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1 WYMIARY I DANE TECHNICZNE

PREXTHERM 1300÷2000

Rys. 1

Legenda
1. Korpus kotła
2. Drzwiczki
3. Płyta palnika

4. Obudowa
5. Izolacja drzwiczek
6. Panel sterowniczy

a1 zasilanie
a2 powrót
a3 przyłącze bezpieczeństwa

a4 przyłącze komina
a5 przyłącze palnika

PREXTHERM A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

L
[mm]

M
[mm] a1�a2 a3 a4

[mm]
a5

[mm]
1300 1630 1465 3248 853 920 805 370 840 2500 850 DN150 DN65 450 300
1600 1780 1605 3532 975 1070 805 380 915 2700 950 DN150 DN100 450 300
2000 1880 1710 3658 1010 1100 805 400 965 2800 1000 DN150 DN100 500 300

Moc
cieplna kW

Obciążenie
kW

Objętość komory
spalania

Pojemność
wodna

Straty ciśnienie
po stronie

Ciśnienie
robocze Ciężar

PREXTHERM
Min. Max. Min. Max. m3 dm3 *spalin

mbar
**wody
mbar bar kg

1300 780 1300 849 1415 1,332 1610 5,6 30 5 2290
1600 960 1600 1043 1739 1,797 2260 6,4 36 5 3000
2000 1200 2000 1304 2174 2,068 2750 7,2 40 5 3470

*   dane dotyczące oleju, w przypadku gazu zmniejszyć o 15%
** ∆t 15 °C
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Rys. 2

Legenda

1. Korpus kotła
2. Drzwiczki z płytą palnika
3. Wylot z komory spalania
4. Obudowa
5. Izolacja termiczna

1.1 Opakowanie i transport

Rys.3

Kotły dostarczane są w 2 częściach:
1. Korpus kotła z drzwiczkami, komorą spalania i izolacją termiczną
2. Obudowa zewnętrzna i panel sterowniczy
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1.2 Części składowe

Rys. 4a

Legenda

1 Korpus kotła 5 Obudowa (montaż na następnej stronie)
2 Drzwiczki 6 Płyta drzwi palnika
3 Pokrywa komory spalania 7 Wizjer
4 Panel z oprzyrządowaniem 8 Króciec pomiaru ciśnienia
4.1 Termostat regulacyjny 1° palnika 9 Kurek ciśnieniomierza
4.2 Termostat regulacyjny 2° palnika 10 Izolacja termiczna
4.3 Termostat bezpieczeństwa STB
4.4 Termometr
4.5 Licznik godzin pracy 1° stopień
4.6 Licznik godzin pracy 2° stopień
4.7 Lampka kontrolna blokady palnika
4.8 Wyłącznik z kontrolką
4.9 Manometr
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1.3 Montaż obudowy

Rys. 4b

− przymocować kołki 1 do ścianek bocznych 2 i 11, do płyty przedniej lewej 3, do płyty tylnej lewej 4
i do podpory obudowy 9

− przymocować kołki wpustowe 5 do płyt przednich 3 i 3.1, do płyt tylnich 4 i 4.1, do płyt bocznych
tylnych 6 i przednich 6.1

− zamontować sprężyny 7 na pokrywach 8, na płycie przedniej 3.1 i płycie tylnej 4.1
− przymocować panel sterowniczy 10 i blachę podtrzymującą okablowanie 21 do ścianki bocznej

przedniej 11 ośmioma śrubami 12. Przymocować panel sterowniczy dwoma śrubami 13
− włożyć zakończenia 14 do otworów 15, przykręcić koniec manometru 16 do odpowiedniego

gniazda
− wykonać podłączenia elektryczna do skrzynki zaciskowej panelu sterowniczego
− elementy obudowy kotła: ścianki boczne 11 i 2- pokrywy 8- panele boczne 6 i 6.1- zamknięcie

górne i dolne 18- panel przedni 3 i 3.1- panel tylny 4 i 4.1
− wyciągnąć z koperty z dokumentacji tabliczkę znamionową 19 i przymocować ją do ścianki

bocznej 11
− UWAGA wyciągnąć z komory spalania akcesoria służące do czyszczenia kotła 20
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2 INSTALACJA
Należy ściśle przestrzegać obowiązujących norm odnoszących się do kotłowni, instalacji kotła i
urządzeń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy personelu. W celu zachowania poprawności
pracy kotła, przekazujemy następujące wskazówki.

