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 Poniewa  w zamieszczonych w niniejszej instrukcji
ostrze eniach znajduj  si  istotne informacje dotycz ce
bezpiecznego instalowania, u ytkowania i konserwacji,
nale y je uwa nie przeczyta .

 Dokument z instrukcj  stanowi ca integraln  cz
produktu musi by  przechowywana w taki sposób, aby

ytkownik móg  z niej korzysta .
 W przypadku sprzeda y urz dzenia, przekazania go

innemu u ytkownikowi lub przeniesienia go w inne
miejsce instrukcj  do czon  do kot a nale y przekaza
nowemu w cicielowi, wzgl dnie instalatorowi.

 Instalacja i konserwacje musz  by  wykonywane przez
pracowników posiadaj cych odpowiednie uprawnienia
zawodowe w sposób zgodny z obowi zuj cymi
przepisami oraz instrukcjami producenta.

 Nieprawid owa instalacja lub niedostateczna
konserwacja mog  by  przyczyn  awarii lub obra
cia a. Producent nie ponosi adnej odpowiedzialno ci za
uszkodzenia spowodowane b dnym zainstalowaniem i

ytkowaniem lub post powaniem niezgodnym z
instrukcj  wytwórcy.

 Przed dokonaniem jakiegokolwiek czyszczenia czy
konserwacji zespó  nale y od czy  od zasilania
elektrycznego przy pomocy wy cznika lub specjalnych
urz dze  odcinaj cych.

 W przypadku uszkodzenia zespo u lub jego niew ciwej
pracy urz dzenie nale y wy czy . Nie nale y
dokonywa adnych samodzielnych prób jego naprawy.
Nale y skorzysta  z pomocy pracowników
posiadaj cych odpowiednie uprawnienia zawodowe.
Ka da naprawa lub wymiana urz dzenia mo e by
wykonana tylko przez pracowników posiadaj cych
odpowiednie kwalifikacje przy wykorzystaniu tylko
oryginalnych cz ci zamiennych. Nieprzestrzeganie
powy szych wymaga  mo e mie  wp yw na
bezpiecze stwo pracy urz dzenia.

 Gwarancj  poprawnej pracy urz dzenia s  konserwacje
okresowe dokonywane przez wykwalifikowanych
pracowników.

 Urz dzenie to mo e by  wykorzystywane tylko do tych
celów, dla których zosta o przewidziane. Ka de inne
jego wykorzystanie uwa ane jest za niew ciwe i w
zwi zku z tym niebezpieczne.

 Po rozpakowaniu urz dzenia nale y sprawdzi  jego
kompletno . Poniewa  materia  opakowania jest
potencjalnie niebezpieczny, nale y go umie ci  w
miejscu, do którego dzieci nie maj  dost pu.

 W przypadku zaistnienia w tpliwo ci, urz dzenia nie
nale y uruchamia  i skontaktowa  si  z dostawc .

 Zamieszczone w niniejszym podr czniku rysunki s
uproszczone. Dostarczony wyrób mo e si  w sposób
nieistotny nieco od nich ró ni .

Symbol ten oznacza „Ostrze enie” i umieszczany jest obok komunikatów zwi zanych z bezpiecze stwem.
Instrukcje takie musz  by ci le przestrzegane z uwagi na zagro enie dla ludzi, zwierz t i materia ów.

Symbol ten zwraca uwag  na przypis lub wa  uwag .

Deklaracja zgodno ci
Producent: FERROLI S.p.A.
Adres: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR Italy

wiadcza, e urz dzenie to odpowiada wymaganiom nast puj cych dyrektyw Unii Europejskiej:
 Dyrektywy dla urz dze  dla gazów 90/396
 Dyrektywy dla efektywno ci 92/42
 Dyrektywy dla urz dze  niskiego napi cia 73/23 (z poprawk  93/68)
 Dyrektywy dla kompatybilno ci elektromagnetycznej 89/336 (z poprawk  93/68)

Przewodnicz cy i przedstawiciel prawny
Cav. del Lavoro
(-) Dante Ferroli
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1. Instrukcja obs ugi
1.1. Wst p

Drogi kliencie,

Dzi kujemy za wybór generatora ciep a najnowszej generacji ECONCEPT 51/51i – 101/101i firmy FERROLI odznaczaj cego
si  nowoczesnym rozwi zaniem z wykorzystaniem najnowszych technologii. Prosimy o uwa ne przeczytanie niniejszej
instrukcji, poniewa  zawiera ona istotne informacje dotycz ce bezpiecznej instalacji, u ytkowania i konserwacji.

ECONCEPT 51/51i – 101/101i jest modu owym generatorem ciep a o wysokiej wydajno ci opartym o funkcje kot a
kondensacyjnego z mieszaniem wst pnym s cym do ogrzewania przy bardzo niskiej emisji spalin i pracuj cym z
wykorzystaniem gazu ziemnego lub gazu p ynnego przystosowanym do pracy w uk adzie kaskadowym.

Ka dy modu ECONCEPT 51/51i – 101/101i wyposa ony jest w podwójny aluminiowy wymiennik p ytowy oraz podwójny palnik
ceramiczny z mieszaniem wst pnym umieszczony w pionowej szafce wykonanej ze stali nierdzewnej AISI 316 (wersja
ECONCEPT 51i – 101i) lub ze stali pokrytej epoksydowym lakierem proszkowym odpornym na czynniki atmosferyczne (wersja
ECONCEPT 51 – 101).

Obwody rurek wymienników, z których ka dy posiada swoj  w asn  pomp  obiegow , wyposa one s  w umieszczone
wewn trz modu u rury rozga ne doprowadzaj ce i powrotne uk adu. Uk ad sterowania z wykorzystaniem mikroprocesora oraz
du ego wy wietlacza umo liwia u ytkownikowi sterowanie procesem.

Po zamówieniu zespo u steruj cego dla uk adu kaskadowego mo liwe jest sprawne i ekonomiczne zarz dzanie modu ami
ECONCEPT 51/51i – 101/101i po czonymi kaskadowo.

Generatory ECONCEPT 51/51i – 101/101i przewidziane s  równie  do instalowania na zewn trz. Do instalowania w miejscach,
w których warunki klimatyczne i rodowiskowe s  niesprzyjaj ce, szczególnie zalecane s  wersje ECONCEPT 51i –101i z
szafk  ze stali nierdzewnej.



FERROLI Poland

ECONCEPT 51/51i - 101/101i

ozn. 3540H232 – 09/2008 (Zmiana 00)

1.2. Panel sterowania

Rys. 1 - Panel sterowania

Panel sterowania znajduje si  wewn trz szafki. Dost p do panelu uzyskujemy po otwarciu znajduj cych si  z przodu szafki
drzwiczek przy pomocy specjalnego klucza wchodz cego w zakres dostawy.

Obja nienia

1 = Przycisk do obni ania warto ci ustawienia temperatury
ciep ej wody u ytkowej (w przypadku zainstalowania
opcjonalnego zbiornika wody gor cej)

2 = Przycisk do podwy szania warto ci ustawienia
temperatury ciep ej wody u ytkowej (w przypadku
zainstalowania opcjonalnego zbiornika wody gor cej)

3 = Przycisk do obni ania warto ci nastawy temperatury w
instalacji ogrzewania

4 = Przycisk do podwy szania warto ci nastawy
temperatury w instalacji ogrzewania

5 = Wy wietlacz
6 = Przycisk wyboru trybu letniego lub zimowego
7 = Przycisk wyboru trybu ekonomicznego lub

komfortowego (w przypadku zainstalowania
opcjonalnego zbiornika wody gor cej) oraz w czania i
wy czania urz dzenia.

8 = Przycisk kasowania
9 = Dzia anie uk adu ciep ej wody u ytkowej (w przypadku

zainstalowania opcjonalnego zbiornika wody gor cej)
10 = Tryb letni
11 = Wy wietlacz wielofunkcyjny
12 = Tryb eco (ekonomiczny) (w przypadku zainstalowania

opcjonalnego zbiornika wody gor cej)
13 = Tryb ogrzewania
14 = Przycisk w czania i wy czania urz dzenia
15 = Palnik w czony
16 = Wy wietlany jest po pod czeniu zdalnego regulatora

czasowego (opcjonalnego)
17 = Symbol informacji
18 = Górny p aszcz kot a
19 = danie skasowania awarii uk adu górnego p aszcza

kot a

20 = Awaria
21 = Pompa obiegowa w czona
22 = Wy wietlany jest po pod czeniu regulatora

zewn trznego (opcjonalnego)
23 = Kocio  wy czony
24 = Dolny p aszcz kot a
25 = danie skasowania awarii uk adu dolnego p aszcza

kot a (tylko model ECONCEPT 101/101i)
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Wskazania w trakcie pracy

Ogrzewanie

Potrzeba ogrzewania (okre lona przez termostat pokojowy, zdalny regulator czasowy lub sygna  o warto ci 0 – 10 V=)
sygnalizowana jest poprzez uruchomienie pompy obiegowej i grzejnika (elementy 13 i 21 – rys. 1).

Wy wietlacz (element 11 – rys. 1) wskazuje rzeczywist  temperatur  na dop ywie ogrzewania, a w czasie, gdy uk ad ciep ej
wody u ytkowej znajduje si  w stanie pogotowia, wy wietlana jest litera „d”. wiec ce strza ki (elementy 18 i 24 – rys. 1)
wskazuj , który p aszcz kot a jest w czony.

Rys. 2

Uk ad ciep ej wody u ytkowej (w przypadku zainstalowania opcjonalnego zbiornika wody gor cej)

danie nagrzewania zbiornika wody gor cej wskazywane jest poprzez uruchomienie pompy obiegowej i kurka (elementy 9 i 21
– rys. 1). Wy wietlacz (element 11 – rys. 1) pokazuje rzeczywist  warto  temperatury czujnika w zbiorniku wody gor cej, a w
czasie, gdy uk ad ogrzewania znajduje si  w stanie pogotowia, wy wietlana jest litera „d”. wiec ce strza ki (elementy 18 i 24 –
rys. 1) wskazuj , który p aszcz kot a jest w czony.

Rys. 3

Wy czenie zbiornika wody gor cej (tryb ekonomiczny)

Zbiornik s cy do utrzymywania temperatury lub podgrzewania wody gor cej mo e zosta  wy czony przez u ytkownika. W
przypadku jego wykluczenia gor ca woda do celów u ytkowych nie b dzie dostarczana. U ytkownik mo e wy czy  zbiornik

wody gor cej (tryb ECO) naciskaj c przycisk  (element 7 – rys. 1). W trybie ECO na wy wietlaczu pojawia si  symbol

 (element 12 – rys. 1). W celu uruchomienia trybu KOMFORT nale y jeszcze raz nacisn  przycisk  (element 7 –
rys. 1).
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1.3. W czanie i wy czanie

Zapalanie kot a

Nacisn  przycisk w czania i wy czania (element 14 – rys. 1).

