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Oznakowanie CE potwierdza, ze produkty spelniaja zasadnicze wymagania odpowied-
nich obowiazujacych dyrektyw.
Deklaracje zgodnosci mozna uzyskac od producenta.

KRAJ DOCELOWY: IT-ES-RO-PL-GR

Symbol ten oznacza „UWAGA”
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• Nale y uwa nie przeczyta
ostrze enia zawarte w niniejszej
instrukcji, poniewa  zawiera ona
wa ne wskazówki dotycz ce
bezpiecze stwa podczas
monta u, eksploatacji i
konserwacji.

• Niniejsza instrukcja obs ugi
stanowi integraln  i istotn  cz
produktu i powinna by  starannie
przechowywana przez
u ytkownika, aby w razie potrzeby
mo na by o z niej skorzysta  w
przysz o ci.

• W przypadku sprzeda y lub
przekazania urz dzenia innemu
w a cicielowi b d  w razie
przeprowadzki, zawsze nale y si
upewni , e instrukcja zosta a
do czona do kot a w sposób
umo liwiaj cy skorzystanie z niej

przez nowego w a ciciela i/lub
instalatora.

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

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

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

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

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

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

• Po zdj ciu opakowania upewni
si , e zawarto  jest kompletna i
nie jest uszkodzona. Elementów

opakowania nie wolno zostawia
w zasi gu dzieci, poniewa  mog
one stanowi  zagro enie

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

• W razie w tpliwo ci nie u ywa
urz dzenia i zwróci  si  do
dostawcy.

• Urz dzenie oraz jego akcesoria
nale y zutylizowa  w odpowiedni
sposób, zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami.

• Ilustracje zamieszczone w
niniejszej instrukcji obs ugi
przedstawiaj  produkt w
uproszczony sposób Niniejsza
ilustracja mo e si  nieznacznie
ró ni  od dostarczonego produktu
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1. Instrukcja obs ugi
1.1 Wprowadzenie

Szanowny Kliencie,
BlueHelix HiTech RRT H to generator ciep a z wymiennikiem ze stali nierdzewnej,
wykorzystuj cy wst pnie przygotowan  mieszank  kondensacyjn  o wysokiej wydajno ci i
bardzo niskiej emisji, wyposa ony w mikroprocesorowy system sterowania.
Mo e spala  gaz ziemny (G20), gaz p ynny (LPG) (G30-G31), mieszank  propanowo-
powietrzn  (G230) oraz dzi ki systemowi „Hydrogen plug-in” jest w stanie dokonywa
samoregulacji, aby pracowa  równie  z mieszankami gazów ziemnych i wodoru (mieszanki
gazu ziemnego/wodoru 80%/20%), które wkrótce b d  obecne w Europie, aby walczy  z
globalnym ociepleniem.
Urz dzenie posiada zamkni t  komor  spalania i nadaje si  do instalacji wewn trz budynków lub
na zewn trz, w miejscu cz ciowo zabezpieczonym (zgodnie z norm  EN 15502) przy
temperaturze do -5°C.

A
Kocio  jest przystosowany do pod czenia do zewn trznego podgrzewacza ciep ej
wody u ytkowej (opcja). W niniejszej instrukcji wszystkie funkcje zwi zane z
produkcj  c.w.u. s  aktywne tylko przy opcjonalnym zasobniku wody u ytkowej
pod czonym jak pokazano na sez. 2.3.

1.2 Panel sterowania

wygl d 1- Panel sterowania

Obja nienia do panelu wygl d 1
1 Przycisk zmniejszania warto ci

zadanej temperatury ciep ej wody
u ytkowej

2 Przycisk zwi kszania warto ci zadanej
temperatury ciep ej wody u ytkowej

3 Przycisk zmniejszania warto ci
zadanej temperatury instalacji
grzewczej

4 Przycisk zwi kszania warto ci zadanej
temperatury instalacji grzewczej

5 Wy wietlacz
6 Przycisk powrotu

7 Przycisk wyboru trybu: „Zima”, „Lato”,
„Wy czenie kot a”, „ECO”,
„COMFORT”

8 Wska nik trybu Eco ( )
9 Wska nik trybu c.w.u.
10 Wska nik trybu Lato/Zima
11 Przycisk menu / potwierdzenia
12 Wska nik ci nienia instalacji
13 Wska nik trybu c.o.
14 Wska nik palnika w czony
15 Wska nik aktywnej blokady przycisków
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Komunikat podczas pracy

Ogrzewanie
Zapotrzebowanie na ciep o (generowane
przez termostat pokojowy lub zdalny
regulator czasowy) jest wskazywane przez
miganie symbolu grzejnika.
Kiedy palnik si  zapala, pojawia si  symbol
p omienia, a jego 3 poziomy informuj  o
aktualnej intensywno ci.

wygl d 2

Woda u ytkowa
Zapotrzebowanie na c.w.u. (generowane
przez sond  zewn trzn ) sygnalizowane
jest poprzez miganie ikonki kranu.
Kiedy palnik si  zapala, pojawia si  symbol
p omienia, a jego 3 poziomy informuj  o
aktualnej intensywno ci.

wygl d 3

Komfort
Podczas dzia ania trybu Komfort (przywrócenie temperatury zasobnika) pojawia si  symbol
p omienia, a ikona kranu miga.
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Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Podczas dzia ania trybu zabezpieczenia przed zamarzaniem (temperatura na zasilaniu instalacji
poni ej 5°C) pojawia si  symbol p omienia.