2.1 Komin
W przypadku zamkniętej komory spalania, komin traci swoją pierwotną funkcję aktywatora ciągu i
zachowuje jedynie funkcję kanału odprowadzania spalin. Pozostaje oczywiście wymóg, aby przewód
spalinowy pracował dla parametrów nominalnych kotła w warunkach podciśnienia, to narzuca
odpowiednie jego wymiary.
Konieczność istnienia podciśnienia w kominie uzasadniona jest względami bezpieczeństwa, aby
uniknąć sączenia (filtracji) spalin do otoczenia tam, gdzie z jakichkolwiek powodów wystąpiłyby
nieszczelności.
Siła unoszenia spalin musi pokonać opór komina i przewodu przyłączeniowego do kotła, podczas gdy
opory spalin w kotle muszą być pokonane przez wentylator palnika.

Ogólne zalecenia konstrukcyjne
Komin musi być hermetyczny i gładki od wewnątrz. Należy odpowiedni izolować cieplnie ścianki w
celu nie dopuszczenia do nadmiernego ochłodzenia spalin.
W przypadku kominów wewnętrznych: izolować 30mm wełną mineralną.
W przypadku kominów zewnętrznych: izolować 50mm wełną mineralną.
O ile to możliwe przewód spalinowy powinien przechodzić jedynie przez pomieszczenia drugorzędne.
W przypadku systemów grzewczych składających się z wielu kotłów, każdy kocioł powinien mieć
komin oddzielny lub odizolowany od kominów przyległych. Żaden inny przewód nie może być
przyłączony do komina kotła.
Rura wyprowadzająca spaliny z kotła musi łączyć się z kominem pod kątem 45°. W przypadku złączek
rurowych o długości większej od 1 metra, należy izolować 50mm wełną mineralną. Ewentualne kanały
spalin muszą mieć nachylenie nie mniejsze niż 5%, unikać zmiany przekrojów i kolanek rurowych o
małym promieniu.
W przypadku poziomych przewodów spalin o znacznej długości zastosować przekroje o około 20%
większe w stosunku do przekroju komina. Takie przewody powinny mieć możliwość rozmontowania,
być wyposażone w otwory rewizyjne w ilości umożliwiającej łatwe czyszczenie.

W przypadku kotłów o większej mocy częściej stosuje się kominy stalowe ze względu na mniejszy
koszt i większą skuteczność (niski opór, niska inercja cieplna). Należy jednak zwrócić uwagę na rodzaj
zastosowanego materiału ze względów na niebezpieczeństwo kwaśnych skroplin, przede wszystkim w
kotłach o wysokiej wydajności i znacznej zawartości siarki w zastosowanym paliwie. W takiej sytuacji,
zaleca się, oprócz dobrej warstwy izolacyjnej, zastosować stale nierdzewne w przypadku elementów
mających kontakt ze spalinami.
Szczyt komina powinien przekraczać o co najmniej 1 metr grzbiet dachu pochylonego lub każdej innej
konstrukcji oddalonej do 10 metrów. W przypadku kominów o przekroju prostokątnym stosunek
między bokami nie powinien przekraczać 1,5.
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Przykład stalowego komina izolowanego

Rys. 5
Legenda
1. Kocioł
2. Kanał spalinowy izolowany i dający się rozmontować
3. Drzwi wyczystki
4. Przyłącze do komina
5. Komora gromadzenia sadzy
6. Płaszcz wewnętrzny stalowy
7. Izolacja z wełny mineralnej
8. Płaszcz zewnętrzny stalowy

Podłączenie do komina
Połączenie kotła z kominem wykonane jest z pomocą metalowego przewodu o przekroju równym
przekrojowi wylotu kotła. Taki przewód powinien być wyposażony w odprowadzenie kondensatu o
średnicy ¾��.

