 

 
Układ zapobiegający zamarzaniu nie będzie działać, jeżeli odetnie się zasilanie elektryczne i/lub zasilanie 
gazem. Aby nie dopuścić do uszkodzeń spowodowanych przez zamarzanie wody, w przypadku długich przerw 
w pracy w okresie zimowym zaleca się całkowicie opróżnić kocioł z wody (zarówno z układu  c.o. i wody 
użytkowej). 

 
 

1.4 Regulacje 
Przełączanie lato / zima 
W zależności od położenia pokręteł „1” i „2”, można wyłączyć kocioł, przełączać jego działanie z trybu letniego na zimowy i 
odwrotnie, albo wyłączyć ciepłą wodę użytkową.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3 – Tryb LETNI (tylko CWU)     Rys. 5 – Tryb CO (tylko CO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 4 – Tryb ZIMOWY (CO + CWU)  
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Regulacja temperatury ogrzewania  

Za pomocą pokrętła (poz. 1- rys. 1) można regulować temperaturę od minimum 30
o
C do maksimum 85

o
C, jednakże zaleca 

się, żeby nie ustawiać temperatury działania kotła poniżej 45
o
C.  

 
Regulacja temperatury ciepłej wody użytkowej 

Za pomocą pokrętła (poz. 2 – rys. 1) można ustawić temperaturę ciepłej wody użytkowej w zakresie od minimum 40 C do 

maksimum 60 C.  
 

Uwaga Kocioł DOMIproject może współpracować z zewnętrznymi zasobnikami CWU zasilanymi z innych źródeł 
ciepła (np. układy solarne,  itp.). W takich przypadkach kocioł wymaga odpowiedniej parametryzacji przez 
uprawniony serwis firmowy. 

 
 

Regulacja temperatury pomieszczenia (przy podłączonym termostacie pokojowym lub sterowniku ROMEO) 

Nastawić, za pośrednictwem termostatu pokojowego lub sterownika ROMEO, żądaną temperaturę wewnątrz 
pomieszczenia. Po otrzymaniu odpowiedniego sygnału sterującego z termostatu lub sterownika włącza się kocioł 
i doprowadza wodę w instalacji do wartości temperatury nastawionej na zasilaniu. Po osiągnięciu zadanej temperatury 
wewnątrz pomieszczeń, kocioł wyłącza się. 
W przypadku, gdy nie podłączono termostatu pokojowego lub sterownika, kocioł utrzymuje w instalacji c.o. wartość 
temperatury zadaną za pośrednictwem pokrętła regulacyjnego umieszczonego na panelu sterowniczym. 
 

Uwaga W przypadku podłączenia do kotła sterownika ROMEO wszystkie regulacje związane z 
nastawami temperatury w układzie c.w.u. i c.o dostępne są wyłącznie za jego pośrednictwem. 
Do wyłączania kotła, przełączania trybów lato/zima oraz wyłączania funkcji ciepłej wody 
użytkowej należy nadal używać pulpitu sterowniczego kotła 

 
 

Wybór ECO / COMFORT 

Kocioł wyposażony jest w specjalny system, który zapewnia szybką dostawę ciepłej wody użytkowej, zapewniając tym 
samym duży komfort użytkownikowi. Podczas pracy w trybie COMFORT, w kotle utrzymywana jest na bieżąco 
podwyższona temperatura, co oznacza, że prawie od razu po otwarciu kranu płynie z niego ciepła woda, bez konieczności 
dłuższego oczekiwania. 
 
Użytkownik może wyłączyć tryb oszczędny ECO przez naciśnięcie (w trakcie oczekiwania kotła) przycisku 
ECO/COMFORT. W trybie ECO zaświeca się żółta dioda ECO. W celu włączenia trybu COMFORT należy ponownie 
nacisnąć przycisk ECO/COMFORT – żółta dioda ECO gaśnie. 
 
Regulacja ciśnienia wody w instalacji CO 

Kocioł jest wyposażony w kurek do ręcznego napełniania układu centralnego ogrzewania (poz.1 rys.6). Ciśnienie 
napełniania zimnego układu, odczytywane na manometrze kotła, musi wynosić około 1,0 – 1,5 bar. Jeżeli podczas pracy 
ciśnienie w układzie spadnie (z powodu wyparowania gazów rozpuszczonych w wodzie) do wartości mniejszych niż 
podane wyżej minimum, użytkownik musi je doprowadzić do wartości początkowej przez otwarcie kurka napełniania. Na 
końcu operacji należy zawsze zamknąć kurek napełniania.  