Usterka
W razie nieprawid owo ci na wy wietlaczu pojawia si  kod usterki. Grafika jest ró na w zale no ci
od rodzaju usterki.
Rodzaj usterki A (wygl d 5): Aby odblokowa  kocio  w przypadku tego rodzaju usterki, nale y
naciska  przycisk  a  do pojawienia si  komunikatu „Confirm?”. Nast pnie potwierdzi
przyciskiem .
Rodzaj usterki F (wygl d 4): Usterka, która resetuje si  automatycznie po usuni ciu problemu.
Rodzaj usterki - komunikat (wygl d 6): Usterka nie wp ywa na dzia anie kot a. Komunikat znika
po usuni ciu problemu.

wygl d 4 wygl d 5 wygl d 6
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1.3 Pod czenie do zasilania elektrycznego, w czanie i wy czanie
Kocio  bez zasilania elektrycznego

B
Aby unikn  uszkodze  spowodowanych zamarzaniem
podczas d ugich okresów przestoju w zimie, wskazane
jest spuszczenie ca ej wody z kot a.

Kocio  zasilany elektrycznie
W czy  zasilanie elektryczne kot a.

• Przez pierwsze 5 sekund wy wietlacz pokazuje wersj  oprogramowania p ytki obwodów
drukowanych oraz wy wietlacza (wygl d 7).

• Przez nast pne 20 sekund na wy wietlaczu widoczny jest napis FH, oznaczaj cy cykl
odpowietrzania instalacji grzewczej przy pracuj cym wentylatorze (wygl d 8).

• W ci gu nast pnych 280 sekund cykl odpowietrzania b dzie kontynuowany przy wy czonym
wentylatorze (wygl d 9).

• Nale y otworzy  zawór gazowy przed kot em
• Gdy komunikat Fh zniknie, kocio  jest gotowy do pracy w trybie automatycznym i zostanie

uruchomiony, gdy tylko ciep a woda u ytkowa zostanie pobrana lub termostat pokojowy zg osi
zapotrzebowanie na CO

wygl d 7- W czanie / wersja oprogra-
mowania

wygl d 8- Odpowietrzanie z w czonym 
wentylatorem

wygl d 9- Odpowietrzanie z wy czonym 
wentylatorem
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Aby przerwa  faz  odpowietrzania (FH lub Fh), nacisn  i przytrzyma  przycisk  a  do
pojawienia si  komunikatu „Stop?”. Nast pnie potwierdzi  przyciskiem .

wygl d 10
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Wy czanie i w czanie kot a
Aby przej  z jednego trybu do innego, nale y naciska  przycisk . Tryby b d  zmienia  si
zgodnie z kolejno ci  podan  w wygl d 11.
A = Tryb „Lato” - B = Tryb „Zima” - C = Tryb „Off” (Wy .)
Aby wy czy  kocio , naciska  przycisk  a  do pojawienia si  widoku C z wygl d 11.

wygl d 11- Wy czenie kot a

Gdy kocio  zostaje wy czony, karta elektroniczna jest nadal zasilana elektrycznie. Wy czone
zostaje dzia anie obiegu c.w.u. i c.o. System ochrony przed zamarzaniem pozostaje aktywny. Aby
ponownie w czy  kocio , nale y ponownie wcisn  przycisk .
Kocio  b dzie natychmiast gotowy do pracy w trybach Zima i c.w.u.

B
Ochrona przed zamarzaniem nie dzia a, gdy zasilanie
elektryczne i/lub gazowe kot a jest od czone. Aby
unikn  zniszczenia spowodowanego zamarzaniem
podczas d ugich postojów w zimie, zaleca si  spuszczenie
ca ej wody z kot a, obiegu c.w.u. i z systemu grzewczego;
lub opró ni  tylko obieg c.w.u. i doda  odpowiedni rodek
przeciw zamarzaniu do instalacji grzewczej, jak opisano w
sez. 2.3.
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1.4 Regulacje
Prze czanie zima/lato
Naciska  przycisk  a  do pojawienia si  symbolu lata (s o ce) i komunikatu „OFF” (Wy .) na
ogrzewaniu (poz. 10 - wygl d 1): kocio  b dzie dostarcza  wy cznie ciep  wod  u ytkow .
System ochrony przed zamarzaniem pozostaje aktywny.
Aby wy czy  tryb Lato, naciska  przycisk  a  do pojawienia si  symbolu p atka niegu.

wygl d 12- Lato wygl d 13- Zima

Regulacja temperatury ogrzewania
U y  przycisków ogrzewania (poz. 3 i 4 -
wygl d 1), aby zmienia  temperatur  w
zakresie od minimum 20°C do maksimum
80°C. Warto  maksymaln  mo na
zmienia  w menu parametrów  [TSP], w
parametrze P40.

wygl d 14

Regulacja temperatury c.w.u.
U y  przycisków c.w.u. (poz. 1 i 2 -
wygl d 1), aby zmienia  temperatur  w
zakresie od minimum 10°C do maksimum
65°C. Warto  maksymaln  mo na
zmienia  w menu parametrów  [TSP], w
parametrze P46.

wygl d 15

Regulacja temperatury w pomieszczeniu (z opcjonalnym termostatem pokojowym)
Za pomoc  termostatu pokojowego mo na ustawi  temperatur  wymagan  w pomieszczeniach.
Je li termostat pokojowy nie jest zainstalowany, kocio  utrzymuje system grzania na poziomie
ustawionej zadanej temperatury wyj ciowej CO.
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Regulacja temperatury w pomieszczeniu (z opcjonalnym zdalnym sterownikiem
czasowym)
Za pomoc  zdalnego sterowania czasowego mo na ustawi  dan  temperatur  w
pomieszczeniach. Kocio  dostosuje temper. wody w uk adzie do wymaganej temperatury
pokojowej. W przypadku eksploatacji ze zdalnym sterowaniem czasowym nale y zapozna  si  z
odpowiedni  instrukcj  obs ugi.

Wy czenie zasobnika (ECO)
U ytkownik mo e wy czy  ogrzewanie / utrzymywanie temperatury w podgrzewaczu. W razie
wy czenia ciep a woda u ytkowa nie b dzie dost pna.
U ytkownik mo e wy czy  zasobnik (tryb ECO) poprzez naci ni cie przycisku  i
przytrzymanie przez 2 s.
W trybie ECO wy wietlacz aktywuje symbol  (pozycja 12 - wygl d 1).
Aby w czy  tryb COMFORT (aktywny zasobnik), ponownie nacisn  przycisk  i przytrzyma
przez 2 sekundy; symbol  znika.