Wymiary
Poprawność wyboru komina wymaga zwrócenia uwagi na liczne elementy w celu przeprowadzenia
dogłębnych obliczeń w każdym z przypadków. Aby ułatwić obliczenia, załączamy dwa diagramy, które
pozwolą na wybór średnicy w zależności od wysokości i mocy kotła. W obu przypadkach bierze się
pod uwagę krótki odcinek podłączenia do komina (4m), pierwszy diagram uwzględnia montaż
instalacji na wysokości 600m n.p.m. (nad poziomem morza), drugi służy do wyznaczenia
współczynnika korygującego  dla innych wysokości montażu. Dla kominów murowanych, przekrój
otrzymany na podstawie diagramów musi być powiększony o 20%.
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Nomogram dla doboru przewodów spalinowych
Przekrój komina dla kotłów obliczany jest w następujący sposób:

H
PS 6,80043,0 ⋅⋅=

gdzie:
 S � przekrój komina w [dm2]
P � obciążenie  cieplne (moc paleniska) [kW]
H � wysokość użyteczna komina [m]

Rys. 6

Diagram korygujący dla innych wysokości n
Dla instalacji położonych na
wysokościach n.p.m. różniących
się od podstawy obliczeniowej,
przekrój komina (nie średnica)
musi być pomnożony przez
współczynnik korygujący �z�
wynikający diagramu (rys. 8).

Rys. 7
Przykład:
Dla P = 1500 kW i dla H = 8 m, ∅  średnica =  500 m.
9

.p.m.
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2.2 Montaż palnika
Należy zastosować palnik typu wentylatorowego, dwustopniowy, wyposażony w kołnierz
umożliwiający przymocowanie go do płyty palnika 3 drzwiczek 4. Zważywszy na długość komory
spalania należy stosować dysze o kącie rozpylania od 35 do 40°, w celu uzyskania wąskiego i
długiego płomienia. Co do wymiarów rury płomienicowej palnika, należy zastosować długości
przedstawione w tabeli, w celu uniknięcia szybkiej inwersji płomienia z konsekwentnym
podwyższeniem temperatury spalin przy wyjściu i obniżeniem sprawności kotła.

Uwaga Aby uniknąć przegrzewania drzwiczek w okolicy płyty palnika, należy uszczelnić szczelinę
między głowicą palnika i otworem w drzwiach sznurem z materiału izolacyjnego 2. Giętkie rury
przyłączeniowe paliwa 8 powinny mieć długość umożliwiającą otwarcie o kąt 90°  z zamontowanym
palnikiem.

Rys. 8

A � maksymalna długość głowicy palnika

Legenda
1. Wziernik kontroli płomienia
2. Sznur uszczelniający
3. Płyta palnika
4. Drzwiczki przednie

5. Palnik
6. Zawirowywacze
7. Korpus kotła
8. Przewód paliwowy

Minimalna długość głowicy palnika:

PREXTHERM 1300-2000 = 250 mm

PREXTHERM 1300 1600 2000

A mm 370 380 400

B mm 300 300 360

C mm 300 400 500

*Opór po stronie spalin mbar 5,6 6,4 7,2

Zużycie oleju opałowego lekki kg/h 119,3 146,6 183,3

Zużycia gazu GZ-50 m3/h 143,2 176,0 220,0

* Dla palników gazowych zmniejszyć ciśnienie w komorze spalania o 15%
Dla ciśnień początkowych rozważyć ~2,5 x ciśnienie robocze.
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2.3 Regulacja drzwiczek
Drzwi kotła wyposażone są w układ zawiasów umożliwiający otwarcie ich w lewą lub prawą stronę.

Otwarcie
W celu otwarcia drzwi należy dokręcić przeciwnakrętki 2 i 4 w kierunku nakrętek 1 i 3. Po stronie
przeciwnej poluzować pozostałe nakrętki.
Aby zmienić bok otwarcia drzwi kotła należy przenieść przeciwnakrętki 2 i 4 na wymaganą stronę.

Uszczelnienie
Poluzować przeciwnakrętki 2 i 4, dokręcić nakrętki 1 i 3, następnie dokręcić przeciwnakrętki 2 i 4.