Rys. 4 - Zapalanie kot a

 Na wy wietlaczu przez 120 sekund wy wietlane b  litery FH informuj ce o cyklu odpowietrzania instalacji ogrzewania.
 Przez pierwsze 10 sekund wy wietlana jest równie  wersja oprogramowania kart:

A = Wersja oprogramowania karty wy wietlacza
B = Wersja oprogramowania zespo u sterowania górnego p aszcza kot a
C = Wersja oprogramowania zespo u sterowania górnego p aszcza kot a (tylko model ECONCEPT 101/101i)

 Otworzy  kurek gazu przed kot em.
 Po znikni ciu liter FH kocio  jest przygotowany do samoczynnego uruchomienia przy ka dym daniu wystawionym przez

termostat pokojowy.

Wy czanie kot a

Nacisn  przycisk  (element 7 – rys. 1) i przytrzyma  przez 5 sekund.

Rys. 5 - Wy czanie kot a

Po wy czeniu kot a p yta elektroniki jest nadal zasilana.

Gor ca woda do celów u ytkowych (w przypadku, gdy opcjonalny zbiornik wody gor cej jest zainstalowany) oraz ogrzewania
zostaj  wy czone. Uk ad przeciwdzia aj cy zamarzaniu jest nadal czynny.
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W celu ponownego zapalenia kot a nale y po raz kolejny nacisn  przycisk  (element 7 – rys.1) i przytrzyma  go przez
5 sekund.

Rys. 6

Kocio  uzyskuje gotowo  do pracy w momencie pobierania gor cej wody dla celów u ytkowych (w przypadku, gdy opcjonalny
zbiornik wody gor cej jest zainstalowany) oraz w przypadku wystawienia dania przez termostat pokojowy.

W celu zupe nego od czenia urz dzenia od zasilania nale y nacisn  przycisk 14 (rys. 1).

Po od czeniu zasilania oraz/lub dop ywu gazu do urz dzenia uk ad zapobiegaj cy zamarzaniu przestaje dzia .
Dla unikni cia uszkodze  spowodowanych zamarzaniem w trakcie d szych okresów nieu ywania w okresie
zimowym zalecane jest zupe ne usuni cie wody ze zbiornika, obwodu ogrzewania i uk adu ciep ej wody

ytkowej; mo na tak e opró ni  uk ad ciep ej wody u ytkowej, a w instalacji ogrzewania zastosowa  odpowiedni
rodek przeciwdzia aj cy zamarzaniu, odpowiadaj cy wskazanemu w paragrafie 2.3.

1.4. Ustawienia
Prze czanie lato/zima

Nacisn  i przytrzyma  przez jedn  sekund  przycisk  oznaczony jako 6 na rys. 1.

Rys. 7

Na wy wietlaczu uaktywniony zostanie symbol lata (element 10 – rys. 1). Funkcja ogrzewania zostaje wy czona, natomiast
ewentualne podgrzewanie ciep ej wody u ytkowej (w przypadku zainstalowania opcjonalnego zbiornika wody gor cej) jest nadal
czynne.

W celu wy czenia trybu letniego nale y ponownie nacisn  i przytrzyma  przez jedn  sekund  przycisk  oznaczony
jako 6 na rys. 1.

Ustawianie temperatury ogrzewania
Do ustawiania temperatury ogrzewania w granicach od warto ci minimalnej 20°C do warto ci maksymalnej wynosz cej 90°C

 przyciski  (elementy 3 i 4 – rys.1).

Rys. 8
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Ustawianie temperatury ciep ej wody u ytkowej (w przypadku zainstalowania opcjonalnego zbiornika wody gor cej)

Do ustawiania temperatury ciep ej wody u ytkowej w granicach od warto ci minimalnej 10°C do warto ci maksymalnej

wynosz cej 65°C s  przyciski  (elementy 1 i 2 – rys.1).

Rys. 9

Ustawianie temperatury w pomieszczeniu (przy korzystaniu z opcjonalnego termostatu pokojowego)

Przy korzystaniu z termostatu pokojowego nale y ustawi  wymagan  temperatur  pomieszcze .

Ustawianie temperatury w pomieszczeniu (przy korzystaniu z opcjonalnego zdalnego regulatora czasowego)

Przy korzystaniu ze zdalnego regulatora czasowego nale y ustawi  po dan  temperatur  pomieszcze . Zespó  kot a nastawia
uk ad wodny w sposób zgodny z wymagan  temperatur  w pomieszczeniu. Informacje dotycz ce zdalnego regulatora
czasowego znajduj  si  w instrukcji dla u ytkownika regulatora.

Po lizg temperatury

Po zainstalowaniu opcjonalnego regulatora zewn trznego na wy wietlaczu pulpitu sterowniczego (element 5 – rys. 1)
wy wietlany jest odpowiedni symbol (element 22 – rys. 1). Uk ad sterowania kot a pracuje w trybie „po lizgu temperatury”. W
trybie tym uk ad wiod cy regulowany jest stosownie do zewn trznych warunków atmosferycznych w celu zapewnienia komfortu
i oszcz dno ci energii przez ca y rok. W szczególno ci w przypadkach, gdy temperatura zewn trzna wzrasta, temperatura
zapewniana przez uk ad zostaje obni ona zgodnie z przyj  „krzyw  kompensacji”.

Przy regulacji z wykorzystaniem po lizgu temperatury temperatura ustawiana przyciskami ogrzewania  (elementy 3
i 4 – rys.1) oznacza temperatur  maksymaln  zapewnian  przez uk ad. Wskazane jest ustawienie takiej warto ci maksymalnej,
która umo liwia regulacj  w ca ym u ytecznym zakresie temperatur roboczych.
Ustawienia kot a przy jego instalowaniu musz  by  wykonywane przez pracowników wykwalifikowanych. U ytkownik mo e
dokonywa  pewnych regulacji maj cych na celu popraw  komfortu.

Krzywa kompensacji i przesuni cie krzywej

Nacisn  przycisk  (element 8 – rys. 1) i przytrzyma  go przez 5 sekund w celu wy wietlenia rzeczywistej krzywej

kompensacji (rys. 10), która mo e by  zmieniana przy wykorzystaniu przycisków ciep ej wody u ytkowej
(elementy 1 i 2 – rys. 1).
Ustawi  wymagan  charakterystyk  krzywej w zakresie od 1 do 10 (rys.12).
Po ustawieniu warto ci 0 dla krzywej regulacja po lizgu temperatury zostaje wy czona.

Rys. 10 – Krzywa kompensacji



FERROLI Poland

ECONCEPT 51/51i - 101/101i

ozn. 3540H232 – 09/2008 (Zmiana 00)

Skorzysta  z przycisków ogrzewania  (elementy 3 i 4 – rys. 1) w celu uzyskania dost pu do przesuni cia

równoleg ego krzywej (rys. 13), które mo na zmienia  przy pomocy przycisków ciep ej wody u ytkowej  (elementy
1 i 2 – rys. 1).

Rys. 11 – Przesuni cie równoleg e krzywej

W celu wyj cia z trybu ustawiania przesuni cia równoleg ego krzywej nale y nacisn  ponownie przycisk  (element 8
– rys.1) i przytrzyma  go przez 5 sekund.

Je eli warto  temperatury w pomieszczeniu jest ni sza od wielko ci wymaganej, wskazane jest dobranie krzywej wy szego
rz du i na odwrót. Podwy szanie i obni anie numeru krzywej powinno odbywa  si  przy kroku wynosz cym jeden, po
wykonaniu którego nale y skontrolowa  prac  uk adu.

Rys. 12 – Krzywe kompensacji

PRZESUNI CIE = 20 PRZESUNI CIE = 40

Rys. 13 – Przyk ad przesuni cia równoleg ego krzywej kompensacji

Je eli do kot a pod czony jest zdalny regulator czasowy (opcjonalny), powy sze regulacje nale y wykona  w
sposób zgodny z podanym w tabeli 1.
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Tabela 1

Ustawianie temperatury ogrzewania Ustawianie mo e by  realizowane z wykorzystaniem menu
zdalnego regulatora czasowego i panelu sterowania kot a.

Ustawianie temperatury ciep ej wody u ytkowej (przy
zainstalowaniu opcjonalnego zbiornika wody gor cej)

Ustawianie mo e by  realizowane z wykorzystaniem menu
zdalnego regulatora czasowego i panelu sterowania kot a.

Prze czenie lato/zima Tryb letni ma priorytet w stosunku do ewentualnego dania
ogrzewania wystawionego przez zdalny regulator czasowy.

Po wy czeniu uk adu ciep ej wody u ytkowej przy pomocy
menu zdalnego regulatora czasowego dla kot a wybrany

zostaje tryb ekonomiczny. W tym stanie przycisk
element 7 – rys. 1) na panelu kot a nie dzia a.

Wybór eco/komfort (przy zainstalowaniu opcjonalnego
zbiornika wody gor cej)

Po w czeniu uk adu ciep ej wody u ytkowej przy pomocy
menu zdalnego regulatora czasowego dla kot a wybrany

zostaje tryb komfortowy. W tym stanie przycisk
(element 7 – rys. 1) umo liwia wybranie jednego z dwu
trybów.

Po lizg temperatury Regulacja po lizgu temperatury mo e by  realizowana
zarówno z wykorzystaniem zdalnego regulatora czasowego,
jak i karty kot a: po lizg temperatury regulowany kart  kot a
ma wy szy priorytet od regulatora.

Regulacja ci nienia w instalacji wody

Ci nienie nape niania uk adu w stanie zimnym ma wynosi  oko o 1,0 bar. W przypadku spadku wielko ci ci nienia poni ej
warto ci minimalnej karta kot a generuje komunikat alarmowy F37 (rys. 14). Miganie strza ek (elementy 18 i 24 – rys.1) wraz z
kodem b du wskazuje na stan awaryjny p aszcza kot a.

Rys. 14 – Awaria niskiego ci nienia w uk adzie

Po przywróceniu ci nienia w uk adzie zainicjowany zostaje studwudziestosekundowy cykl odpowietrzania
wskazywany na wy wietlaczu przez litery FH.
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2. Instalacja
2.1. Wskazówki ogólne

KOCIO  MO E BY  INSTALOWANY TYLKO PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW W SPOSÓB ZGODNY Z
WSZYSTKIMI WYMAGANIAMI PODANYMI W NINIEJSZYM OPISIE TECHNICZNYM, POSTANOWIENIAMI
OBOWI ZUJ CEGO PRAWA, KRAJOWYCH I LOKALNYCH PRZEPISÓW ORAZ ZASAD JAKO CIOWYCH POPRAWNEGO
WYKONANIA.

ECONCEPT 51/51i – 101/101i jest wysokowydajnym generatorem ciep a przewidzianym do pracy samodzielnej lub w uk adzie
kaskadowym (bateria). Je eli dwa lub wi ksza ilo  generatorów ECONCEPT 51/51i – 101/101i zainstalowana jest w uk adzie
kaskadowym z wykorzystaniem oryginalnych zestawów FERROLI w oparciu o zalecenia niniejszej instrukcji, generatory te
mog  by  traktowane jako jeden generator ciep a o mocy ca kowitej równej sumie mocy wszystkich jednostek po czonych
kaskadowo.