Menu g ówne [MENU]
Po naci ni ciu przycisku  pojawi si  menu g ówne kot a [MENU] przedstawione na
wygl d 16.
Poszczególne pozycje mo na wybiera  za pomoc  przycisków  i  ogrzewania.
Aby wej  do poszczególnych menu w menu nawigacyjnym [MENU], po wybraniu danej
pozycji nacisn  przycisk .

• [Service] - Menu zastrze one dla
instalatora
See “Menu instalatora [SERVICE]” on
page 199.

• [Diagnostic] - Przedstawia informacje
na temat stanu kot a w czasie
rzeczywistym.
See “Menu informacji o kotle
[Diagnostic]” on page 200.

• [Counters] - Liczniki kot a.
See “Menu liczników kot a [Counters]” on
page 201.

• [Alarm] - Pami  ostatnich usterek kot a.
See “Menu usterek kot a [Alarm]” on
page 201.

• [Display] - Pozwala wyregulowa
wy wietlacz.
See “Menu regulacji wy wietlacza
[Display]” on page 202.

wygl d 16- Menu g ówne
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Menu instalatora [SERVICE]
Po wybraniu menu instalatora [Service], nacisn  przycisk . Aby kontynuowa , nale y
wpisa  has o „1234”. Za pomoc  przycisków  i  c.w.u. ustawia si  warto  komórki,
natomiast za pomoc  przycisków  i  ogrzewania zmienia si  pozycj  (wygl d 17).

wygl d 17- Wpisywanie has a

Potwierdzi  przyciskiem , aby wej  do widoku menu instalatora [SERVICE], gdzie dost pne
s  nast puj ce menu:

• [TSP] - Menu zmiany parametrów
transparentnych

• [TEST] - W czenie trybu Test kot a

• [OTC] - Ustawienie krzywych
klimatycznych do regulacji sondy
zewn trznej.

• [Zone] - Ustawienie krzywych
klimatycznych dodatkowych stref.

• [Auto Setup] - To menu pozwala na
w czenie kalibracji. Jest widoczne tylko
wtedy, je li parametr b27 zosta
ustawiony na 5.

wygl d 18
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Menu informacji o kotle [Diagnostic]
To menu przedstawia w czasie rzeczywistym informacje z ró nych czujników kot a.
Aby wej , nacisn  przycisk  na ekranie g ównym, wybra  pozycj  [Diagnostic] i potwierdzi
przyciskiem .

wygl d 19

Tabela 1- Opis Menu informacji o kotle [Diagnostic]

W przypadku uszkodzonego lub od czonego czujnika na wy wietlaczu widoczne s  kreski (--).
Aby powróci  do ekranu g ównego, naciska  przycisk  lub odczeka  na automatyczne
prze czenie po 15 minutach.

Wy wietlany parametr Opis Zakres
[CH 1 temp] Termistor NTC zasilania (°C) 0 ÷ 125 °C
[CH 2 temp] Termistor NTC powrotu (°C) 0 ÷ 125 °C
[DHW temp] Termistor NTC c.w.u. (sonda zasobnika) (°C) 0 ÷ 125 °C
[Ext temp] Termistor NTC sondy zewn. (°C) +70 ÷ -30°C
[Fume temp] Termistor NTC spalin (°C) 0 ÷ 125 °C
[Fan rpm] Bie ce obr./min. wentylatora 0 ÷ 9999 obr./min.
[Pump speed] Rzeczywista pr dko  moduluj cej pompy 

obiegowej (%)
30% = Minimum, 100% = Maksi-
mum

[Power] Bie ca moc palnika (%) 0 ÷ 100 %
[DHW flow] Bie cy pobór c.w.u. (l/min) 00 ÷ 99 l/min
[Water Pressure] Bie ce ci nienie wody w instalacji (bar) 0,0 ÷ 9,9 bar
[Flame] Status p omienia -- ÷ 255
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Menu liczników kot a [Counters]
W tym menu wy wietlane s  liczniki systemu:

[Burner]
czne godziny pracy palnika.

[Ignition ok]
Liczba udanych w cze

[Ignition error]
Liczba nieudanych w cze .

[CH pump time]
Godziny pracy pompy ogrzewania.

[DHW pump time]
Godziny pracy pompy c.w.u.

wygl d 20

Menu usterek kot a [Alarm]
P ytka obwodów drukowanych mo e zapami ta  ostatnich 10 usterek. Dane Alarm 1 informuj  o
najnowszej zaistnia ej usterce.
Kody zapisanych usterek s  równie  wy wietlane w odpowiednim menu zdalnego regulatora
czasowego.
Po naci ni ciu przycisków  i  Ogrzewania mo na przewija  list  usterek. Skasuj to ostatnia
pozycja listy. Jej naci ni cie i potwierdzenie przyciskiem pozwala na zresetowanie historii
usterek.
Aby wyj  z menu Usterek kot a [ALARM], naciska  przycisk  a  do wy wietlenia si  ekranu
g ównego lub odczeka  na automatyczne wyj cie po up ywie 15 minut.

wygl d 21
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Menu regulacji wy wietlacza [Display]
W tym menu mo na ustawi  niektóre
parametry wy wietlacza
[Contrast] - Regulacja kontrastu
[Brightness] - Regulacja jasno ci
[Backlight time] - D ugo  czasu
pod wietlenia wy wietlacza
[Lock time]* - Blokada przycisków

Po czasie bezczynno ci panelu z
przyciskami równemu ustawionej
warto ci (w minutach) pojawia si
symbol , a przyciski s
zablokowane.
Aby ponownie uruchomi  panel z
przyciskami, jednocze nie nacisn
przyciski  oraz  i przytrzyma
a  do znikni cia symbolu  (ok. 2
s.).
* Ta funkcja jest dost pna od wersji
DSP FW 1.03.