Pozycjonowanie
Po zamocowaniu palnika, drzwi mogą wymagać ustawienia w celu dokładnego dolegania sznura
uszczelniającego do występu. W tym celu należy poluzować kołek zabezpieczający 5 i dokonać
regulacji nakrętkami 6.

PREXTHERM
1300-2000

Rys.9
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2.4 Kotłownia
Umiejscowienie kotła Ferroli w kotłowni jest bardzo proste ze względu na małe wymiary w stosunku do
mocy kotła. Kotłownia musi być dobrze wentylowana, a temperatura max przy pracującym kotle nie
powinna przekraczać 35°C. Otwór wlotu powietrza do kotłowni, skonstruowany bez hermetycznego
zamknięcia, powinien mieć przekrój mniejszy od 1/30 powierzchni samej kotłowni i nie powinien być
mniejszy od 0,5m2. Kotłownia powinna być tak rozmieszczona, by nie dopuścić do przenikania
hałasów na zewnątrz. Musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami. Przed uruchomieniem
kotła, należy upewnić się, że drzwiczki przednie z zamontowanym palnikiem mogą obracać się o kąt
90° w pozycji wybranej do otwarcia, w celu zapewnienia całkowitej inspekcji komory spalania i
przeczyszczenia rur płomieniówek. W tym celu należy pozostawić przed kotłem wolne miejsce, o
wymiarze nie mniejszym od długości rur spalinowych (płomieniówek). W normalnych warunkach,
kocioł może być usadowiony bezpośrednio na posadzce wyposażonej w fundament z kształtowników
stalowych. Jedynie w przypadku, gdyby kotłownia była bardzo wilgotna, należy zastosować
dodatkowy cokół cementowy o wysokości ok. 8-10cm.

Miejsce do serwisowania kotła � widok z góry

Rys. 10
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3 PARAMETRY PRACY

3.1 Paliwo
W przypadku kotłów PREXTHERM 1300-2000 należy zastosować gaz ziemny lub olej opałowy lekki,
paliwa, które zwiększają sprawność kotła, nie brudzą znacząco kotła i zmniejszają ryzyko kondensacji
w kominie.
Można również stosować olej płynny (3-5 E 250°C) albo półpłynny w przypadku palników
emulsyjnych.

3.2 Obciążenie kotła
Obciążenie paliwa powinno być ustalone w zależności od mocy kotła (rozdział 2.02). Jest jednakże
konieczne, by obciążenie gwarantowało minimalną temperaturę spalin, tak aby nie dopuścić do
tworzenia się kwaśnych kondensatów w rurach. Szczególną uwagę należy zwrócić w momencie
przedłużającej się pracy kotła przy małym płomieniu (obciążeniu). Minimalne granice temperatury
spalin wynoszą: dla gazu 130°C, dla oleju 140°C, dla oleju opałowego 160°C.

3.3 Praca kotła przy zmniejszonej mocy
Każdorazowo, gdy system grzewczy wymaga podzielenia, co zazwyczaj ma miejsce w okresie
zimowym i jesiennym, korzystne jest uruchomienie kotła Ferroli przy zmniejszonej mocy. W tym celu
należy wydobyć z płomieniówek kotła stalowe turbulatory  i wyregulować pracę palnika tylko przy
jednym płomieniu, lub przy dwóch płomieniach zredukowanych. Możliwa jest wówczas redukcja mocy
i jednocześnie utrzymanie wysokiej sprawności kotła. Po zakończeniu opisanych czynności,
konieczne jest sprawdzenie temperatury spalin w kominie, która nie powinna być wyższa od 220°C w
celu zapewnienia wysokiej sprawności i nie niższa od przedstawionych wyżej wartości granicznych.

3.4 Temperatura wody w kotle
Aby wyeliminować ewentualne korozje w rurach kotła, temperatura wody powrotu nie może być zbyt
niska: 65°C min., stosując paliwa o procentowej zawartości siarki niższej od 3%. Poniżej wartości
granicznej temperatury powrotu, możliwe jest osiągnięcie przez spaliny punktu rosy i utworzenie
kwaśnych związków na powierzchni rur spalinowych. W takim przypadku może dojść do skrócenia
trwałości kotła. Zaleca się, w celu utrzymania podwyższonej temperatury wody kotła niezależnie od
temperatury systemu, zastosowanie zaworu mieszającego 4-drogowego lub urządzeń równoważnych.