Spe nione musz  by  wszystkie wymagania obowi zuj cych norm i przepisów maj cych zastosowanie do tego
„równowa nego” generatora o sumarycznej wydajno ci grzewczej. W szczególno ci dotyczy to miejsca zainstalowania,
zabezpiecze  i wentylacji wywiewnej, które musz  by  wystarczaj ce dla ca kowitej wydajno ci grzewczej baterii urz dze .

W rzeczywisto ci ka dy zespó  ECONCEPT 51/51i – 101/101i jest kompletnym i niezale nym generatorem ciep a
wyposa onym w swój w asny zespó  zabezpiecze . W przypadku wyst pienia nadmiernej temperatury, braku wody lub
cyrkulacji w uk adzie zabezpieczenia powoduj  wy czenie lub zamkni cie zespo u uniemo liwiaj c jego prac .

Przedstawione w poni szych paragrafach zalecenia instalacyjne dotycz  zarówno pojedynczych urz dze , jak i ich po cze
kaskadowych.

2.2. Miejsce zainstalowania

Generator mo e zosta  zainstalowany zupe nie na zewn trz lub w specjalnym pomieszczeniu z wyprowadzonymi na zewn trz
otworami wentylacyjnymi wykonanymi w sposób zgodny z obowi zuj cymi przepisami. W przypadku, gdy w jednym
pomieszczeniu znajduje si  kilka palników lub zespo ów wyci gowych, które mog  pracowa  wspólnie, otwory wentylacyjne
musz  by  tak zwymiarowane, aby mo liwa by a jednoczesna praca wszystkich zespo ów. Miejsce zainstalowania musi by
wolne od przedmiotów lub materia ów atwopalnych, gazów korozyjnych, substancji lotnych i py ów. Przy ustawianiu nale y
przewidzie  wystarczaj ce odst py wokó  modu ów umo liwiaj ce wykonywanie zwyk ych czynno ci obs ugowych. Przednie
drzwiczki musz  otwiera  si  bez przeszkód.

Powietrze niezb dne dla procesu spalania dostaje si  przez specjalne otwory znajduj ce si  w dolnej i górnej
cz ci urz dzenia. Kana y powietrzne musz  by  wolne od jakichkolwiek przeszkód.

Rys. 15 – Wloty powietrza
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2.3. Pod czenia gazu i wody

Pod czenia hydrauliczne

Nale y wykona  odpowiednie po czenia zgodnie z poni szymi wskazówkami. Po czenia generatora musz  by  wykonane w
taki w sposób, aby orurowanie wewn trzne by o wolne od napr . Dla zapewnienia poprawnego dzia ania oraz wysokiej
trwa ci generatora uk ad hydrauliczny musi by  w ciwie zwymiarowany i wyposa ony we wszystkie akcesoria gwarantuj ce
regularn  obs ug  i prac .

Szczególn  uwag  nale y zwróci  na przewidziane obowi zuj cymi przepisami urz dzenia ochronne i zabezpieczaj ce ca y
generator modu owy. Musz  by  one zainstalowane na rurze doprowadzaj cej obwodu wody gor cej, tu  za ostatnim modu em,
w odleg ci do 0,5 m, bez umieszczania mi dzy nimi adnych urz dze  odcinaj cych. Na yczenie mo na otrzyma  „modu
zabezpieczenia i wy cznika samoczynnego” wyposa ony w wewn trzny wy cznik obwodu hydraulicznego oraz
zabezpieczenia z certyfikatem ISPESL. Nale y zapozna  si  z cennikiem lub skontaktowa  si  z nasz  sieci  sprzeda y.

Na rurze powrotnej uk adu nale y równie  zainstalowa  filtr zapobiegaj cy osadzaniu si  pochodz cych z uk adu
zanieczyszcze  i szlamu, które uszkadzaj  generatory ciep a.
Filtr ten nale y zawsze instalowa  przy wymianie generatorów w istniej cych uk adach. Producent nie ponosi
adnej odpowiedzialno ci za uszkodzenia generatora wynik e z niezainstalowania lub niew ciwego

zainstalowania tego filtra.

Charakterystyka uk adu wodnego

Dla unikni cia osadzania si  kamienia kot owego wywo anego wod  o du ej twardo ci lub korozji wywo anej wod  w
przypadku, gdy twardo  wody przekracza 25° Fr, wskazane jest korzystanie z wody odpowiednio uzdatnionej. Z powodu
swojej niskiej przewodno ci cieplnej kamie  kot owy o grubo ci nawet kilku milimetrów jest przyczyn  znacznego
przegrzewania si cianek generatora, co prowadzi do jego powa nych uszkodze .

Uzdatnianie wody jest niezb dne w przypadku du ych uk adów, (w których znajduje si  du a ilo  wody) lub wtedy, gdy w
uk adzie wymagane jest cz ste uzupe nianie wody. W przypadkach konieczno ci cz ciowego lub ca kowitego opró nienia
uk adu zalecane jest uzupe nianiu ubytków wod  uzdatnion .

Pod czenie gazu

Gaz musi by  pod czony do odpowiedniego z cza przy pomocy sztywnej rury metalowej.

Wielko  licznika gazu musi by  wystarczaj ca dla przypadku jednoczesnego wykorzystywania wszystkich zespo ów, które s
do niego pod czone. Pod czenie gazu do generatora musi by  wykonane w sposób zgodny z obowi zuj cymi przepisami.

rednica rury gazowej wychodz cej z generatora nie jest wyznacznikiem dla rednicy rury znajduj cej si  pomi dzy zespo em a
gazomierzem; przy jej doborze nale y kierowa  si  jej d ugo ci  i spadkiem ci nienia.

Zawór odcinaj cy paliwa nale y zainstalowa  na zewn trz modu ów tak, aby mo liwe by o zakr cenie dop ywu
gazu bez potrzeby otwierania poszczególnych modu ów nawet w przypadku, gdy nie s  zamykane na klucz.

Instrukcja wykonania pod cze

Zespó  ECONCEPT 51/51i – 101/101i wyposa ony jest w 3 rury rozga ne (gazu, doprowadzenia do uk adu i powrotny) oraz
rur  odprowadzania skroplin, które u atwiaj  wykonanie po czenia kaskadowego, a tak e pod czanie pojedynczych modu ów
do uk adu. Wielko  rur rozga nych pozwala na szeregowe po czenie do pi ciu modu ów. W szafce znajduje si  zestaw
ko nierzy, uszczelek i rub umo liwiaj cych wykonanie po cze .

W celu pod czenia pojedynczego modu u – rys. 16

 Po ustaleniu, po której stronie modu u wykonane b  pod czenia wody i gazu, po czy  ko nierze z elementami
cz cymi dla tej strony znajduj cymi si  w zestawie po uprzednim przyspawaniu ich do rur uk adu. Nale y zwróci  uwag

na prawid owe dopasowanie uszczelek znajduj cych si  w zestawie.
 Do rury odprowadzania kondensatu pod czy  rur  Ø40 s  do usuwania skroplin wytworzonych podczas pracy

(zobacz rys. 37).
 Po przeciwleg ej stronie modu u nale y zmocowa  znajduj ce si  w zestawie za lepki ko nierzowe wraz z uszczelkami

specjalnymi.
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W celu kaskadowego pod czenia kilku modu ów – rys. 17

 Pod czy  pierwszy modu  do uk adu i rur gazowych w sposób opisany wy ej, jednak bez montowania za lepek
ko nierzowych po przeciwleg ej stronie pod czenia.

 Po tej stronie umie ci  nale y drugi modu  zwracaj c uwag  na wyosiowanie ko nierzy cz cych i rury odprowadzania
kondensatu. Pomi dzy ko nierzami dwóch modu ów nale y umie ci  uszczelki znajduj ce si  w zestawie.

 Zainstalowa ruby znajduj ce si  w zestawie na ko nierzach wk adaj c je od rodka pierwszego modu u tak, aby
wystawa y z ko nierzy wewn trz drugiego modu u. Powkr ca  lekko nakr tki na ruby od wewn trz drugiego modu u.

 Przed dokr ceniem nakr tek nale y upewni  si , czy wszystkie uszczelki u one s  prawid owo oraz po czy  rury
odprowadzania kondensatu tych dwóch modu ów (zobacz rys. 38).

 Podoci ga  nakr tki i wykona  takie same czynno ci czeniowe dla kolejnych modu ów (maksymalnie 5).

Przy odci ciu przep ywu wody

 Na koniec, na ostatnim module nale y zamocowa  za lepki ko nierzowe wraz z uszczelkami specjalnymi (rys. 16 i 17).

Przy zastosowaniu pompy bezpo redniej

 W ostatnim module po czy  dop yw z odp ywem (zobacz rys. 18).

Po czenia instalacyjne dla jednego kot a z odci ciem przep ywu wody

Rys. 16

1 Wlot gazu
2 Dop yw z uk adu
3 Powrót do uk adu
4 Odprowadzenie kondensatu

5 Za lepki ko nierzowe
6 Strona pod czenia
7 Ko nierze z elementami po czenia

Po czenia instalacyjne dla dwóch lub wi kszej ilo ci kot ów z odci ciem przep ywu wody

Rys. 17

1 Wlot gazu
2 Dop yw z uk adu
3 Powrót do uk adu
4 Odprowadzenie kondensatu
5 Za lepki ko nierzowe
6 Strona pod czenia

7 Ko nierze z elementami po czenia
8 Uszczelki
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Po czenia instalacyjne dla jednego lub wi kszej ilo ci generatorów z pomp  bezpo redni

Rys. 18

1 Wlot gazu
2 Dop yw z uk adu
3 Powrót do uk adu
4 Odprowadzenie kondensatu
5 Za lepki ko nierzowe

6 Strona pod czenia
7 Ko nierze z elementami po czenia
8 Uszczelki
9 Po czenie dop ywu z odp ywem

Przyk ady uk adów hydraulicznych

Legenda dla przyk adów

I Zabezpieczenia ISPESL
D Separator hydrauliczny
42 Czujnik temperatury wody gor cej do celów

domowych (nie zawarty w dostawie)
72 Termostat pokojowy (nie zawarty w dostawie)
72b Termostat pokojowy (nie zawarty w dostawie)
95 Zawór trójdrogowy – z powrotem spr ynowym:

po enie spoczynkowe po stronie wody gor cej do
celów u ytkowych (nie zawarty w dostawie)

130 Pompa obiegowa zbiornika wody gor cej (poza
dostaw )

138 Regulator zewn trzny (nie zawarty w dostawie)

139 Regulator zdalny (nie zawarty w dostawie)
298 Czujnik temperatury dla kaskady (nie zawarty w
dostawie)
306 Pompa obiegowa instalacji ogrzewania (poza

dostaw )
307 Druga pompa obiegowa instalacji ogrzewania (poza

dostaw )
SM Regulator dla dop ywu (dostarczany z zestawem
FZ4)
TS Termostat bezpiecze stwa (nie zawarty w
dostawie)
PZ Pompa strefowa (nie zawarty w dostawie)
FZ4 Regulator strefowy

Parametry

Dla ka dego uk adu wymagana jest inna parametryzacja. W celu uzyskania dost pu do podanego ni ej menu nale y
post powa  nast puj co. Przy zmianie parametrów nale y korzysta  z tabel znajduj cych si  obok schematów hydrauliki.