[Reset] - Przywrócenie warto ci
fabrycznych

wygl d 22

Przesuni cie temperaturowe
Gdy zainstalowana jest sonda zewn trzna (opcjonalna), system regulacji kot a dzia a z
„przesuni ciem temperaturowym”. W tym trybie temperatura w uk adzie grzewczym jest
regulowana w zale no ci od warunków pogodowych, aby zapewni  wysoki komfort i
energooszcz dno  przez ca y rok. W szczególno ci, gdy temperatura na zewn trz wzrasta,
temperatura wody CO podawana przez system zmniejsza si  zgodnie z okre lon  „krzyw
kompensacji”.
W przypadku regulacji z przesuni ciem temperaturowym temperatura ustawiona za pomoc
przycisków ogrzewania (poz. 3 i 4 - wygl d 1) staje si  maksymaln  temperatur  zasilania
instalacji. Wskazane jest ustawienie maksymalnej warto ci, aby umo liwi  regulacj  systemu w
ca ym jego u ytecznym zakresie roboczym.
Kocio  musi zosta  wyregulowany w momencie instalacji przez wykwalifikowany personel. Jednak
u ytkownik mo e dokona  dalszych regulacji niezb dnych do optymalizacji poziomów komfortu.

Krzywa kompensacji i przesuni cie /offset/ krzywej
Na ekranie g ównym nacisn  przycisk  , aby wej  do menu nawigacji [MENU]. Za pomoc
przycisków  i  ogrzewania wybra  menu instalatora [SERVICE] i potwierdzi  przyciskiem

. Wpisa  has o (patrz *** 'Menu instalatora [SERVICE]' on page 199 ***) i nacisn  przycisk

. Za pomoc  przycisków  i  ogrzewania  wybra  menu Ustawienie krzywych
klimatycznych [OTC] i potwierdzi  przyciskiem .
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Curve: wybra  t  pozycj  i za pomoc
przycisków  i  c.w.u, ustawi

dan  krzyw  od 1 do 10.
Po ustawieniu krzywej na 0
regulacja z przesuni ciem
temperaturowym jest wy czona
(patrz wygl d 24).

Offset:Po wej ciu do tego podmenu
uzyskuje si  dost p do
równoleg ego przesuni cia
krzywych za pomoc  przycisków 
i  c.w.u. Patrz wygl d 25, gdzie
przedstawiono charakterystyki.

OFF: Ta pozycja daje dost p do
„wy czania ze wzgl du na
temperatur  zewn trzn ”. Za
pomoc  przycisków  i  c.w.u.
zmieni  warto  (od 0 do 40°C). Po
ustawieniu na 0 funkcja jest
wy czona. W czenie nast puje w
momencie, kiedy temperatura sondy
zewn trznej jest ni sze o 2°C od
ustawionej warto ci.

wygl d 23

Aby wyj  z menu Ustawienie krzywych klimatycznych [OTC], naciska  przycisk  a  do
wy wietlenia si  ekranu g ównego.
Je li temperatura w pomieszczeniu jest ni sza od wymaganej warto ci, zaleca si  ustawienie
krzywej wy szego rz du i na odwrót. Kontynuowa  nastaw  poprzez krokowe /stopniowe/
zwi kszanie lub zmniejszanie i sprawdza  wynik w pomieszczeniu.
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wygl d 24- Krzywe kompensacji

wygl d 25- Przyk ad równoleg ego przesu-
ni cia krzywych kompensacji
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Regulacje za pomoc  zdalnego panelu pokojowego

A
Je li kocio  jest pod czony do zdalnego panelu pokojowego (opcjonalnie), opisane
wcze niej regulacje s  zarz dzane zgodnie z opisem w tabela 2.

Tabela 2

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

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

Prze czanie trybów Lato/Zima Tryb Lato ma pierwsze stwo nad ewentualnym zapotrzebowaniem na 
ogrzewanie ze strony zdalnego panelu pokojowego.

Wybór trybu Eco/Comfort

Po wy czeniu CWU z menu zdalnego panelu pokojowego kocio  wybiera 
tryb ekonomiczny. W tym stanie przycisk eco / comfort na panelu kot a 
jest wy czony.

Po w czeniu obiegu c.w.u. z menu zdalnego panelu pokojowego kocio  
wybiera tryb Comfort (je li by  wcze niej w czony z poziomu panelu 
kot a). W takich warunkach z poziomu panelu kot a mo na wybra  jeden z 
dwóch trybów.

Przesuni cie temperaturowe Mo na dokona  wszystkich regulacji za pomoc  zdalnego panelu 
pokojowego.
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Regulacja ci nienia wody w systemie
Ci nienie nape niania przy zimnej instalacji
odczytywane na wy wietlaczu powinno
wynosi  oko o 1,0 bara. Je eli ci nienie w
instalacji spadnie poni ej warto ci
minimalnych, kocio  si  zatrzyma i pojawi si
b d F37. Nale y wyci gn  pokr t o
nape niania (pozycja 1 - wygl d 26) i obróci
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara /w lewo/, aby przywróci
pocz tkow  warto . Po zako czeniu
nale y pokr t o zamkn .
Po przywróceniu ci nienia w uk adzie kocio
uruchomi 300-sekundowy cykl
odpowietrzania wskazany na wy wietlaczu
przez Fh.
Aby zapobiec zablokowaniu kot a, zaleca
si  okresowe sprawdzanie przy zimnym
systemie ci nienia na manometrze lub na

wy wietlaczu (poz. 12 - wygl d 1). W
przypadku ci nienia poni ej 0,8 bar zaleca
si  jego przywrócenie.

wygl d 26- Pokr t o nape niania

Opró nianie instalacji
Nakr tka pier cieniowa kurka spustowego
znajduje si  pod zaworem bezpiecze stwa
wewn trz kot a.
Aby opró ni  uk ad, nale y obróci  pier cie
(poz. 3 - wygl d 27) w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, aby otworzy
kurek. Zabrania si  stosowania
jakichkolwiek narz dzi; mo na u ywa  tylko
r k.
Aby opró ni  wod  tylko z kot a, nale y
przed obróceniem pier cienia zaworu
spustowego najpierw zamkn  zawory
odcinaj ce mi dzy instalacj  a kot em.

wygl d 27

2
1

Wy wietlacz Opis Dzia anie

Wysokie ci nienie Kocio  si  zatrzymuje

Ci nienie lekko wysokie Kocio  dzia a ze zmniejszon  moc

Optymalne ci nienie Dzia anie normalne

Ci nienie lekko niskie
(Sygnalizacja za pomoc  sym-
bolu  jest widoczna tylko 
wtedy, je li parametr b09 jest 
ustawiony na 1).