 
Rys. 6 – Kurek napełniania 

 
A Otwarty 
B Zamknięty 
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2. INSTALACJA 
 

2.1 Informacje ogólne 
 

Urządzenie to musi być przeznaczone wyłącznie do zastosowania, do którego zostało wyraźnie przewidziane. 
Kocioł służy do podgrzewania wody do temperatury niższej niż temperatura wrzenia przy ciśnieniu 
atmosferycznym i musi być podłączone do instalacji centralnego ogrzewania i/lub instalacji rozprowadzania 
ciepłej wody do celów sanitarnych, zgodnie ze swoimi charakterystykami i parametrami oraz mocą cieplną. 

Każde inne zastosowanie należy uważać za niewłaściwe. 
KOCIOŁ MOŻE BYĆ ZAINSTALOWANY WYŁĄCZNIE PRZEZ FACHOWY PERSONEL O ODPOWIEDNICH 
KWALIFIKACJACH, ZGODNIE Z WSZYSTKIMI WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI 
TECHNICZNEJ, OBOWIĄZUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIACH PRAWNYCH, ZALECENIAMI NORM UNI ORAZ 
EWENTUALNYCH NORM LOKALNYCH I ZASADAMI TECHNICZNYMI. 
Błędna instalacja może spowodować obrażenia osób, zwierząt lub szkody materialne, za które producent nie może być 
obarczany odpowiedzialnością. 

 
 
 

2.2 Miejsce instalacji 
 

Niniejsze urządzenie musi być zainstalowane w pomieszczeniu o odpowiedniej wentylacji uniemożliwiającej 
powstawanie niebezpieczeństwa w przypadku, nawet niewielkiego, ulatniania się gazu. Ta zasada 
bezpieczeństwa wymagana jest przez Dyrektywę CEE nr 09/396 i dotyczy wszystkich urządzeń gazowych, 
łącznie z urządzeniami z tzw. zamkniętą komorą spalania. 

 
W miejscu instalacji nie może być zapylenia, przedmiotów lub materiałów łatwopalnych lub gazów powodujących korozję. 
Otoczenie musi być suche i nie narażone na działanie mrozu. 
Kocioł przeznaczony jest do zainstalowania naściennego. Do przymocowania kotła służą podłużne otwory umieszczone w 
ramie w tylnej części urządzenia. Mocowanie do ściany musi zapewniać stabilne i skuteczne utrzymanie urządzenia. 
Jeżeli urządzenie zabudowane jest w meblach lub zamontowane bokiem, należy przewidzieć przestrzeń do wykonywania 
zwykłych czynności konserwacyjnych (serwisowych).  

 

2.3 Zabezpieczenie pompy obiegowej c.o. 
Jeśli  w układzie grzewczym zamontowane są termostatyczne zawory grzejnikowe, należy wówczas umieścić w instalacji 
c.o. zawór różnicowy ciśnienia, pomiędzy przewodem zasilającym i powrotnym w tzw. by-passie, chroniący pompę c.o. 
przed uszkodzeniem w przypadku zamknięcia się zaworów termostatycznych. 

 

Legenda: 

ROMEO 
 

Pomieszczeniowy regulator 
temperatury 

ZT Zawór termostatyczny 

ZRC Zawór różnicowy ciśnienia 
w by-passie 

F Filtr 

 

ROMEO 
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2.4 Podłączenia hydrauliczne 
Moc cieplna kotła dobierana jest na podstawie obliczeń zapotrzebowania ciepła do ogrzania budynku, zgodnie z 
obowiązującymi normami. W celu zapewnienia prawidłowego działania i trwałości kotła instalacja hydrauliczna musi być 
właściwie zaprojektowana oraz wyposażona we wszystkie akcesoria gwarantujące niezawodną pracę i łatwość obsługi. 
W przypadku, gdy przebieg przewodów rurowych zasilania i powrotu z instalacji jest taki, że w niektórych punktach mogą 
tworzyć się „pęcherze” powietrza, konieczne jest zainstalowanie w tych miejscach odpowietrzników. Ponadto, w 
najniższym punkcie instalacji należy zainstalować kurek spustowy w celu umożliwienia całkowitego opróżnienia instalacji. 
Jeżeli kocioł jest zainstalowany poniżej poziomu instalacji, należy przewidzieć zawór zwrotny w celu uniemożliwienia 
naturalnej cyrkulacji wody w instalacji. 
Zaleca się, aby różnica temperatury pomiędzy kolektorem zasilającym a kolektorem powrotnym kotła nie przekraczała 

20 C. 
Nie wykorzystywać przewodów rurowych układu hydraulicznego jako uziemienia urządzeń elektrycznych. 
 
Przed zainstalowaniem przepłukać dokładnie wszystkie przewody rurowe instalacji w celu usunięcia osadów 
lub zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć negatywnie na działanie urządzenia. 