„Menu obs ugi”

W celu uzyskania dost pu do okna menu obs ugi nale y nacisn  przycisk resetowania i przytrzyma  go przez 10 sekund.
Poprzez naciskanie przycisków ogrzewania wybra  mo na opcj  „tS”, „In”, „Hi” lub „rE”. „tS” oznacza menu parametrów
jawnych, „In” menu informacyjne, „Hi” menu kroniki, a „”rE” zerowanie menu kroniki. Nale y wybra  „tS” i nacisn  przycisk
resetowania.
W oknie tym znajduje si  29 parametrów jawnych, które mog  by  równie  zmieniane poprzez regulator zdalny (menu obs ugi).
Wykaz parametrów mo e by  przegl dany w gór  lub w dó  przy pomocy przycisków ogrzewania. Zmiana warto ci parametru
dokonywana jest przez naciskanie przycisków ciep ej wody u ytkowej: zmieniona warto  zapami tywana jest samoczynnie.
W celu powrotu do menu obs ugi nale y nacisn  przycisk resetu. W celu opuszczenia okna menu obs ugi naci ni ty przycisk
resetu nale y przytrzyma  przez 10 sekund.

„Menu typu uk adu”

W celu uzyskania dost pu do okna menu typu uk adu nale y nacisn  przycisk lato/zima i przytrzyma  go przez 10 sekund.
W oknie tym znajduje si  21 parametrów jawnych.
Wykaz parametrów mo e by  przegl dany w gór  lub w dó  przy pomocy przycisków ogrzewania. Zmiana warto ci parametru
dokonywana jest przez naciskanie przycisków ciep ej wody u ytkowej: zmieniona warto  zapami tywana jest samoczynnie.
W celu opuszczenia okna menu typu uk adu naci ni ty przycisk lato/zima nale y przytrzyma  przez 10 sekund.
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Jeden obwód ogrzewania bezpo redniego

W „menu parametrów jawnych” sprawdzi  lub ustawi  na 1 warto  parametru P02.

W „menu typu uk adu” warto  parametru P.02 ustawi  na 1.
W „menu typu uk adu” warto  parametru P.09 ustawi  na 1.

Rys. 19
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Jeden obwód ogrzewania bezpo redniego i jeden obwód ciep ej wody u ytkowej z pomp

W „menu parametrów jawnych” sprawdzi  lub ustawi  na 2 warto  parametru P02.

W „menu typu uk adu” warto  parametru P.02 ustawi  na 1.
W „menu typu uk adu” warto  parametru P.09 ustawi  na 1.

Rys. 20



FERROLI Poland

ECONCEPT 51/51i - 101/101i

ozn. 3540H232 – 09/2008 (Zmiana 00)

Jeden obwód ogrzewania bezpo redniego i jeden obwód ciep ej wody u ytkowej z zaworem rozdzielczym

W „menu parametrów jawnych” sprawdzi  lub ustawi  na 3 warto  parametru P02.

W „menu typu uk adu” warto  parametru P.02 ustawi  na 1.
W „menu typu uk adu” warto  parametru P.09 ustawi  na 1.

W „menu typu uk adu” warto  parametru P.11 ustawi  na 1.

Rys. 21
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Dwa obwody ogrzewania bezpo redniego

W „menu parametrów jawnych” sprawdzi  lub ustawi  na 1 warto  parametru P02.

W „menu typu uk adu” warto  parametru P.01 ustawi  na 4.
W „menu typu uk adu” warto  parametru P.02 ustawi  na 1.

W „menu typu uk adu” warto  parametru P.09 ustawi  na 1.

Rys. 22
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Dwa mieszane obwody ogrzewania i jeden obwód ogrzewania bezpo redniego

W „menu parametrów jawnych” sprawdzi  lub ustawi  na 1 warto  parametru P02.

W „menu typu uk adu” warto  parametru P.02 ustawi  na 1.
W „menu typu uk adu” warto  parametru P.09 ustawi  na 1.

Po czenia elektryczne i ustawienia uk adu strefowego przedstawione s  w podr czniku „regulatora strefowego FZ4”

Rys. 23
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Dwa mieszane obwody ogrzewania, jeden obwód ogrzewania bezpo redniego i jeden obwód ciep ej wody u ytkowej z
pomp

W „menu parametrów jawnych” sprawdzi  lub ustawi  na 2 warto  parametru P02.

W „menu typu uk adu” warto  parametru P.02 ustawi  na 1.
W „menu typu uk adu” warto  parametru P.09 ustawi  na 1.

Po czenia elektryczne i ustawienia uk adu strefowego przedstawione s  w podr czniku „regulatora strefowego FZ4”

Rys. 24
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2.4. Po czenia elektryczne

Pod czenie do sieci elektrycznej

Bezpieczne u ytkowanie uk adu elektrycznego zagwarantowane mo e by  tylko w przypadku prawid owego
pod czenia do skutecznej instalacji uziemiaj cej wykonanej w sposób zgodny z wymaganiami obowi zuj cych
norm bezpiecze stwa. Skuteczno  i przydatno  uziemienia musz  zosta  sprawdzone przez
wykwalifikowanych pracowników posiadaj cych odpowiednie uprawnienia. Producent nie ponosi
odpowiedzialno ci za adne szkody spowodowane przez niew ciwe uziemienie uk adu. Nale y tak e
sprawdzi , czy wydolno  instalacji elektrycznej jest wystarczaj ca dla maksymalnej mocy pobieranej przez
urz dzenie, która wyszczególniona jest na tabliczce znamionowej kot a.

Kocio  posiada odpowiednie po czenia elektryczne i wyposa ony jest w kabel trój owy i wtyczk  umo liwiaj ce pod czenie
do zasilania. Pod czenia do sieci musz  by  wykonane w sposób trwa y z wykorzystaniem wy cznika dwubiegunowego,
którego styki musz  zapewnia  przerw  wynosz  co najmniej 3 mm oraz bezpieczników o maksymalnym pr dzie 3A
znajduj cych si  pomi dzy kot em a sieci  zasilaj . Istotn  spraw  przy pod czaniu zasilania jest przestrzeganie
biegunowo ci (FAZA: a br zowa, ZERO: a niebieska, ZIEMIA: a to-zielona). Przy instalowaniu lub wymianie kabla
zasilaj cego  uziemiaj  nale y pozostawi  d sz  o 2 cm od pozosta ych.

ytkownik nie mo e w adnym wypadku wymienia  kabla zasilaj cego urz dzenia. W przypadku uszkodzenia
kabla zasilaj cego urz dzenie nale y wy czy , a wymian  zleci  pracownikom posiadaj cym odpowiednie
uprawnienia. Kabel zasilaj cy mo na wymienia  tylko na kabel typu „HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm2 o
maksymalnej rednicy zewn trznej równej 8 mm.

Termostat pokojowy (opcja)

UWAGA: Nale y dba  o czysto  styków termostatu pokojowego. POD CZENIE NAPI CIA 230V DO
ZACISKÓW TERMOSTATU POKOJOWEGO SPOWODUJE NIEODWRACALNE USZKODZENIE KARTY
ELEKTRONIKI.
Przy pod czaniu zdalnego regulatora czasowego lub cznika czasowego nie nale y ich zasila  poprzez zaciski
odcinaj ce. W zale no ci od typu urz dzenia musz  by  one zasilane bezpo rednio z sieci lub z baterii.

Regulator zewn trzny (opcja)

Pod czy  przewody do w ciwych zacisków regulatora. Maksymalna dopuszczalna d ugo  przewodu elektrycznego
cz cego kocio  z regulatorem zewn trznym wynosi 50 m. Stosowany jest normalny przewód dwu owy. Regulator

zewn trzny najlepiej jest zainstalowa  na cianie pó nocnej, pó nocno zachodniej lub s siaduj cej z najwi ksz  cz ci  salonu.
Regulator nie mo e by  nara ony na dzia anie promieni s onecznych tu  po wschodzie s ca oraz, w miar  mo liwo ci, na
bezpo rednie dzia anie wiat a s onecznego; je li to konieczne, nale y go os oni . W adnym wypadku regulatora nie nale y
instalowa  w pobli u okien, drzwi, otworów wentylacyjnych, przewodów kominowych ani róde  ciep a, które mog yby mie
wp yw na jego wskazania.

Rys. 25 – Niezalecane lokalizacje regulatora zewn trznego
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Dost p do zacisków elektrycznych

Zaciski elektryczne umieszczone s  w zamkni tej skrzynce znajduj cej si  w dolnej cz ci szafki po lewej stronie. Po czenia
elektryczne musz  by  wykonane w sposób zgodny ze schematem po cze  przedstawionym w rozdziale 45. Przewody nale y
wprowadzi  przez specjalne d awiki dla przewodów.

Rys. 26 – Zaciski elektryczne

42 Czujnik temperatury ciep ej wody u ytkowej (nie zawarty w dostawie)
72 Termostat pokojowy (nie zawarty w dostawie)
72b Termostat pokojowy (nie zawarty w dostawie)
95 Zawór rozdzielczy (nie zawarty w dostawie)

A = Faza ogrzewania
B = Faza ciep ej wody u ytkowej
C = Zero
UWAGA: Dla zaworów dwuprzewodowych z powrotem spr ynowym nale y stosowa  pod czenia B i C

130 Pompa obiegowa ciep ej wody u ytkowej (nie zawarty w dostawie)
138 Regulator zewn trzny (nie zawarty w dostawie)
139 Zdalny regulator czasowy (nie zawarty w dostawie)
298 Czujnik temperatury dla kaskady (nie zawarty w dostawie)
299 Wej cie 0-10V=
300 Styk zapalonego palnika (beznapi ciowy)
301 Styk awarii (beznapi ciowy)
302 Wej cie zdalnego kasowania (230 V)
306 Pompa obiegowa uk adu ogrzewania (nie zawarty w dostawie)
307 Druga pompa obiegowa uk adu ogrzewania (nie zawarty w dostawie)
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Dla po czenia kaskadowego

1. Po czy  modu y w sposób przedstawiony na rys. 27

Rys. 27 – Po czenie kaskadowe

A Pierwszy modu
B Drugi modu

C Trzeci modu
D Czwarty modu

2. Wykona  wszystkie po czenia elektryczne (zaciski 4 do 24) modu u numer 1
3. W pozosta ych modu ach pod czy  tylko zasilanie i ewentualnie styki zapalonego palnika (300), styk awarii (301)

oraz wej cie zdalnego kasowania (302).
4. czy  zasilanie ca ej kaskady
5. Po wykonaniu procedury „FH” sprawdzi , czy kaskada funkcjonuje prawid owo:

 Modu  1: symbol strza ki w lewym górnym rogu wy wietlacza
 Modu  2: symbol strza ki w prawym dolnym rogu wy wietlacza
 Modu  3: symbol strza ki w prawym dolnym rogu wy wietlacza
 Modu  4: symbol strza ki w prawym górnym rogu wy wietlacza

Je eli dzia anie nie jest prawid owe, nale y od czy  zasilanie i sprawdzi  poprawno  po cze  przedstawionych na
rys. 27.