Kocio  nadal dzia a.
Zaleca si  jak najszybciej nape ni  instalacj .

Niskie ci nienie Kocio  si  zatrzymuje
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2. Instalacja
2.1 Zalecenia ogólne

INSTALACJA KOT A MUSI BY  WYKONYWANA WY CZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY
PERSONEL, ZGODNIE Z WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI PODANYMI W NINIEJSZEJ
INSTRUKCJI TECHNICZNEJ, PRZEPISAMI AKTUALNEGO PRAWA, ZALECENIAMI NORM
KRAJOWYCH I LOKALNYCH ORAZ PRZEPISAMI W A CIWEGO WYKONAWSTWA.

2.2 Miejsce instalacji

B
Obieg spalania jest zamkni ty w stosunku do miejsca
instalacji, dzi ki czemu urz dzenie mo na
zainstalowa  w dowolnym pomieszczeniu z wyj tkiem
gara u. Miejsce instalacji musi by  odpowiednio
wentylowane, aby zapobiec tworzeniu
niebezpiecznych warunków w przypadku nawet
niewielkich wycieków gazu. W przeciwnym razie mo e
wyst pi  ryzyko uduszenia i zatrucia lub eksplozji i
po aru. To wymaganie bezpiecze stwa wynika z
Dyrektywy WE nr 2009/142 dla wszystkich jednostek
gazowych, w tym jednostek z zamkni t  komor .

Urz dzenie jest przeznaczone do pracy w miejscu cz ciowo os oni tym, przy minimalnej
temperaturze -5°C. Je li jest wyposa one w specjalny zestaw przeciw zamarzaniu, mo e by
eksploatowane przy temperaturze minimalnej nawet do -15°C. Kocio  jest powinien by
zainstalowany w miejscu os oni tym, np. pod dachem, na balkonie lub w os oni tej wn ce.
Miejsce instalacji powinno by  wolne od py ów, przedmiotów lub materia ów atwopalnych, a tak e
r cych gazów.

Kocio  jest przystosowany do zawieszenia na cianie i jest wyposa ony w szereg wsporników.
Mocowanie cienne musi zapewnia  stabilne i skuteczne wsparcie dla kot a.

A
Je li urz dzenie jest zamontowane pomi dzy meblami lub obok nich, nale y przewidzie
miejsce na demonta  obudowy podczas konserwacji

2.3 Pod czenia hydrauliczne
Ostrze enia

B
Spust zaworu bezpiecze stwa powinien by  pod czony
do lejka lub rury zbiorczej, aby unikn  wytrysku wody na
pod og  w przypadku nadci nienia w obwodzie c.o. W
przeciwnym razie, je li zajdzie potrzeba zadzia ania
zaworu bezpiecze stwa i pomieszczenie zostanie zalane
wod , producent kot a nie b dzie ponosi  adnej
odpowiedzialno ci.

B
Przed monta em dok adnie przemy  wszystkie przewody
rurowe instalacji, aby usun  pozosta o ci lub
zanieczyszczenia, które mog yby negatywnie wp yn  na
prac  urz dzenia.
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W przypadku wymiany generatorów w istniej cych
instalacjach, instalacja musi zosta  ca kowicie opró niona
i w a ciwie oczyszczona z osadów i zanieczyszcze . W
tym celu nale y stosowa  tylko odpowiednie i
gwarantowane produkty przeznaczone do instalacji
grzewczych (zob. nast pny punkt), które nie reaguj  z
metalami, tworzywami sztucznymi ani gum . Producent
nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne szkody
spowodowane brakiem czyszczenia lub
niew a ciwym czyszczeniem instalacji.

Wykona  przy cza do odpowiednich z czy zgodnie z symbolami na urz dzeniu.

System ochrony przed zamarzaniem, p yny zapobiegaj ce zamarzaniu, dodatki i inhibitory
Je li jest to konieczne, dopuszcza si  u ycie p ynów przeciwzamarzaniowych, domieszek i
inhibitorów, tylko i wy cznie, gdy producent powy szych p ynów lub domieszek udziela gwarancji
zapewniaj cej, e jego produkty s  zdatne do takiego zastosowania i nie spowoduj  uszkodzenia
wymiennika ciep a w kotle lub innych komponentów i/lub materia ów kot a i instalacji. Zabrania si
u ycia p ynów przeciwzamarzaniowych, domieszek i inhibitorów ogólnego zastosowania
nieprzeznaczonych wyra nie do u ytku w instalacjach grzewczych i niekompatybilnych z
materia ami kot a i instalacji.