 
Zaleca się zainstalowanie zaworów odcinających pomiędzy kotłem a instalacją centralnego ogrzewania, które umożliwiają, 
w razie potrzeby, odcięcie kotła od instalacji bez konieczności jej opróżniania. 

 
Na powrocie instalacji c.o. przy kotle, jak również na zasilaniu zimnej wody użytkowej przed kotłem, należy 
zamontować filtry. 
 

Wylot zaworu bezpieczeństwa musi być podłączony do leja lub rury zbiorczej w celu niedopuszczenia do wypływu wody na 
ziemię w przypadku nadciśnienia w obiegu centralnego ogrzewania. W przeciwnym razie, w przypadku zadziałania zaworu 
spustowego i zalania pomieszczenia, producent kotła nie ponosi odpowiedzialności. 
Podłączenie kotła wykonać w taki sposób, aby nie powodować naprężeń jego wewnętrznych przewodów rurowych. W 
przypadku zainstalowania zaworu zwrotnego również w układzie wody do celów sanitarnych (jeżeli jest przewidziany), 
konieczne jest zamontowanie zaworu bezpieczeństwa pomiędzy kotłem a tym układem. 

 
Opcjonalnie kocioł może być wyposażony w zestaw przyłączeniowy. 

 

Rys. 7a 

Rys. 7b 
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Własności wody w instalacji c.o. 

W przypadku wody o twardości większej niż 25  francuskich (14  niemieckich), zaleca się zastosowanie wody odpowiednio 
uzdatnianej w celu uniknięcia powstania kamienia osadowego w kotle lub korozji. Należy pamiętać o tym, że nawet 
niewielkie osady, o grubości kilku milimetrów, powodują, ze względu na ich małą przewodność cieplną, znaczne 
przegrzanie ścian kotła, a w konsekwencji poważne usterki. 
Uzdatnianie wody jest konieczne w przypadku bardzo rozległych instalacji (zawierających duże ilości wody) lub przy 
częstym uzupełnianiu wody w instalacji. Jeżeli w takich przypadkach okaże się konieczne częściowe lub całkowite 
opróżnienie instalacji, należy ją ponownie napełnić wodą uzdatnianą. 

 

System zapobiegający zamarzaniu 

Kocioł wyposażony jest w system zapobiegający zamarzaniu, który przełącza kocioł w tryb ogrzewania, jeśli temperatura 

wody w układzie c.o. spada poniżej 6 C. 
 
Funkcja zapobiegająca zamarzaniu jest nieaktywna, jeżeli zostanie odcięte zasilanie elektryczne i/lub zasilanie 
gazem. 

 

2.5 Podłączenia gazu 
 

Przed podłączeniem sprawdzić, czy urządzenie jest dostosowane do zasilania dostępnym typem paliwa i 
dokładnie oczyścić wszystkie przewody rurowe instalacji gazowej w celu usunięcia ewentualnych osadów, 
które mogłyby wpłynąć negatywnie na poprawność działania kotła. 

Podłączenie gazu należy wykonać do odpowiedniego przyłącza (patrz rys. 19), zgodnie z obowiązującymi normami, za 
pomocą metalowego przewodu rurowego lub przewodu giętkiego o ciągłej ściance ze stali nierdzewnej, umieszczając 
pomiędzy instalacją a kotłem odcinający zawór gazowy. Sprawdzić, czy wszystkie podłączenia gazu są szczelne. 
Natężenie przepływu licznika gazu musi być wystarczające dla równoczesnej pracy wszystkich podłączonych do niego 
urządzeń. Średnica przewodu gazowego wychodzącego z kotła nie przesądza o średnicy rurociągu między urządzeniem a 
licznikiem, średnice przewodów rurowych na tym odcinku powinny być dobrane z uwzględnieniem strat ciśnienia zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

 
Na przewodzie gazowym zasilającym przed kotłem należy zamontować filtr gazowy. 
Nie wykorzystywać przewodów rurowych gazu jako uziemienia urządzeń elektrycznych. 