Ustawienia

Wszystkie nastawy musz  by  realizowane na module numer 1.

Mo liwe awarie

Je eli z jakiego  powodu po czenie elektryczne modu u zostanie od czone, w module 1 pojawi si  sygna  awarii F70.

Je eli z jakiego  powodu po czenie elektryczne modu u zostanie od czone, w kolejnym module pojawi si  sygna  awarii F71.
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2.5. Pod czenie przewodu kominowego

Wa ne

Urz dzenie to (typu B23) wyposa one jest w wentylator s cy do pobierania powietrza spalania z pomieszczenia, w którym
jest zainstalowane, i usuwania spalin/dymów (spr anie do kana u spalinowego) i musi by  pod czone do jednego z
przedstawionych ni ej uk adów odprowadzania spalin. Przed przyst pieniem do monta u nale y dok adnie sprawdzi , czy
instalacja b dzie zgodna z wymaganiami miejscowych przepisów i norm. Spe nione musz  by  tak e wymagania zwi zane z
usytuowaniem cian i lejów sp ywowych oraz zapewnione minimalne odleg ci od okien, cian, otworów wentylacyjnych itp.
Rury rozga ne, przewody i kana y powinny by  zwymiarowane, zaprojektowane i wykonane w sposób zgodny z wymaganiami
obowi zuj cych przepisów oraz musz  by  wykonane z odpowiednich materia ów, tzn. odpornych na temperatur  i korozj ,

adkich od wewn trz oraz szczelnych. W szczególno ci po czenia nie mog  przepuszcza  kondensatu. Nale y równie
zapewni  odpowiednie punkty odprowadzania skroplin po czone z syfonami uniemo liwiaj cymi powrót utworzonego w
przewodach kondensatu do generatorów.

Urz dzenie to wyposa one jest w dwa oddzielne pod czenia przewodu kominowego Ø80 dla dwóch zespo ów
palnik – wymiennik (rys. 28) znajduj cych si  wewn trz szafki.

Obwody spalania tych dwóch zespo ów s  ca kowicie niezale ne. W celu unikni cia nieprawid owej pracy i
tworzenia warunków niebezpiecznych przy pod czaniu dwóch odp ywów spalin do jednego przewodu
kominowego lub rury rozga nej (w przypadkach pojedynczego modu u lub po czenia kaskadowego)
konieczne jest zainstalowanie na ka dym odp ywie zaworów zapobiegaj cych przep ywowi wstecznemu.
Nale y wykorzysta  opcjonalne zestawy FERROLI wyposa one w specjalne zawory zapobiegaj ce przep ywowi
wstecznemu i przeznaczone do zainstalowania wewn trz szafek w miejscu chronionym przed czynnikami
atmosferycznymi.

Przed pod czeniem przewodu kominowego nale y nape ni  zbiornik kondensatu w sposób okre lony w
rozdziale 2.6 „Odp yw kondensatu”.

Rys. 28
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Pod czenie przy pomocy dwóch oddzielnych rur

Do urz dzenia pod czy  mo na bezpo rednio oddzielne kana y Ø80. Dla rur Ø80 wychodz cych z urz dzenia nale y
zastosowa  uszczelnienia 1KWMA84A, które musz  przylega  do górnej cianki szafki.

Przed wykonaniem instalacji nale y sprawdzi , czy nieprzekroczona zosta a maksymalna dopuszczalna d ugo  kana ów,
wykonuj c proste obliczenie:

1. Dla ka dego z dwu zespo ów palnika z wymiennikiem rozplanowa  uk ad przewodów rozdzielonych wraz z
wyposa eniem dodatkowym i ko cówkami wylotowymi.

2. Korzystaj c  z  tabeli  3  okre li  straty  w  meq (metry równowa ne) dla ka dego z komponentów zgodnie z miejscem
zainstalowania.

3. Sprawdzi , czy ca kowita suma strat nie jest wi ksza od dopuszczalnej d ugo ci maksymalnej okre lonej w tabeli 2.

Tabela 2 – Maksymalna d ugo  oddzielnych kana ów

Oddzielne kana y
Dla ka dego oddzielnego zespo u wymiennika z palnikiem

Dopuszczalna d ugo  maksymalna 20 meq

Tabela 3 – Wyposa enie dodatkowe

Straty w meq

Odp yw spalin
Pionowy Poziomy

RURA 1 m M/F 1KWMA83W 1,6 2,0
45° M/F 1KWMA65W 1,8KOLANO
90 ° M/F 1KWMA01W 2,0

ODCINEK RURY z punktem pomiarowym 1KWMA70W 0,3
KO CÓWKA cz  dymowa, cianka i

ochrona przeciwwiatrowa
1KWMA86A 5,0

Ø 80

PRZEWÓD KOMINOWY z rozdzia em powietrza i dymu
80/80

1KWMA84U 5,0

Bezpo rednie pod czenie ko cówek Ø80 z oznaczeniem 041013X0

Ka dy oddzielny modu  mo e zosta  pod czony bezpo rednio do zestawu ko cówek 041013X0 w przedstawiony sposób,
nawet w przypadku wykorzystania baterii (rys. 29).
Ka dy zestaw zawiera ko cówk  Ø80 wraz z siatk  (element 3) i uszczelk  (element 1) oraz pier cieniem rodkuj cym
(element 2). Dla modeli ECONCEPT 101/101i nale y wykorzysta  2 zestawy na modu , a dla modeli ECONCEPT 51/51i jeden
zestaw.

Rys. 29
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Przed zainstalowaniem kana ów kominowych nale y otworzy  szafk  i przez pod czenia A i B dla modelu
ECONCEPT 101/101i i tylko A dla modelu ECONCEPT 51/51i (zobacz rys. 30) wla  do syfonu oko o 0,5 l wody.

Rys. 30 – Nape nianie syfonu

W celu unikni cia ewentualnego przedostawania si  deszczu i czynników atmosferycznych przy instalowaniu na
zewn trz nale y dopilnowa , aby uszczelnienie 1 dobrze przylega o do górnej cz ci szafki.

Pod czenia z rurami rozga nymi

Do pod czania jednego lub baterii kilku modu ów do jednego przewodu kominowego wskazane jest korzystanie ze specjalnych
rur rozga nych (opcjonalnych) przedstawionych w tabeli. Dobór rednicy musi by  dokonywany w oparciu o moc ca kowit
baterii urz dze  przy uwzgl dnieniu danych zawartych w tabeli. Dla ka dej baterii wykorzysta  nale y zestaw rozruchowy oraz
odpowiedni  ilo  zestawów wyd aj cych.

Zestawy rozruchowe wyposa one s  w specjalne elementy do pod czania przeznaczone równie  dla modu ów ECONCEPT
51/51i. Do pod czania przewodów kominowych korzysta  mo na tak e z uków 90° i przed  rur rozga nych.

Wydajno
grzejna
baterii

rednica rury
rozga nej

Zestaw
rozruchowy

Zestaw
wyd aj cy

Przed enie rury rozga nej
Po czenie wewn trzne-

zewn trzne
1000 mm

uk 90° dla
rury

rozga nej

do 150 kW 125 mm 041008X0 041020X0 041017X0 041014X0

150 - 300 kW 160 mm 041009X0 041011X0 041018X0 041015X0

300 - 500 kW 200 mm 041010X0 041012X0 041019X0 041016X0
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Przyk ady instalacji

Rys. 31 – Instalacja jednomodu owa

Rys. 32 – Instalacja pi ciomodu owa



FERROLI Poland

ECONCEPT 51/51i - 101/101i

ozn. 3540H232 – 09/2008 (Zmiana 00)

Procedura instalowania:

Rys. 33

A Dla ka dego pod czenia przewodu kominowego wstawi  od zewn trz modu u odcinki rurowe M-F o rednicy 100
wraz z zabezpieczeniem dymowym „1” i odpowiednimi uszczelniaczami „2”.

B Nale y zachowa odleg  podan w okienku „B” rys. 33. Dla ka dego dodatkowego modu u odleg  ta musi by
zwi kszana o 5 mm.

C Po otwarciu szafek na ka dym pod czeniu D = 80 mm przewodu kominowego zainstalowa  zawór „3” zapobiegaj cy
przep ywowi wstecznemu.

Rys. 34

D Nale y zwróci  uwag  na poprawne dopasowanie uszczelniaczy.
E Wysun  przesuwn  cz  ka dego zaworu o rednicy 100 mm tak, aby opar a si  na wewn trznej cz ci obudowy.

Zamocowa  j  przy pomocy ruby „4”.
F W celu nape nienia odpowiednich syfonów i zaworów zapobiegaj cych przep ywowi wstecznemu do ka dego

przewodu kominowego nale y wla  pó  litra wody. Powy sze kroki nale y powtórzy  dla wszystkich pod cze
przewodów kominowych do modu ów.
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Rys. 35

G Zamocowa  ko nierze „5” podtrzymuj ce rur  rozga  korzystaj c ze specjalnych otworów znajduj cych si  w
górnych cz ciach modu ów. Odleg  dla wspornika pocz tkowego na pierwszym module musi wynosi  45 mm
(zobacz okienko „G” rys. 35). Dla zapewnienia k ta rury rozga nej pokazanego na rys. 32 odleg  ta dla ka dego
kolejnego modu u musi by  zwi kszana o 5 mm. Na ko nierzu pierwszego modu u zamocowa  wspornik
podtrzymuj cy element apacza kondensatu „6”.

H Na odcinki rurowe „7” na uki rurowe 90° M-F „8” i ustawi  je pod k tem 45° wzgl dem modu u (zobacz okienko
„H” rys. 35). Przy instalowaniu modu u ECONCEPT 51/51i nale y zastosowa  tylko jeden uk 90° oraz za lepk
znajduj  si  w zestawie rozruchowym.

Rys. 36

L Dopasowa  rury przewodów kominowych do siebie (czynno  t  nale y wykona  na ziemi) tak, aby poszczególne
po czenia „9” le y w jednej linii z uwzgl dnieniem wymiaru z czki wynosz cego 705 mm (zobacz okienko „L” rys.
36).