Charakterystyki wody w instalacji

A
Kot y BlueHelix HiTech RRT H s  przeznaczone do instalacji w systemach grzewczych
o nieznacznym wlocie tlenu (por. systemy „typu I” wg normy EN14868). W uk adach z
ci g ym wprowadzeniem tlenu (np. systemy podpod ogowe bez rur antydyfuzyjnych lub
systemy z otwartym zbiornikiem) lub z wprowadzaniem okresowym (poni ej 20%
zawarto ci wody w instalacji) nale y przewidzie  fizyczny separator (np. wymiennik
p ytkowy).
Woda w uk adzie grzewczym musi mie  charakterystyk  wymagan  przez UNI 8065 i by
zgodna z obowi zuj cym prawem i przepisami EN14868 (ochrona materia ów
metalowych przed korozj ).
Woda nape niaj ca (pierwsze nape nienie i kolejne uzupe nianie) musi by  czysta, o
twardo ci poni ej 15°F i uzdatniona odpowiednimi rodkami chemicznymi
zapobiegaj cymi inicjowaniu korozji, które nie s  agresywne dla metali i tworzyw
sztucznych, nie powoduj  powstawania gazów oraz, a w uk adach niskotemperaturowych,
nie powoduje rozprzestrzeniania si  bakterii lub drobnoustrojów.
Woda w uk adzie musi by  okresowo sprawdzana (co najmniej dwa razy w roku w sezonie,
w którym jest u ywana, zgodnie z wymaganiami UNI8065) i musi posiada : mo liwie
przezroczysty wygl d, twardo  poni ej 15 °F dla nowych systemów lub 20 °F dla
istniej cych uk adów, pH powy ej 7 i poni ej 8,5, zawarto  elaza (Fe) poni ej 0,5 mg/l,
zawarto  miedzi (Cu) poni ej 0,1 mg/l, zawarto  chloru poni ej 50 mg/l, przewodnictwo
elektryczne poni ej 200 μS/cm, i musi zawiera  rodki chemiczne w st eniu
wystarczaj cym do ochrony uk adu przez co najmniej jeden rok. W uk adach
niskotemperaturowych nie mog  wyst powa  bakterie lub drobnoustroje.
Nale y stosowa  wy cznie rodki, dodatki, inhibitory i p yny ochrony przed zamarzaniem
okre lone przez producenta jako dostosowane do systemów grzewczych i które nie
powoduj  uszkodze  wymiennika ciep a lub innych elementów i/lub materia ów kot a i
systemu.
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Kondycjonery chemiczne musz  zapewnia  ca kowite odtlenienie wody, obejmowa
specyficzn  ochron  metali nie elaznych (mied  i jej stopy), zawiera  rodki
zapobiegaj ce narastaniu kamienia, neutralne stabilizatory pH oraz, w systemach
niskotemperaturowych, specyficzne biocydy do stosowania w uk adach grzewczych.
Zalecane chemiczne rodki kondycjonuj ce:
SENTINEL X100 oraz SENTINEL X200
FERNOX F1 oraz FERNOX F3

Urz dzenie jest wyposa one w system ochrony przed zamarzaniem, który uruchamia
kocio  w trybie ogrzewania, gdy temperatura wody zasilaj cej system spada poni ej 6°C.
Urz dzenie nie jest aktywne, je li zasilanie elektryczne i/lub zasilanie gazem jednostki jest
wy czone. Je li to konieczne, w celu ochrony uk adu nale y u y  odpowiedniego p ynu
ochrony przed zamarzaniem, który spe nia te same wymagania, jak okre lone powy ej i
okre lone w normie UNI 8065.
Przy odpowiednim uk adzie chemiczno-fizycznym i uzdatniania wody zasilaj cej oraz
zwi zanych z tym cz stych kontroli, które s  w stanie zapewni  wymagane parametry, w
przemys owych zastosowaniach technologicznych, kocio  mo e by  instalowany w
systemie otwartego naczynia wzbiorczego z wysoko ci  hydrostatyczn , zapewniaj c
zgodno  z minimalnym ci nieniem roboczym wskazanym w specyfikacji technicznej
produktu.
Obecno  osadów na powierzchniach wymiany ciep a kot a w wyniku
nieprzestrzegania powy szych wymaga  b dzie wi za  si  z nieuznaniem roszcze
gwarancyjnych.
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Pod czenie do podgrzewacza ciep ej wody u ytkowej
Karta elektroniczna urz dzenia jest przystosowana do sterowania zewn trznego podgrzewacza
do produkcji ciep ej wody u ytkowej. Wykona  pod czenia hydrauliczne zgodnie ze schematem
w wygl d 28. Wykona  pod czenia elektryczne jak pokazano na schemacie elektrycznym w
wygl d 66. Konieczne jest u ycie zestawu o kodzie 1KWMA11W. Uk ad steruj cy kot a, przy
kolejnym zap onie, rozpoznaje obecno  sondy zasobnika i konfiguruje si  automatycznie,
w czaj c wy wietlacz i elementy sterowania odpowiadaj ce za funkcj  wody u ytkowej

wygl d 28- Schemat pod cze  do zewn trznego podgrzewacza

8 Wylot ciep ej wody u ytkowej
9 Wlot wody u ytkowej
10 Zasilanie uk adu - Ø 3/4”
11 Powrót uk adu - Ø 3/4”
155  Sonda zewn trzna (opcja) 
209 Zasilanie podgrzewacza - Ø 3/4”
210 Powrót z zasobnika - Ø 3/4”

8

9
1110

209

155

210
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2.4 Pod czenie gazu

B
Przed pod czeniem urz dzenia nale y sprawdzi , czy
jest ono przygotowane do pracy z dost pnym
paliwem.
Gaz nale y pod czy  do w a ciwego przy cza (zob.
wygl d 60) zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, za
pomoc  sztywnej rury metalowej lub gi tkiego
przewodu o ciance ci g ej ze stali nierdzewnej,
wstawiaj c zawór gazu pomi dzy instalacj  a kot em.
Sprawdzi , czy wszystkie po czenia gazowe s
szczelne. W przeciwnym razie mo e wyst pi  ryzyko
po aru, wybuchu lub uduszenia.