 
 

2.6 Podłączenia elektryczne 
Podłączenie do sieci elektrycznej 

Kocioł należy podłączyć do jednofazowej sieci elektrycznej, 230V – 50Hz. 
Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia zapewnione jest tylko wtedy, gdy jest ono prawidłowo podłączone do 
sprawnej instalacji uziomowej, wykonanej zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Należy zlecić 
kontrolę sprawności instalacji uziomowej uprawnionym specjalistom – producent nie ponosi odpowiedzialności 

za szkody spowodowane przez brak uziemienia instalacji. Ponadto należy sprawdzić, czy instalacja elektryczna jest 
odpowiednia dla maksymalnego poboru mocy urządzenia, podanego na tabliczce znamionowej kotła, w szczególności 
upewniając się, czy przekrój kabli instalacji jest dostosowany dla poboru mocy urządzenia. 
Kocioł jest wstępnie okablowany i wyposażony w kabel do podłączenia elektrycznego. Podłączenia do sieci powinny być 
stałe i wyposażone w wyłącznik dwubiegunowy, którego rozwarcie styków wynosi co najmniej 3 mm, a pomiędzy kotłem a 
linią należy umieścić bezpieczniki maks. 3A. Bardzo ważne jest przestrzeganie polaryzacji (FAZA (LINIA): przewód 
brązowy /NEUTRALNY: przewód niebieski / UZIEMIENIE: przewód żółto-zielony) przy podłączaniu do linii elektrycznej. 
 
Użytkownik nie może wymieniać kabla zasilającego urządzenie. W przypadku uszkodzenia kabla wyłączyć urządzenie i, w 
celu jego wymiany, zwrócić się wyłącznie do osób z odpowiednimi uprawnieniami. W przypadku wymiany kabla zasilania 
elektrycznego stosować wyłącznie kabel „HAR H05 VV-F” 3x0,75mm2, o średnicy zewnętrznej maksymalnie 8mm. 
 

Termostat pokojowy (opcja) 

UWAGA: PODŁĄCZENIE 230 V DO ZACISKÓW PRZEZNACZONYCH DLA TERMOSTATU POKOJOWEGO 
W KOTLE POWODUJE NIEODWRACALNE USZKODZENIE KARTY ELEKTRONICZNEJ.  

Przy podłączeniu termostatu pokojowego z programatorem lub wyłącznika czasowego, nie zasilać tych 
urządzeń z instalacji elektrycznej kotła. W zależności od typu urządzenia, powinny one być zasilane bezpośrednio z sieci 
lub z baterii. 
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Dostęp do elektrycznej listwy zaciskowej 

Listwa zaciskowa do podłączenia termostatu pokojowego (poz. 1- rys. 8) lub sterownika ROMEO (poz. 2 – rys. 8) jest 
dostępna od dołu kotła w sposób, jaki pokazano 
na rysunku 8. 

 
 
1 = Podłączenie termostatu pokojowego 
2 = Podłączenie sterownika ROMEO 

 

Rys. 8 – Dostęp do listwy zaciskowej 

 
 
2.6 Podłączenie do komina 
 
Rura przyłączeniowa do komina powinna mieć średnicę nie mniejszą od średnicy króćca na przerywaczu ciągu 
kominowego. Począwszy od króćca na przerywaczu ciągu kominowego, pionowy odcinek przewodu spalinowego musi 
mieć długość nie mniejszą niż 0,5 metra. Ponadto w projektowaniu komina i czopucha należy przestrzegać 
obowiązujących norm i przepisów. 

 
Kocioł jest wyposażony w układ zabezpieczający (termostat spalin), który blokuje jego prace w razie zaniku lub 
nieprawidłowego ciągu. Nie można go odłączać. 
 

 
 

3. SERWIS I KONSERWACJA 
3.1 Regulacje 

Wszystkie czynności regulacyjne i konserwacyjne muszą być wykonywane przez personel o potwierdzonych 
kwalifikacjach, z uprawnieniami Ferroli Poland. 
Firma FERROLI ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody rzeczowe i/lub obrażenia osób spowodowane naruszeniem 
urządzenia przez osoby nie posiadające stosownych kwalifikacji i uprawnień. 