M Po czone ze sob  rury rozga ne nale y umie ci  na ko nierzach wspieraj cych oraz kolejno ponak ada  wszystkie
uki rurowe na uprzednio zamocowane odcinki rur o rednicy 100 mm.
Sprawdzi , czy zachowany zosta  prawid owy k t rury rozga nej (zobacz rys. 32), oraz poprawno  zamocowania
wszystkich odcinków rurowych, uków i zaworów, a tak e upewni  si , czy uszczelniacze zamocowane s  poprawnie
(zobacz okienko „M” rys. 36). Uszczelniacze zewn trzne musz  przylega  do górnych cz ci modu ów. Docisn  i
zamocowa  ko nierze wspieraj ce.

N Zamocowa  za lepk  zamykaj  rur  rozga „10”. Za  syfon kondensatu „11” i przymocowa  go do
specjalnego wspornika „6” zainstalowanego w punkcie „G”. Wyj cie syfonu nale y pod czy  do punktu
gromadzenia skroplin (np. rury rozga nej dla kondensatu).

Dla u atwienia wykonywania po cze  rury rozga nej nale y zastosowa  specjalny rodek po lizgowy.
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2.6. Odprowadzanie kondensatu

Kocio  wyposa ony jest w wewn trzny syfon do odprowadzania skroplin pod czony do wewn trznej rury
rozga nej odprowadzania kondensatu.

Pod czenie odprowadzania skroplin przy korzystaniu z jednego kot a

Rys. 37 - Pod czenie odprowadzania skroplin dla jednego kot a

A Po jednej stronie generatora nale y umie ci  rur  1 Ø40 (nie zawarty w dostawie)
B Przesun  rur  2 w kierunku oznaczonym strza  o co najmniej 2-3 cm w celu wsuni cia jej do rury 1.

Pod czenie odprowadzania skroplin przy korzystaniu z dwóch lub wi kszej ilo ci kot ów

Rys. 38 - Pod czenie odprowadzania skroplin dla kilku generatorów

A Po jednej stronie generatora nale y umie ci  rur  1 Ø40 (nie zawarty w dostawie)
B Przesun  rur  2 (ka dego z generatorów) w kierunku oznaczonym strza  o co najmniej 2-3 cm w celu wsuni cia jej

do rury 1.
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3. Obs uga i konserwacja
Wszystkie opisane ni ej regulacje, przestawienia oraz rozruch przy oddawaniu do eksploatacji mog  by  realizowane tylko
przez pracowników wykwalifikowanych (spe niaj cych techniczne wymagania zawodowe okre lone obowi zuj cymi
przepisami), takich jak pracownicy miejscowego posprzeda nego serwisu technicznego.
Firma FERROLI nie przyjmuje adnej odpowiedzialno ci za szkody i urazy wynik e z nieumiej tnego obchodzenia si  z
urz dzeniem przez osoby niepowo ane.

3.1. Regulacje

Przestawienie rodzaju gazu

Urz dzenie to mo e pracowa  w oparciu o gaz ziemny lub gaz p ynny i jest fabrycznie ustawione na zastosowanie jednego z
tych dwu gazów, co jest wyra nie zaznaczone na opakowaniu oraz na tabliczce znamionowej. Ilekro  wyst puje potrzeba
korzystania z gazu ró nego od tego, na który urz dzenie zosta o ustawione, wymagane jest wykorzystanie zestawu do
przestawienia. Post powanie jest nast puj ce:
1. Otworzy  szafk  korpusu wymiennika górnego przy pomocy klucza specjalnego wchodz cego w zakres dostawy.
2. Poluzowa pier cie  mocuj cy zaworu gazu „A”.
3. Odkr ci  trzy ruby mocuj ce „B” i wymontowa  zawór gazu „C”.
4. Wymieni  zawór gazu „D” na zawór znajduj cy si  w zestawie do przestawiania umieszczaj c go wewn trz

uszczelnienia „E”. Zainstalowa  ponownie elementy i sprawdzi  ich szczelno .
5. Powtórzy  kroki 2, 3 i 4 dla korpusu wymiennika dolnego (dotyczy tylko modelu ECONCEPT 101/101i).
6. Zmieni  parametr uk adu sterowania.

 ustawi  kocio  na tryb pogotowia.
 nacisn  przyciski ciep ej wody u ytkowej (elementy 1 i 2 – rys. 1) i przytrzyma  przez 10 sekund: na

wy wietlaczu pojawi si  migaj cy napis „P01”.
 naciskaj c przyciski ciep ej wody u ytkowej (elementy 1 i 2 – rys. 1) ustawi  parametr na 00 (dla korzystania z

gazu ziemnego) lub na 01 (dla korzystania z gazu p ynnego).
 nacisn  przyciski ciep ej wody u ytkowej (elementy 1 i 2 – rys. 1) i przytrzyma  przez 10 sekund.
 kocio  powróci do trybu pogotowia.

7. W pobli u tabliczki znamionowej przymocowa  etykiet  znajduj ca si  w zestawie do przestawiania.
8. Korzystaj c z analizatora spalin pod czonego do wylotu spalin kot a sprawdzi , czy zawarto  CO2 w spalinach dla

kot a pracuj cego przy maksymalnej i minimalnej wydajno ci odpowiada zawarto ci podanej w tabeli danych
technicznych dla danego typu gazu.

Rys. 39 - Przestawienie rodzaju gazu
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Uruchomienie trybu testowania

W celu uruchomienia trybu TESTOWANIA nale y jednocze nie nacisn  przyciski ogrzewania  (elementy 3 i 4 –
rys. 1) i przytrzyma  je przez 5 sekund. Kocio  zapalony zostaje przy maksymalnej mocy grzewczej w sposób opisany w
nast pnym rozdziale.
Na wy wietlaczu zaczynaj  miga  symbole ogrzewania (element 13 – rys. 1) oraz ciep ej wody u ytkowej (element 9 – rys. 1);
jednocze nie wy wietlona zostaje warto  mocy grzewczej).

Rys. 40 – Tryb testowania (moc grzewcza = 100%)

W celu wy czenia trybu testowania nale y powtórzy  sekwencj  jego uruchomienia.
W ka dym przypadku tryb testowania wy czony zostanie samoczynnie po up ywie pi tnastu minut.

Tylko dla modeli ECONCEPT 101/101i
Naciskanie w trybie testowania przycisku (element 7 – rys. 1) powoduje wykonanie nast puj cych operacji:

 W czenie górnego p aszcza kot a; wy czenie dolnego p aszcza kot a.

 Wy czenie górnego p aszcza kot a; w czenie dolnego p aszcza kot a.

 W czenie górnego p aszcza kot a; w czenie dolnego p aszcza kot a.

Regulacja mocy ogrzewania

W celu wyregulowania mocy ogrzewania nale y uruchomi  tryb testowania kot a (zobacz paragraf 3.1).

Zwi kszanie lub zmniejszanie mocy (min. = 00 – maks. = 100) uzyskiwane jest przez naciskanie przycisków
(element 3 i 4 – rys. 1).

W celu zapami tania mocy maksymalnej nale y przed up ywem 5 sekund nacisn  przycisk  (element  8  –  rys.  1).
Wychodzenie z trybu TESTOWANIA (zobacz paragraf 3.1).
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3.2. Uruchomienie

Próby, które nale y wykona  przy pierwszym zapalaniu oraz po ka dej operacji obs ugowej obejmuj cej
od czanie od mediów, a tak e po zadzia aniu elementów zabezpiecze  kot a:

Przed zapaleniem kot a

 Otworzy  wszystkie dwustanowe zawory znajduj ce si  mi dzy kot em a mediami.
 Sprawdzi  szczelno  instalacji gazu zachowuj c ostro no  i korzystaj c z wodnego roztworu myd a do wykrywania

nieszczelno ci po cze .
 Sprawdzi , czy zbiornik wyrównawczy zosta  nape niony prawid owo (zobacz paragraf 4.4).
 Nape ni  uk ad wodny i otworzy  zawór odpowietrzaj cy kot a oraz wszystkie zawory odpowietrzaj ce uk adu dla usuni cia

ca ego powietrza, które znajdowa o si  w kotle i w uk adzie.
 Nape ni  syfon skroplin i sprawdzi  poprawno  po cze  uk adu odprowadzania kondensatu.
 Sprawdzi , czy w uk adzie wodnym, obwodzie ciep ej wody u ytkowej oraz na po czeniach i w kotle nie ma adnych

nieszczelno ci.
 Sprawdzi  poprawno  po cze  uk adu elektrycznego oraz skuteczno  uziemienia.
 Sprawdzi , czy warto  ci nienia gazu do ogrzewania odpowiada warto ci wymaganej.
 Sprawdzi , czy w bezpo rednim s siedztwie kot a nie znajduj  si  p yny lub materia y atwopalne.

Kontrole w trakcie pracy

 W czy  urz dzenie w sposób opisany w rozdziale 1.3.
 Sprawdzi  szczelno  uk adu paliwowego i instalacji wodnej.
 W trakcie pracy kota sprawdzi  wydolno  przewodu kominowego i kana ów spalinowych.
 Sprawdzi , czy uk ad usuwania skroplin i syfon s  szczelne i dzia aj  poprawnie
 Sprawdzi , czy obieg wody pomi dzy kot em i uk adami jest poprawny.
 Sprawdzi , czy dla faz ogrzewania i przygotowania ciep ej wody u ytkowej zawór gazowy funkcjonuje poprawnie.
 Wykonuj c kilka prób zapalania i gaszenia palnika poprzez termostat pokojowy lub regulator zdalny sprawdzi , czy kocio

zapalany jest prawid owo.
 Korzystaj c z analizatora spalin pod czonego do wylotu spalin kot a sprawdzi , czy zawarto  CO2 w spalinach dla kot a

pracuj cego przy maksymalnej i minimalnej wydajno ci odpowiada zawarto ci podanej w tabeli danych technicznych dla
danego typu gazu.

 Sprawdzi , czy zu ycie paliwa wskazane gazomierzem odpowiada zu yciu podanemu w tabeli danych technicznych
przedstawionej w paragrafie 4.4.

 Sprawdzi  poprawno  parametrów programowych oraz wykona  niezb dne zmiany ich warto ci (krzywa kompensacji,
moc, temperatury itp.).

3.3. Obs uga techniczna
Kontrola okresowa

Dla zapewnienia d ugotrwa ej poprawnej pracy tego urz dzenia konieczne jest zlecenie pracownikom wykwalifikowanym
wykonania raz do roku przegl du obejmuj cego nast puj ce próby:
 Regulator i zabezpieczenia (zawór gazu, przep ywomierz, termostaty itp.) musz  funkcjonowa  poprawnie.
 Uk ad usuwania spalin musi by  w pe ni sprawny.
 Komora hermetyczna musi by  szczelna.
 Ko cówka wylotowa komina i kana y nie mog  by  blokowane i musz  by  szczelne.
 Uk ad odprowadzania skroplin musi by  sprawny, szczelny i niezablokowany.
 Palnik i wymiennik musz  by  czyste i pozbawione kamienia. Do ich czyszczenia nie wolno u ywa rodków chemicznych

ani szczotek drucianych.
 Elektroda musi by  pozbawiona zgorzeliny i ustawiona prawid owo.
 Uk ady gazowy i wodny musz  by  hermetyczne.
 Ci nienie wody w uk adzie wody zimnej ma wynosi  oko o 1 bar. W przeciwnym razie nale y je doprowadzi  do tej

warto ci.
 Pompa obiegowa nie mo e by  blokowana.
 Zbiornik wyrównawczy musi by  nape niony.
 Przep yw i ci nienie gazu musz  odpowiada  warto ciom podanym w odpowiednich tabelach.