2.5 Po czenia elektryczne
WA NE INFORMACJE

B
PRZED KA D  CZYNNO CI , KTÓRA WYMAGA
ZDJ CIA OS ONY, OD CZY  KOCIO  OD
ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO ZA POMOC
WY CZNIKA G ÓWNEGO.
W ADNYM PRZYPADKU NIE DOTYKA
KOMPONENTÓW ELEKTRYCZNYCH ANI STYKÓW,
KIEDY WY CZNIK G ÓWNY JEST W CZONY!
NIEBEZPIECZE STWO PORA ENIA PR DEM ORAZ
POWA NYCH OBRA E , A NAWET MIERCI!

B
Urz dzenie nale y pod czy  do stosownej instalacji
uziemiaj cej, wykonanej zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami bezpiecze stwa. Zleci  wykwalifikowanemu
personelowi kontrol  sprawno ci i zgodno ci instalacji
uziemiaj cej, producent nie ponosi odpowiedzialno ci za
ewentualne szkody spowodowane brakiem uziemienia
urz dzenia.
Kocio  jest wst pnie okablowany i wyposa ony w
trój y owy przewód przy czeniowy do sieci elektrycznej
bez wtyczki. Przy czenia do sieci musz  by  wykonane
za pomoc  przy cza sta ego i musz  by  wyposa one w
wy cznik dwubiegunowy, którego styki maj  rozwarcie
minimum 3 mm, z zamontowanymi bezpiecznikami max.
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3A pomi dzy kot em a sieci . Przestrzega  biegunowo ci
(FAZA: przewód br zowy / NEUTRALNY: przewód
niebieski /UZIEMIENIE: przewód ó to-zielony) podczas
pod czania do sieci elektrycznej.

B
Przewód zasilaj cy urz dzenie NIE MO E BY
WYMIENIANY PRZEZ U YTKOWNIKA. W razie
uszkodzenia kabla, wy czy  urz dzenie i, zleci
wymian  przewodu wy cznie wykwalifikowanemu
elektrykowi. W przypadku wymiany stosowa  wy cznie
kabel „HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm2 z maks. rednic
zewn trzn  8 mm.

Termostat pokojowy (opcjonalny)

B
WA NE: TERMOSTAT POKOJOWY MUSI MIE  STYKI
BEZPOTENCJA OWE. POD CZENIE ZASILANIA
230V DO ZACISKÓW TERMOSTATU POKOJOWEGO
SPOWODUJE TRWA E ZNISZCZENIE P YTKI
DRUKOWANEJ PCB.
Podczas pod czania regulatora czasowego lub timera
nie nale y doprowadza  zasilania tych urz dze  przez ich
styki odcinaj ce. Ich zasilanie musi by  doprowadzone
przy bezpo rednim po czeniu z sieci  lub z bateriami, w
zale no ci od rodzaju urz dzenia.
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Dost p do listwy zaciskowej i bezpiecznika
Po zdj ciu panelu przedniego (*** 'Otwarcie panelu przedniego' on page 227 ***) mo na dosta
si  do elektrycznej skrzynki zaciskowej (M) oraz bezpiecznika (F). W tym celu nale y post powa
zgodnie ze wskazówkami podanymi poni ej (wygl d 29 i wygl d 30). Zaciski wskazane na
wygl d 29 musz  by  stykami beznapi ciowymi (nie 230V). Rozmieszczenie zacisków dla
ró nych po cze  podano równie  na schemacie elektrycznym na wygl d 66.

wygl d 29

wygl d 30

Karta uniwersalnego przeka nika wyj ciowego LC32 (opcjonalnie - 043011X0)
Uniwersalny przeka nik wyj ciowy LC32 sk ada si  z ma ej karty z prze czaniem wolnych styków
(zwarte oznacza styk mi dzy C i NO). Jego dzia anie jest sterowane przez oprogramowanie.
W celu instalacji nale y post powa  zgodnie z instrukcjami zawartymi w pakiecie zestawu i na
schemacie elektrycznym z wygl d 66.

7
8

10kOhm

1.8kOhm

25
5
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Aby u y  danej funkcji, patrz tabela 3.
Tabela 3- Ustawienia LC32

Konfiguracja wy cznika W ./WY . (A wygl d 29)
Tabela 4- Ustawienia wy cznika A

2.6 Przewody spalin

B
KOCIO  MUSI BY  ZAINSTALOWANY W
MIEJSCACH, KTÓRE SPE NIAJ  PODSTAWOWE
WYMAGANIA WENTYLACJI. W INNYM PRZYPADKU
ISTNIEJE NIEBEZPIECZE STWO UDUSZENIA LUB
ZATRUCIA.
PRZED INSTALACJ  URZ DZENIA NALE Y
PRZECZYTA  INSTRUKCJ  INSTALACJI I
KONSERWACJI.
NALE Y RÓWNIE  PRZESTRZEGA  INSTRUKCJI
KONSTRUKCYJNYCH.
W PRZYPADKU CI NIENIA WEWN TRZ RUR
SPALINOWYCH POWY EJ 200 Pa NALE Y
OBOWI ZKOWO STOSOWA  RURY KLASY „H1”.

Parametr b07 Funkcja LC32 Dzia anie LC32

0 Zarz dza wtórnym zaworem gazu (domy lnie) Styki s  zwarte, gdy zawór gazowy (w kotle) jest 
zasilany

1 Wykorzystane jako wyj cie alarmowe (zapala 
si  lampka ostrzegawcza)

Styki s  zwierane, gdy wyst pi warunek b du/
usterki (ogólny)

2 Zarz dza zaworem uzupe niania wody

Styki s  zwarte, dopóki ci nienie wody w obiegu 
grzewczym nie zostanie przywrócone do normal-
nego poziomu (po r cznym lub automatycznym 
uzupe nianiu)

3 Zarz dza pomp  dezynfekcji bakterii Legio-
nella

Styki s  zwarte tak d ugo, jak d ugo aktywna jest 
ochrona przed bakteriami Legionella.