 
Przezbrojenie kotła na inny rodzaj gazu 

Kocioł może być zasilany metanem lub LPG i w fabryce jest przygotowywany do wykorzystania jednego z tych dwóch 
rodzajów gazu, co jest wyraźnie oznaczone na opakowaniu i na tabliczce z danymi technicznymi znajdującej się na 
urządzeniu. Jeżeli jednak konieczne będzie zasilanie urządzenia innym gazem, należy zaopatrzyć się w odpowiedni 
zestaw do przezbrojenia kotła i postępować zgodnie z poniższym opisem: 

 
1. Wymienić dysze palnika głównego, montując dysze podane w tabeli danych technicznych w punkcie 

4.4, odpowiednie do używanego rodzaju gazu. 
2. Wyjąć kryzę gazową. 
3. Zmienić parametr rodzaju gazu: 

 
 przełączyć kocioł na tryb oczekiwania 
 nacisnąć przycisk RESET i przytrzymać przez 10 sekund: diody migają szybko przez dwie sekundy 
 świeci się dioda czerwona 
 nacisnąć przycisk RESET i przytrzymać przez 5 sekund: diody migają szybko przez dwie sekundy 
 ustawić pokrętło ciepłej wody użytkowej (poz. 2 – rys. 1) na minimum (w przypadku gazu ziemnego) lub na 

maksimum (w przypadku gazu płynnego) 
 nacisnąć przycisk RESET i przytrzymać przez 5 sekund: diody migają szybko przez dwie sekundy 
 świeci się dioda zielona  
 ustawić pokrętło ogrzewania (poz. 1 – rys. 1) na minimum, a następnie na maksimum 
 kocioł wraca do stanu oczekiwania 
 ustawić pokrętła na zadanych temperaturach. 
 

4. Wyregulować ciśnienie minimalne i sprawdzić ciśnienie maksymalne w palniku (patrz odpowiedni punkt), ustawiając 
wartości podane w tabeli danych technicznych dla stosowanego typu gazu. 

5. Nakleić naklejkę znajdującą się w zestawie do przezbrojenia obok tabliczki znamionowej, jako dowód wprowadzonej 
zmiany. 
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Włączenie trybu TEST 
W celu włączenia trybu TEST należy w ciągu 3 sekund trzykrotnie nacisnąć przycisk RESET. Kocioł włącza się 

z maksymalną mocą ogrzewania ustawioną zgodnie z opisem podanym w następnym punkcie. 
 
W celu upewnienia się, że kocioł działa z mocą 100% obrócić pokrętło ogrzewania (poz. 1 – rys. 1) na minimum, a 
następnie na maksimum. 
 
Aby wyjść z trybu TEST, należy w ciągu 3 sekund trzykrotnie nacisnąć przycisk RESET. Przy wyjściu z trybu TEST 

ustawiona maksymalna moc ogrzewania nie jest zmieniana. 
 
W każdym przypadku tryb TEST wyłącza się automatycznie po 15 minutach. 
 

 
Rys. 15 – Tryb TEST 

 
Regulacja ciśnienia w palniku 
Kotły z modulacją płomienia mają dwie stałe wartości ciśnienia, minimalną i maksymalną, które powinny odpowiadać 
wartościom podanym w tabeli dla danego typu gazu: 
 

 Podłączyć odpowiedni manometr do przyłącza w punkcie pomiaru ciśnienia „B”, rys. 16, 

 Nacisnąć trzykrotnie w ciągu 3 sekund przycisk RESET w celu uruchomienia trybu TEST. 

 Ustawić na minimum pokrętło ogrzewania (poz. 1 – rys. 1) 

 Za pomocą śruby „D”, rys. 16, ustawić ciśnienie minimalne, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 

zegara w celu zmniejszenia ciśnienia, albo w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu jego 
zwiększenia. 

 Ustawić na maksimum pokrętło ogrzewania (poz. 1 – rys. 1) 

 Sprawdzić ciśnienie maksymalne. 

 Nacisnąć trzykrotnie w ciągu 3 sekund przycisk RESET w celu wyjścia z trybu TEST. 

 

Uwaga Po skontrolowaniu lub wyregulowaniu ciśnienia należy obowiązkowo uszczelnić śrubę 
regulacyjną odpowiednim lakierem lub uszczelniaczem. 

 

Rys. 16 – Zespół gazowy 

 
A Przyłącze pomiaru ciśnienia na wejściu do zespołu gazowego 
B Przyłącze pomiaru ciśnienia na wyjściu zespołu gazowego  
D Śruba regulacji ciśnienia minimalnego 
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Regulacja maksymalnej mocy ogrzewania 

W celu wyregulowania mocy cieplnej, ustawić kocioł na działanie w trybie TEST (patrz punkt 3.1). Obrócić pokrętło 
regulacji temperatury ogrzewania (poz. 1 – rys. 1) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć moc, 
albo w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć (patrz punkt 4.5). Naciśnięcie i przytrzymanie 
przez 5 sekund przycisku RESET powoduje zachowanie właśnie ustawionej mocy. Wyjść z trybu TEST (patrz punkt 3.1).  