Rys. 11
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3.5 Różnica temperatur między zasilaniem i powrotem
Skok termiczny między przewodem zasilającym i powrotnym nie może przekraczać 20°C. To
ograniczenie musi być przestrzegane zarówno w fazie pracy kotła na pełnych obrotach jak i w fazie
rozruchu. Wyższe skoki termiczne mogą spowodować poważne zmiany w strukturze kotła.
Odpowiednia instalacja hydrauliczna i niezbędne pompy obiegowe są przewidziane zgodnie z normą.
WAŻNE Jest bezsprzecznie konieczne, aby pompy obiegowe instalacji wodnej zostały uruchomione
przed zapaleniem palnika. W tym celu, zaleca się użycie automatycznego systemu pierwszeństwa. W
przypadku, kiedy w fazie pracy kotła konieczne będzie otwarcie wtórnych zimnych obiegów, musi
nastąpić to stopniowo.

3.6 Charakterystyka wody kotłowej
Zaleca się użycie wody odpowiednio uzdatnionej dla instalacji c.o., w celu nie dopuszczenia do
powstawania kamienia osadowego w kotle.
Przypomina się, że nawet kamień osadowy o kilku milimetrach grubości powoduje, na skutek jego
niskiej przewodności cieplnej, znaczne przegrzewanie blachy. Takie zjawisko sprzyja powstawaniu
znacznych naprężeń cieplnych co powoduje poważne uszkodzenia: odkształcenia/ rozszerzenia
blachy, pękanie spawów, rozszczelnienia.

Woda instalacyjna powinna mieć następujące parametry:

TWARDOŚĆ CAŁKOWITA ppm 10
ALKALICZNOŚĆ mg/l CaCO3 750
pH 8,5÷11
DWUTLENEK KRZEMU ppm 100
CHLORKI ppm 3500

Konieczne jest uzdatnienie wody wykorzystanej w instalacji c.o. w następujących przypadkach:
− Instalacje bardzo rozległe,
− Woda o podwyższonej twardości,
− Częste uzupełniania wody instalacyjnej.
W przypadku, gdyby opróżnienie instalacji całkowite lub częściowe okazało się konieczne, zaleca się
jej stopniowe uzupełnienie wodą uzdatnioną.

3.7 Uruchomienie kotła
W trakcie pierwszego uruchomienia kotła i instalacji zaleca się wykonanie następujących czynności
kontrolnych:
− Sprawdzić poprawność działania termostatów; dla poprawy skuteczności urządzeń, zaleca się

wypełnić olejem mineralnym otwory w których znajdują się kapilary
− Skontrolować szczelność pomiędzy wlotem komina i przewodem spalinowym; uszczelnić wszelkie

ewentualne szczeliny kitem odpornym na wysokie temperatury
− Sprawdzić szczelność drzwi przednich; upewnić się , że szczelność połączeń z palnikiem nie

dopuszcza do ulatniania się spalin
− Sprawdzić ciśnienie wody w naczyniu przeponowym; skok ciśnienia w naczyniu przeponowym

musi pozostać w przewidzianych granicach. W sytuacji ciągłego uzupełniania wody, ważnym jest,
aby odnaleźć przyczyny takiego stanu (straty, niedostateczna objętość naczynia przeponowego,
itd.) i starać się je wyeliminować. Ciągłe uzupełnianie wody podnosi ryzyko korozji i powstawania
kamienia kotłowego.
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4 KONSERWACJA