Obudow  kot a, panel oraz elementy ozdobne mo na czy ci  mi kk , wilgotn  szmatk , która mo e by
zamoczona w mydlinach. Nie nale y u ywa  rysuj cych detergentów ani rozpuszczalników.
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3.4. Wykrywanie i usuwanie usterek

Diagnostyka

Kocio  wyposa ony jest w ulepszony system samodiagnozuj cy. W przypadku wyst pienia awarii kot a wy wietlacz zaczyna
miga  i wy wietla symbol awarii (element 20 – rys. 1) oraz kod b du. Migaj ce wraz z kodem b du strza ki (elementy 18 i 24 –
rys. 1) wskazuj , który p aszcz kot a znajduje si  w stanie awaryjnym.
Niektóre zak ócenia powoduj  wy czenie na sta e (oznaczone liter  „A”): w celu wznowienia pracy nale y tylko nacisn
przycisk RESET (element 8 – rys. 1) i przytrzyma  go przez 1 sekund  lub wykorzysta  RESET na opcjonalnym zdalnym
regulatorze czasowym, je li zosta  zainstalowany. Je eli kocio  nie zostanie uruchomiony, nale y najpierw usun  awari .
Inne awarie (oznaczone liter  „F”) powoduj  tymczasowe zatrzymanie, które zostaje samoczynnie skasowane, gdy tylko
warto  wywo uj ca zak ócenie powróci do normalnego zakresu roboczego kot a.

Tabela 4 – Wykaz zak óce

Kod
zak ócenia

Zak ócenie Mo liwa przyczyna rodek zaradczy

Brak gazu
Sprawdzi , czy przep yw gazu do kot a jest
prawid owy oraz czy rury zosta y
odpowietrzone

Awaria elektrody
wykrywaj cej/ zap onowej

Sprawdzi  pod czenie elektrody oraz czy jest
poprawnie ustawiona i wolna od osadów

Uszkodzony zawór gazu Sprawdzi  zawór gazu i w razie potrzeby
wymieni

Niedostateczne ci nienie na
dop ywie gazu Sprawdzi  ci nienie na dop ywie gazu

A01 Palnik nie zapala si

Zatkany element apacza Sprawdzi  element apacza i w razie potrzeby
wyczy ci

Uszkodzona elektroda Sprawdzi  pod czenie elektrody jonizacyjnej
A02

Sygna  obecno ci
omienia przy

wy czonym palniku Awaria karty Sprawdzi  kart

Uszkodzenie czujnika
ogrzewania

Sprawdzi  poprawno  lokalizacji i dzia anie
czujnika ogrzewania

Brak obiegu wody w instalacji Sprawdzi  pomp  obiegowA03
Zadzia anie
zabezpieczenia przed
przekroczeniem
temperatury Powietrze w instalacji Odpowietrzy  instalacj

A04
Zadzia anie
zabezpieczenia w kanale
odprowadzania spalin

Zak ócenie F07
wygenerowane trzykrotnie w
ci gu ostatnich 24 godzin

Zobacz zak ócenie F07

A05
Zadzia anie
zabezpieczenia
wentylatora

Zak ócenie F15
wygenerowane w ci gu 1
godziny (kolejne)

Zobacz zak ócenie F15

Usterka elektrody jonizacyjnej Sprawdzi  po enie elektrody jonizacyjnej i w
razie potrzeby wymieni

Niestabilny p omie Sprawdzi  palnik
Usterka ustawienia zaworu
gazu

Sprawdzi  regulacj  ustawienia zaworu dla
mocy minimalnej

Zatkane kana y powietrza lub
spalin

Usun  przeszkody z przewodu kominowego,
kana ów wyci gu spalin i dop ywu powietrza
oraz ko cówek

A06
Brak p omienia po próbach
zap onu (6 razy w ci gu 4
min.)

Zatkany element apacza Sprawdzi  element apacza i w razie potrzeby
wyczy ci

Przewód kominowy cz ciowo
zatkany lub niewydolny

Sprawdzi  wydolno  przewodu kominowego,
kana ów wyci gania spalin i ko cówki
wylotowejF07 Wysoka temperatura

spalin
Lokalizacja czujnika spalin Sprawdzi  poprawno  lokalizacji i dzia anie

czujnika spalin
Uszkodzenie czujnika
Zwarcie przewodówF10 Usterka czujnika 1 na

dop ywie Od czenie przewodu

Sprawdzi  po czenia przewodów lub
wymieni  czujnik

Uszkodzenie czujnika
Zwarcie przewodówF11 Usterka czujnika na

powrocie
Od czenie przewodu

Sprawdzi  po czenia przewodów lub
wymieni  czujnik

Uszkodzenie czujnika
Zwarcie przewodówF12

Usterka czujnika ciep ej
wody u ytkowej

Od czenie przewodu

Sprawdzi  po czenia przewodów lub
wymieni  czujnik
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Kod
zak ócenia

Zak ócenie Mo liwa przyczyna rodek zaradczy

Uszkodzenie czujnika
Zwarcie przewodówF13 Awaria czujnika spalin
Od czenie przewodu

Sprawdzi  po czenia przewodów lub
wymieni  czujnik

Uszkodzenie czujnika
Zwarcie przewodówF14 Usterka czujnika 2 na

dop ywie Od czenie przewodu

Sprawdzi  po czenia przewodów lub
wymieni  czujnik

Brak zasilania 230V Sprawdzi  po czenia z czki trójbiegunowej

Brak sygna u z tachometru Sprawdzi  po czenia z czki
pi ciobiegunowejF15 Awaria wentylatora

Uszkodzenie wentylatora Sprawdzi  wentylator

F34 Napi cie zasilania ni sze
od 170V

Awaria elektrycznej sieci
zasilaj cej Sprawdzi  sie  elektryczn

F35 Nieprawid owa
cz stotliwo  zasilania

Awaria elektrycznej sieci
zasilaj cej Sprawdzi  sie  elektryczn

Ci nienie za niskie Nape ni  instalacj
F37

Niew ciwe ci nienie w
instalacji wodnej Niepod czony lub

uszkodzony presostat wody Sprawdzi  presostat

Uszkodzenie regulatora lub
zwarcie przewodów

Sprawdzi  po czenia przewodów lub
wymieni  czujnik

F39 Usterka regulatora
zewn trznego Niepod czony regulator przy

uruchomionej funkcji po lizgu
temperatury

Pod czy  regulator zewn trzny lub wy czy
funkcj  po lizgu temperatury

A41 Lokalizacja czujnika Czujnik na dop ywie od czony
od rury

Sprawdzi  prawid owo  lokalizacji oraz
dzia anie czujnika ogrzewania

A42 Awaria czujnika
ogrzewania Uszkodzenie czujnika Wymieni  czujnik

Regulator niepod czony Pod czy  regulator do zaworu gazu

A62
Brak komunikacji mi dzy
regulatorem
elektronicznym a zaworem
gazu Uszkodzenie zaworu Wymieni  zawór
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4. Dane techniczne i charakterystyki
4.1. Wymiary i pod czenia

Rys. 41 - Wymiary i pod czenia

A Model ECONCEPT 51/51i
B Model ECONCEPT 101/101i
1 = Otwór wlotowy gazu

2 = Dop yw do uk adu ogrzewania
3 = Powrót z uk adu ogrzewania
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4.2. Widok ogólny i g ówne elementy

Rys. 42 - Widok ogólny

A Model ECONCEPT 51/51i
B Model ECONCEPT 101/101i
7 Otwór wlotowy gazu
10 Dop yw do uk adu ogrzewania
11 Powrót z uk adu ogrzewania
16 Wentylator
19 Komora spalania
22 Palnik
32 Pompa obiegowa ogrzewania
36 Samoczynny odpowietrznik
44 Zawór gazowy
82 Elektroda wykrywaj ca
114 Presostat wody
154 Rura odprowadzania skroplin
161 Kondensacyjny wymiennik ciep a
179 Zawór zwrotny
186 Czujnik na powrocie
188 Elektroda zap onowa

193 Element apacza/t umika ognia
196 Korytko kondensatu
252 Trójdrogowy kurek odcinania kondensatu
253 Kurek odcinaj cy
278 Czujnik podwójny (bezpiecze stwo + ogrzewanie)
C Zespó  regulatora kaskady ze wspornikiem no nym

(opcja)
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4.3. Instalacja hydrauliczna

Rys. 43 - Instalacja hydrauliczna

A Instalacja hydrauliczna model ECONCEPT 51/51i
B Instalacja hydrauliczna model ECONCEPT 101/101i
7 Otwór wlotowy gazu
10 Dop yw do uk adu ogrzewania
11 Powrót z uk adu ogrzewania
16 Wentylator
32 Pompa obiegowa ogrzewania
44 Zawór gazowy
154 Rura odprowadzania skroplin
161 Kondensacyjny wymiennik ciep a
186 Czujnik na powrocie
193 Element apacza
252 Trójdrogowy kurek odcinania kondensatu
253 Kurek odcinaj cy
278 Czujnik podwójny (bezpiecze stwo + ogrzewanie)
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4.4. Tabela danych technicznych

W kolumnie po prawej stronie podane s  skróty u ywane na tabliczce znamionowej.

Dane Jednostki ECONCEPT
51/51i

ECONCEPT
101/101i

Maksymalna wydajno  ogrzewania kW 49,8 99,6 (Q)
Minimalna wydajno  ogrzewania kW 11,2 11,2 (Q)
Maksymalna moc oddawana przy ogrzewaniu (80/60 °C) kW 48,8 97,6 (P)
Minimalna moc oddawana przy ogrzewaniu (80/60 °C) kW 11,0 11,0 (P)
Maksymalna moc oddawana przy ogrzewaniu (50/30 °C) kW 53,0 106,0
Minimalna moc oddawana przy ogrzewaniu (50/30 °C) kW 12,0 12,0
Ci nienie na dop ywie gazu G20 mbar 20 20
Maksymalny przep yw gazu G20 m3/godz. 5,27 10,54
Minimalny przep yw gazu G20 m3/godz. 1,19 1,19
Ci nienie na dop ywie gazu G31 mbar 37 37
Maksymalny przep yw gazu G31 kg/godz. 3,9 7,8
Minimalny przep yw gazu G31 kg/godz. 0,88 0,88

Wytyczna klas wydajno ci 92/42 Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej

- **** ****

Klasa emisji NOx - 5 5 (NOx)
CO2 maks. (G20) % 9 9
CO2 min. (G20) % 8,5 8,5
CO2 maks. (G31) % 10,5 10,5
CO2 min. (G31) % 9,5 9,5
Maksymalne ci nienie robocze przy ogrzewaniu bar 6 6 (PMS)
Minimalne ci nienie robocze przy ogrzewaniu bar 0,8 0,8
Maksymalna temperatura ogrzewania °C 95 95 (tmax)
Ilo  wody dla ogrzewania litry 10 12,8
Stopie  ochrony IP X5D X5D
Napi cie zasilania V/Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
Pobór mocy elektrycznej W 190 380
Ci ar w asny kg 124 150
Typ urz dzenia B23

PIN CE 0461BS0878
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4.5. Wykresy

Spadki ci nienia dla pompy obiegowej

Q [l/godz.]
Rys. 44

A Spadki ci nienia dla kot a
1 – 2 – 3 Pr dko ci pompy obiegowej
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4.6. Schemat po cze

Rys. 45 - Schemat po cze

Wa ne: Przed pod czeniem termostatu pokojowego lub zdalnego regulatora czasowego nale y usun
mostek z czówki.