 
Regulacja mocy zapłonu 

W celu wyregulowania mocy zapłonu, ustawić kocioł na działanie w trybie TEST (patrz punkt 3.1). Obrócić pokrętło 
regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej (poz. 2 – rys. 1) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby 
zwiększyć moc, albo w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć (patrz punkt 4.5). Naciśnięcie 
i przytrzymanie przez 5 sekund przycisku RESET powoduje zachowanie właśnie ustawionej mocy. Wyjść z trybu TEST 

(patrz punkt 3.1). 

 
Regulacja t centralnego ogrzewania poprzez zmianę wydajności pompy obiegowej 

Różnica temperatury wody t w obiegu centralnego ogrzewania pomiędzy zasilaniem a powrotem musi być mniejsza niż 

20 C. Uzyskuje się to poprzez zmianę wydajności pompy obiegowej, realizowaną za pomocą regulatora (przełącznika) 

prędkości obrotowej wirnika. Należy pamiętać, że przy zwiększeniu prędkości obrotowej wirnika pompy zmniejsza się t i 
odwrotnie. 

 
 

3.2 Uruchomienie 
 

Uruchomienie powinno być wykonane przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, z uprawnieniami Ferroli 
Poland. 
Kontrole, które należy wykonać przed pierwszym włączeniem i po wszystkich pracach konserwacyjnych 
pociągających za sobą odłączenie od instalacji lub oddziaływanie na elementy związane z bezpieczeństwem 
lub częściami kotła: 

 

Przed włączeniem kotła 
 Otworzyć zawory odcinające pomiędzy kotłem a instalacją. 
 Sprawdzić szczelność instalacji gazowej. 
 Napełnić instalację hydrauliczną i upewnić się, czy kocioł i instalacja zostały całkowicie odpowietrzone. 
 Sprawdzić, czy nie ma wycieków wody z instalacji, układu wody do celów sanitarnych, połączeń instalacyjnych lub 

kotła. 
 Sprawdzić poprawność podłączenia instalacji elektrycznej. 
 Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do właściwej instalacji uziomowej. 
 Sprawdzić, czy parametry gazu są prawidłowe. 
 Sprawdzić, czy bezpośrednio obok kotła nie ma płynów lub materiałów łatwopalnych. 

 

Kontrole podczas działania 
 Włączyć urządzenie zgodnie z opisem podanym w punkcie 1.3. 
 Sprawdzić szczelność instalacji gazowej i instalacji wodnych. 
 Sprawdzić drożność; drożność komina i kanałów powietrza-dymowych podczas pracy kotła. 
 Sprawdzić, czy woda prawidłowo przepływa między kotłem a instalacjami. 
 Upewnić się, czy zespół gazowy prawidłowo moduluje, zarówno w fazie ogrzewania, jak i w fazie dostarczania 

ciepłej wody użytkowej. 
 Sprawdzić prawidłowość zapłonu kotła przez wykonanie różnych prób włączania go i wyłączania, za pomocą 

termostatu pokojowego lub sterownika ROMEO 
 Upewnić się, czy zużycie paliwa wskazywane przez licznik odpowiada zużyciu podanemu w tabeli danych 

technicznych w rozdziale 4.4. 
 Upewnić się, czy przy braku żądania ogrzewania palnik prawidłowo zapala się po otwarciu kurka ciepłej wody. 

Sprawdzić, czy podczas działania ogrzewania pompa obiegowa zatrzymuje się po otwarciu kurka ciepłej wody i 
następuje normalne dostarczanie ciepłej wody. 

 Sprawdzić, czy parametry są prawidłowo zaprogramowane i spełniają żądane wymagania (moc, temperatura itd.). 
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3.3 Konserwacja 
 

Okresowa kontrola kotła, komina i instalacji 
W celu zapewnienia z upływem czasu dobrego działania urządzenia konieczne jest przeprowadzanie regularnych kontroli 
kotła i instalacji przez wykwalifikowany personel. Odnośnie częstotliwości kontroli należy ściśle przestrzegać zaleceń 
przepisów prawnych. W każdym przypadku zaleca się, aby przynajmniej raz w roku przeprowadzić następujące kontrole: 
 Urządzenia sterujące i urządzenia bezpieczeństwa (zespół gazowy, przepływomierz, termostaty itd.) muszą 

działać prawidłowo. 
 Przewody powietrzno-spalinowe muszą być drożne i szczelne. 
 Instalacje gazowa i wodne muszą być szczelne. 
 Palnik i wymiennik ciepła muszą być czyste i bez osadów. Do ewentualnego czyszczenia nie wolno stosować 

produktów chemicznych ani szczotek stalowych. 
 Elektroda musi być prawidłowo ustawiona i nie może być na niej osadu. 
 Ciśnienie wody w układzie c.o. w stanie zimnym musi wynosić około 1 bar; jeżeli tak nie jest, należy doprowadzić 

je do tej wartości. 
 Zbiornik wyrównawczy musi być napełniony. 
 Przepływ i ciśnienie gazu muszą odpowiadać wartościom podanym w odpowiednich tabelach. 
 Pompa obiegowa nie może być zablokowana. 