4.1 Konserwacja podstawowa
Określenie dokładnych reguł konserwacji jest rzeczą trudną, gdyż charakterystyki funkcjonowania
zespołu kocioł palnik są zmienne (typ, przerywanie zapalania, typ oleju opałowego, itp.).
Przerwa pomiędzy kolejnymi czyszczeniami powinna być wyznaczona przez użytkownika, który
wykorzystuje nabyte już doświadczenie.
Jednakże, raz w tygodniu należy sprawdzić stan wewnętrzny kotła, otwierając przednie drzwiczki w
celu uniknięcia nieprawidłowej pracy kotła przez dłuższy czas.
W trakcie tej czynności zaleca się przesunąć podłużnie wszystkie turbulatory, aby nie dopuścić do ich
zablokowania w przypadku nieuniknionych warstw sadzy.
Do czynności konserwacji podstawowej należą:
1. Dokładne czyszczenie paleniska
2. Dokładne czyszczenie rur (płomieniówek): otworzyć całkowicie przednie drzwi kotła, wyciągnąć

wszystkie turbulatory z rur za pomocą specjalnego wyciągacza � Następnie szczotką przeczyścić
rury � Usunąć sadzę z tylnej komory spalania (dostęp przez otwór rewizyjny) � Wyszczotkować i
oczyścić palenisko w celu usunięcia osadu siarki i innych substancji ciężkich � Skontrolować
dysze i ustawienie głowicy palnika, w przypadku pojawienia się osadu węglowego.

4.2 Konserwacja na koniec sezonu i przed długimi okresami postoju
Zaleca się utrzymywać kocioł i instalację całkowicie wypełnioną wodą. Po zakończeniu wszystkich
czynności konserwacji podstawowej, przetrzeć szmatką zwilżoną w roztworze alkalicznym sody
kaustycznej (żrącej) całą powierzchnię metalową mającą kontakt ze spalanym gazem, aby
wyeliminować niebezpieczeństwo kwaśnych korozji. Zaleca się wykonać ww. czynności szczególnie
na rurach płomieniówek. Kiedy wnętrze kotła jest suche, nasmarować rury i palenisko olejem lub
lekkim olejem opałowym, w taki sposób, aby nie były wilgotne. Wreszcie radzi się umieścić w
palenisku kasetę z wapnem niegaszonym, które pochłania wilgoć i utrzymuje w suchości wewnętrzne
ścianki kotła. Na koniec zamknąć drzwi kotła i wylot kominowy.

4.3 Usuwanie kamienia osadowego
Ważne jest, zwłaszcza w regionach występowania wody bardzo twardej, aby usuwać kamień osadowy
okresowo lub lepiej w sposób ciągły. Te okresowe lub ciągłe czynności są niezbędne, aby przedłużyć
żywotności i trwałość kotła oraz zabezpieczyć przed miejscowym przegrzaniem blach, ich
rozciąganiem i przed szokami termicznymi. Z tego też powodu zaleca się po pierwszym sezonie pracy
kotła dokładnie usunąć osad. Czynności należy powtórzyć na koniec okresu grzewczego. W
przypadku ciągłego usuwania kamienia osadowego, należy używać specjalnych produktów
antykorozyjnych. Ponadto nieodzowne jest, poprzez odpowiednie przyłącze, okresowe usuwanie
mułu, który zbiera się w kotle.

4.4 Sprawdzenie szczelności drzwi
W przypadku ulatniania się gazu przez drzwi, wyregulować odpowiednie śruby w celu zwiększenia
docisku uszczelek do krawędzi występu (patrz rozdział 2.3).

4.5 Zagrożenie w okresie zimowym
Najlepszą ochroną, w okresie zimowym przy bardzo niskich temperaturach, jest praca kotła i
korzystanie z niego w taki sposób, aby obieg ciepłej wody grzewczej występował w całej instalacji.
Istnieje również możliwość dodania do wody płynu antyzamarzaniowego, biorąc pod uwagę, w
proporcji wskazanej przez dostawcę, hipotetyczną minimalną temperaturę otoczenia.
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5 SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Rys. 12

Legenda
TR1
TR2
IB
STB

Termostat regulacyjny 1 � stopnia
Termostat regulacyjny 2 � stopnia
Wyłącznik palnika
Termostat bezpieczeństwa

BZ1
BZ2
SB
B

Licznik pracy palnika 1 � stopnia
Licznik pracy palnika 2 � stopnia
Lampka kontrolna palnika
Centralna tablica palnika
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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. Fabryczna 12
44-240 Żory
tel/fax: 032/ 47 33 100, 47 33 573
E-mail: ferroli@ferroli.com.pl
http://www.ferroli.com.pl
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