A Tylko model ECONCEPT 101/101i
16 Wentylator
32 Pompa obiegowa ogrzewania
42 Czujnik temperatury wody gor cej do celów

domowych (nie zawarty w dostawie)
44 Zawór gazu
72 Termostat pokojowy (nie zawarty w dostawie)
72b Drugi termostat pokojowy (nie zawarty w dostawie)
81 Elektroda zap onowa
82 Elektroda wykrywaj ca
95 Zawór rozdzielczy (nie zawarty w dostawie)

A = Faza ogrzewania
B = Faza ciep ej wody u ytkowej
C = Zerowy
UWAGA: Dla zaworów dwuprzewodowych z
powrotem spr ynowym nale y stosowa
pod czenia B i C

98 cznik
114 Presostat w uk adzie wodnym
130 Pompa obiegowa wody gor cej do celów

domowych (nie zawarty w dostawie)
138 Regulator zewn trzny (nie zawarty w dostawie)
139 Zdalny regulator czasowy (nie zawarty w dostawie)
186 Czujnik na powrocie
191 Czujnik temperatury spalin
278 Czujnik podwójny (bezpiecze stwo + ogrzewanie)
298 Czujnik temperatury dla kaskady (nie zawarty w
                dostawie)
299 Wej cie 0-10V=
300 Styk zapalonego palnika (beznapi ciowy)
301 Styk awarii (beznapi ciowy)
302 Wej cie zdalnego kasowania (230 V)
306 Pompa obiegowa uk adu ogrzewania (brak w

dostawie)
307 Druga pompa obiegowa uk adu ogrzewania (brak w

dostawie)
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NUMER BAZOWY 2 6 7
Prosimy o uzupe nienie numeru bazowego poprzez dopisanie czterech
pierwszych cyfr numeru seryjnego kot a

WYKAZ CZYNNO CI KONTROLNYCH PRZY PRZEKAZYWANIU
KOT A GAZOWEGO DO EKSPLOATACJI

NUMER SERYJNY KOT A NUMER ZAWIADOMIENIA

ELEMENTY UK ADU STEROWANIA Dla spe nienia wymaga  przepisów budowlanych w ka dym wierszu nale y
zaznaczy  jedno z okienek

STEROWANIE CZASEM I TEMPERATUR
DLA OGRZEWANIA

TERMOSTAT POKOJOWY I PROGRAMATOR
LUB REGULATOR CZASOWY

PROGRAMOWALNY TERMOSTAT
POKOJOWY

STEROWANIE CZASEM I TEMPERATUR
DLA WODY GOR CEJ

TERMOSTAT BUTLI I PROGRAMATOR LUB
REGULATOR CZASOWY

KOCIO  Z ONY

ZAWORY STREFOWE OGRZEWANIA ZAINSTALOWANY NIEWYMAGANY
ZAWORY STREFOWE WODY GOR CEJ ZAINSTALOWANY NIEWYMAGANY
ZAWORY TERMOSTATYCZNE GRZEJNIKÓW ZAINSTALOWANY
SAMOCZYNNE OBEJ CIE DO UK ADU ZAINSTALOWANY NIEWYMAGANY

DLA WSZYSTKICH KOT ÓW WYMAGANE JEST POTWIERDZENIE NAST PUJ CYCH POZYCJI

CZY UK AD ZOSTA  WYP UKANY W SPOSÓB ZGODNY Z INSTRUKCJ  PRODUCENTA KOT A?
RODEK STOSOWANY DO CZYSZCZENIA UK ADU

STOSOWANY INHIBITOR

DLA TRYBU CENTRALNEGO OGRZEWANIA, POMIARÓW I REJESTROWANIA

ZU YCIE GAZU m3/godz. ft3/godz.
CI NIENIE ROBOCZE PALNIKA (W STOSOWNYCH PRZYPADKACH)  nie dotyczy mbar
TEMPERATURA DOP YWU DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA °C
TEMPERATURA POWROTU Z CENTRALNEGO OGRZEWANIA °C

TYLKO DLA KOT ÓW Z ONYCH

CZY ZAINSTALOWANY ZOSTA  REDUKTOR ZAWARTO CI KAMIENIA W WODZIE? TAK  NIE
JAKI TYP REDUKTORA KAMIENIA ZOSTA  ZAINSTALOWANY?

DLA TRYBU CIEP EJ WODY U YTKOWEJ, POMIARÓW I REJESTROWANIA

ZU YCIE GAZU m3/godz. ft3/godz.
MAKSYMALNE CI NIENIE ROBOCZE PALNIKA (W STOSOWNYCH PRZYPADKACH)  nie dotyczy mbar
TEMPERATURA NA DOP YWIE WODY ZIMNEJ °C
TEMPERATURA NA ODP YWIE WODY GOR CEJ °C
TEMPO PRZEP YWU WODY l/min.

DLA KOT ÓW KONDENSACYJNYCH NALE Y ODPOWIEDZIE  TYLKO NA NAST PUJ CE PYTANIE

CZY ODPROWADZENIE SKROPLIN ZOSTA O ZAINSTALOWANE W SPOSÓB ZGODNY Z INSTRUKCJ
PRODUCENTA?

TAK

DLA WSZYSTKICH INSTALACJI POTWIERDZI  NALE Y NAST PUJ CE KWESTIE

INSTALACJA OGRZEWANIA I WODY GOR CEJ JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OBOWI ZUJ CYCH
PRZEPISÓW BUDOWLANYCH
URZ DZENIE TO I ZWI ZANE Z NIM WYPOSA ENIE ZOSTA O ZAINSTALOWANE I ODDANE DO
EKSPLOATACJI W SPOSÓB ZGODNY Z INSTRUKCJ  PRODUCENTA
CZY W PRZYPADKU, GDY JEST TO WYMAGANE PRZEZ PRODUCENTA, ZAREJESTROWANA ZOSTA A
WIELKO  ODCZYTU STOSUNKU CO/CO2?

nie dotyczy
TAK
STOSUNEK CO/CO2

DZIA ANIE URZ DZENIA I ELEMENTÓW STEROWANIA UK ADU ZOSTA Y ZADEMONSTROWANE KLIENTOWI
LITERATURA PRODUCENTA ZOSTA A PRZEKAZANA KLIENTOWI

NAZWISKO TECHNIKA URUCHAMIAJ CEGO
DRUK ________________________ Numer identyfikacyjny CORGI ________________
PODPIS _______________________ DATA____________________________________
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REJESTR OBS UGI OKRESOWEJ

Zalecane jest regularne serwisowanie instalacji ogrzewania
oraz wype nianie przedstawionego ni ej rejestru obs ugi okresowej.

Serwisant. Przed dokonaniem przedstawionego ni ej stosownego zapisu obs ugi okresowej nale y upewni  si , czy obs uga ta
wykonana zosta a w sposób opisany w instrukcji producenta kot a. Przy wymianie elementów sterowania korzysta  mo na tylko

z cz ci zamiennych wyspecyfikowanych przez producenta.

OBS UGA 1 DATA OBS UGA 2 DATA
NAZWISKO TECHNIKA  NAZWISKO TECHNIKA
NAZWA SPÓ KI  NAZWA SPÓ KI
NR TEL.  NR TEL.
NR SERYJNY KARTY IDENTYFIKACYJNEJ CORGI  NR SERYJNY KARTY IDENTYFIKACYJNEJ CORGI
UWAGI  UWAGI

PODPIS  PODPIS

OBS UGA 3 DATA OBS UGA 4 DATA
NAZWISKO TECHNIKA  NAZWISKO TECHNIKA
NAZWA SPÓ KI  NAZWA SPÓ KI
NR TEL.  NR TEL.
NR SERYJNY KARTY IDENTYFIKACYJNEJ CORGI  NR SERYJNY KARTY IDENTYFIKACYJNEJ CORGI
UWAGI  UWAGI

PODPIS  PODPIS

OBS UGA 5 DATA OBS UGA 6 DATA
NAZWISKO TECHNIKA  NAZWISKO TECHNIKA
NAZWA SPÓ KI  NAZWA SPÓ KI
NR TEL.  NR TEL.
NR SERYJNY KARTY IDENTYFIKACYJNEJ CORGI  NR SERYJNY KARTY IDENTYFIKACYJNEJ CORGI
UWAGI  UWAGI

PODPIS  PODPIS

OBS UGA 7 DATA OBS UGA 8 DATA
NAZWISKO TECHNIKA  NAZWISKO TECHNIKA
NAZWA SPÓ KI  NAZWA SPÓ KI
NR TEL.  NR TEL.
NR SERYJNY KARTY IDENTYFIKACYJNEJ CORGI  NR SERYJNY KARTY IDENTYFIKACYJNEJ CORGI
UWAGI  UWAGI

PODPIS  PODPIS

OBS UGA 9 DATA OBS UGA 10 DATA
NAZWISKO TECHNIKA  NAZWISKO TECHNIKA
NAZWA SPÓ KI  NAZWA SPÓ KI
NR TEL.  NR TEL.
NR SERYJNY KARTY IDENTYFIKACYJNEJ CORGI  NR SERYJNY KARTY IDENTYFIKACYJNEJ CORGI
UWAGI  UWAGI

PODPIS  PODPIS

LINIA POMOCY TECHNICZNEJ FERROLI – 08707 282 885
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Firma FERROLI POLAND nie ponosi adnej odpowiedzialno ci za nie cis ci wyst puj ce w niniejszej
instrukcji, je eli spowodowane s  przez b dy w druku lub przepisaniu. Zastrzegamy sobie prawo do
wprowadzania w naszych wyrobach zmian, które uznamy za niezb dne lub u yteczne, które nie naruszaj
podstawowych charakterystyk.

FERROLI POLAND Sp. z o.o.
Ul. Gwarków 1
44-240 ory
tel/fax: 032/ 47 33 100, 47 33 573
E-mail: ferroli@ferroli.com.pl
http://www.ferroli.com.pl
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