 
Uwaga: Obudowę, panel sterowania oraz zewnętrzne części kotła można czyścić miękką, wilgotną szmatką, ewentualnie 

zwilżoną wodą z mydłem. Należy unikać wszelkich detergentów ściernych i rozpuszczalników. 

 
Zdjęcie obudowy 
W celu zdjęcia obudowy kotła, należy: 
1. Odkręcić śruby A (patrz rys. 17) 
2. Odchyl obudowę (patrz rys. 17) 
3. Podnieść obudowę  
 

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac 
we wnętrzu kotła, odłączyć zasilanie 

elektryczne i zamknąć zawór 
gazu przed kotłem. 

 

 

Rys. 17 – Zdjęcie obudowy 
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3.4 Rozwiązywanie problemów 
 

Diagnostyka  
Kocioł jest wyposażony w nowoczesny system autodiagnostyki. W przypadku usterki kotła 3 diody wskażą odpowiedni kod 
usterki. 
 
Istnieją usterki, które powodują trwałe blokady: w celu przywrócenia działania wystarczy nacisnąć RESET i przytrzymać 
przez 1 sekundę (poz. 3 – rys. 1) albo nacisnąć RESET na zdalnym sterowniku (opcjonalnym) z regulacją czasu, jeżeli jest 
zainstalowany; jeżeli kocioł nie uruchomi się, konieczne jest usunięcie usterki wskazywanej przez diody. 
 
Inne usterki powodują chwilowe blokady, które są kasowane automatycznie natychmiast po powrocie wartości do 
normalnego zakresu roboczego kotła. 
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4. CHAREKTERYSTYKI I DANE TECHNICZNE 
 

4.1 Wymiary i przyłącza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Legenda 

1 Zasilanie instalacji c.o.  ¾’’ 

2 Wyjście c.w.u.  ½’’ 

3 Doprowadzenie gazu  ½’’ 
4 Doprowadzenie zimnej wody użytkowej ½’’ 

5 Powrót z instalacji c.o.  ¾’’ 
6 Wylot zaworu bezpieczeństwa 

 
Rys. 19 – Wymiary i przyłącza 

 
 

Widok z góry 

Widok z dołu 

Ø131 

Ø131 
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4.2 Widok ogólny i główne podzespoły 

 
Rys. 20 – Elementy składowe kotła 

 
 

Legenda: 
7 Wlot gazu 
8 Wyjście ciepłej wody użytkowej  
9 Wlot zimnej wody użytkowej  
10 Zasilanie instalacji c.o. 
11 Powrót z instalacji c.o. 
14 Zawór bezpieczeństwa 
20 Zespół palników 
21 Dysze główne 
22 Palnik 
27 Miedziany wymiennik ciepła c.o. i c.w.u. 
32 Pompa obiegu centralnego ogrzewania  

36 Automatyczny odpowietrznik 
38 Czujnik przepływu 
42 Czujnik temperatury wody do celów użytkowych 
44 Zespół gazowy 
56 Naczynie wzbiorcze c.o. 
74 Kurek napełniania systemu c.o. 
78 Przerywacz ciągu 
81 Elektroda zapłonowa i jonizacyjna 
114 Presostat ciśnienia wody c.o. 
126 Termostat spalin 
278 Czujnik podwójny (bezpieczeństwa + CO)
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4.3 Schemat hydrauliczny 

 

 
 

Rys. 21 – Schemat hydrauliczny kotła 
 
 
Legenda: 
7 Wlot gazu 
8 Wyjście ciepłej wody użytkowej  
9 Wlot zimnej wody użytkowej  
10 Zasilanie instalacji c.o. 
11 Powrót z instalacji c.o. 
14 Zawór bezpieczeństwa 
20 Zespół palnika 
27 Miedziany wymiennik ciepła c.o. i c.w.u. 

32 Pompa obiegu centralnego ogrzewania  
38 Czujnik przepływu 
42 Czujnik temperatury wody do celów użytkowych 
44 Zespół gazowy 
56 Naczynie wzbiorcze c.o. 
74 Kurek napełniania systemu c.o. 
78 Przerywacz ciągu 
81 Elektroda zapłonowa i jonizacyjna 
114 Presostat ciśnienia wody c.o. 
126 Termostat spalin 
278 Czujnik podwójny (bezpieczeństwa + CO)
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4.4 Tabela danych technicznych 
 

Dane Jednostka Wartość 

Maksymalne obciążenie cieplne kW 25,8 

Minimalne obciążenie cieplne kW 8,3 

Maksymalna moc cieplna CO kW 23,5 

Minimalna moc cieplna CO kW 7,0 

Maksymalna moc cieplna CWU kW 23,5 

Minimalna moc cieplna CWU kW 7,0 

Dysze palnika G20 mm 11 x 1,35 

Kryza gazowa G20 mm 5 

Ciśnienie zasilania gazu G20*) mbar 20 

Ciśnienie maksymalne za zaworem gazu G20 mbar 17,5 

Ciśnienie minimalne za zaworem gazu G20 mbar 2,2 

Maksymalne natężenie przepływu gazu G20 nm3/h 2,73 

Minimalne natężenie przepływu gazu G20 nm3/h 0,88 

Dysze palnika G31 mm 11 x 079 

Kryza gazowa G31 mm brak 

Ciśnienie zasilania gazu G31*) mbar 37 

Ciśnienie maksymalne za zaworem gazu G31 mbar 35,0 

Ciśnienie minimalne za zaworem gazu G31 mbar 5,0 

Maksymalne natężenie przepływu gazu G31 kg/h 2,00 

Minimalne natężenie przepływu gazu G31 kg/h 0,65 

Kategoria gazu -  IIE3B/P 

 

Klasa efektywności energetycznej 92/42 EWG -  

Klasa emisji NOx - 3 (<150 mg/kWh) 

Maksymalne ciśnienie robocze CO bar 3 

Minimalne ciśnienie robocze CO bar 0,8 

Maksymalna temperatura robocza CO ºC 90 

Pojemność wodna kotła dla CO litry 1,0 

Pojemność naczynia wzbiorczego litry 6 

Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym bar 1 

Maksymalne ciśnienie robocze CWU bar 9 

Minimalne ciśnienie robocze CWU bar 0,25 

Pojemność wodna układu CWU litry 0,3 

Wydatek CWU t 25ºC l/min. 13,4 

Wydatek CWU t 30ºC l/min. 11,2 

Stopień ochrony IP X5D 

Napięcie zasilania V/Hz 230V/50Hz 

Pobór mocy elektrycznej W 80 

Pobór mocy elektrycznej dla CWU W 15 

Ciężar na sucho kg 25 

Typ urządzenia  B11BS 

PIN CE  0461BR0841 

 
*) Uwaga: Minimalne ciśnienie gazu na zasilaniu mierzone podczas pracy palnika. 
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4.5 Wykresy 

 
Zależność mocy kotła od ciśnienia gazu na palniku 

 
 

Rys. 22 
 

Charakterystyka wodna kotła i pompy centralnego ogrzewania 

 
Rys. 23 

Legenda: 
1 – 2 – 3 = Wydajność pompy w zależności od obrotów wirnika 
  A = Straty ciśnienia w kotle w zależności od przepływu 
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4.6 Schemat elektryczny 

Rys. 24 
 
Uwaga: przed podłączeniem termostatu pokojowego lub zdalnego sterownika z kostki przyłączeniowej wymontować 
mostek. 

 
Legenda: 
32  Pompa CO 
38  Przepływomierz 
42  Czujnik CWU 
44  Zespół gazowy 
72  Termostat pokojowy 
81  Elektroda zapłonowa / jonizacyjna 
114 Presostat CO 
126  Termostat spalin 
139 Sterownik ROMEO 
278  Czujnik podwójny (STB i CO) 
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Firma FERROLI POLAND nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości występujące w niniejszej instrukcji, jeżeli 

spowodowane są przez błędy w druku lub przepisaniu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w naszych wyrobach 
zmian, które uznamy za niezbędne lub użyteczne, które nie naruszają podstawowych charakterystyk. 

 
FERROLI POLAND Sp. z o.o. 
Ul. Gwarków 1 
44-240 Żory 
tel/fax: 032/ 47 33 100 
E-mail: ferroli@ferroli.com.pl 

http://www.ferroli.com.pl 
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