4 Zarz dza drug  pomp  grzewcz Styki s  zwarte, gdy aktywny jest tryb grzania

5 Wykorzystane jako wyj cie alarmowe (lampka 
ostrzegawcza ga nie)

Styki s  otwarte, gdy wyst pi warunek b du/
usterki (ogólny)

6 Wskazuje stan zap onu palnika Styki s  zwarte, gdy obecny jest p omie

7 Zarz dza grza k  ochronn Styki s  zwarte, gdy aktywny jest tryb ochrony 
przed zamarzaniem

Konfiguracja CWU Parametr b06

b01 = 2

b06=0 Je li styk jest rozwarty, wy cza CWU, je li jest zwarty, ponownie j  w cza.

b06=1 Je li styk jest rozwarty, wy cza grzanie i wy wietla F50. Je li styk jest 
zwarty, w cza grzanie.

b06=2 Styk dzia a jak termostat pokojowy.

b06=3 Je li styk jest rozwarty, wy wietla F51, a kocio  nadal dzia a.
S u y jako alarm.

b06=4 Styk dzia a jak termostat bezpiecze stwa, je li jest rozwarty, wy wietla F53 i 
wy cza zapotrzebowanie.
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Ostrze enia
Urz dzenie jest „typu C” z zamkni t  komor  spalania i wymuszonym ci giem powietrza, wlot
powietrza i wylot spalin nale y pod czy  do jednego ze wskazanych poni ej systemów
odprowadzaj cych/zasysaj cych. Przed przyst pieniem do instalacji nale y sprawdzi  zgodno
z przepisami oraz stosowa  si  skrupulatnie do zalece  w tym zakresie. Ponadto nale y
przestrzega  rozporz dze  dotycz cych po o enia ko cówek na cianie i/lub dachu oraz
odleg o ci minimalnych od okien, cian, otworów wentylacyjnych itp.
W przypadku instalacji o maksymalnym oporze (wspó osiowy lub oddzielny komin) zaleca
si  przeprowadzenie procedury kalibracji [AUTO SETUP] w celu optymalizacji spalania
kot a.

Po czenie rurami wspó osiowymi

wygl d 31- Przyk ady po czenia przewodami wspó osiowymi (  = Powietrze /  = Spaliny)

W przypadku po czenia wspó osiowego nale y zamontowa  na urz dzeniu jedno z
nast puj cych akcesoriów wyj ciowych. Punkty przewierce  w cianie - patrz ilustracja na
ok adce. Konieczne jest, by ewentualne odcinki poziome odprowadzenia spalin mia y lekki spadek
do zewn trz, aby unikn  wyp ywu kondensatu na zewn trz i wyciekania.

wygl d 32- Akcesoria wyj ciowe do przewodów wspó osiowych

Tabela 5- Maksymalna d ugo  przewodów wspó osiowych
Wspó osiowy 60/100 Wspó osiowy 80/125

Maks. dopuszczalna d ugo  (pozioma)

BLUEHELIX HITECH RRT 18 H = 7 m
BLUEHELIX HITECH RRT 28 H = 7 m
BLUEHELIX HITECH RRT 34 H = 7 m
BLUEHELIX HITECH RRT 45 H = 6 m

BLUEHELIX HITECH RRT 18 H = 28 m
BLUEHELIX HITECH RRT 28 H = 20 m
BLUEHELIX HITECH RRT 34 H = 20 m
BLUEHELIX HITECH RRT 45 H = 15 mMaksymalna dopuszczalna d ugo  (w pionie)

BLUEHELIX HITECH RRT 18 H = 8 m
BLUEHELIX HITECH RRT 28 H = 8 m
BLUEHELIX HITECH RRT 34 H = 8 m
BLUEHELIX HITECH RRT 45 H = 5 m

Wspó czynnik redukcyjny kolana 90° 1 m 0,5 m
Wspó czynnik redukcyjny kolana 45° 0,5 m 0.25 m
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Po czenie przewodami oddzielnymi

wygl d 33- Przyk ady po czenia przewodami oddzielnymi (  = Powietrze /  = Spaliny)

Tabela 6- Typologia

Przy pod czeniu oddzielnych przewodów nale y zamontowa  na kotle nast puj ce akcesoria
wyj ciowe:

wygl d 34- Cz on pocz tkowy do monta u oddzielnych przewodów

Przed przyst pieniem do instalacji sprawdzi , czy nie przekroczono maksymalnej dopuszczalnej
d ugo ci wykonuj c proste obliczenie:
1. Sporz dzi  kompletny schemat systemu kominów rozga zionych, wraz z akcesoriami i

ko cówkami wylotowymi.
2. Zapozna  si  z tabela 8 i okre li  straty w mekw. (metry równowa ne) ka dego komponentu

zale nie od po o enia monta owego.
3. Sprawdzi , czy ca kowita suma strat jest ni sza lub równa maksymalnej dopuszczalnej

d ugo ci w tabela 7.
Tabela 7- Maksymalna d ugo  przewodów oddzielnych

Typ Opis
C1X Przewody spalin i powietrza wyprowadzone poziomo przez cian . Ko cówki wlotowe/wylotowe musz  

by  wspó osiowe lub wystarczaj co zbli one do siebie, aby podlega y takim samym warunkom odd-
zia ywania wiatru (w odleg o ci 50 cm)

C3X Przewody spalin i powietrza wyprowadzone pionowo przez dach. Ko cówki wlotowe/wylotowe jak dla 
C12

C5X Przewody spalin i powietrza oddzielenie wyprowadzone prze cian  lub dach lub w ka dym przypadku 
w obszarach o ró nych ci nieniach. Wydechu i wlotu nie wolno umieszcza  na przeciwleg ych cianach.

C6X Wlot powietrza i wylot spalin przewodami o odr bnych certyfikatach (EN 1856/1)
B2X Wlot powietrza w pomieszczeniu instalacji i wylot spalin wyprowadzony przez cian  lub dach

 WA NE - POMIESZCZENIE POWINNO BY  WYPOSA ONE W ODPOWIEDNI  WENTYLACJ

Maksymalna dopuszczalna 
d ugo

BLUEHELIX HITECH RRT 18 H = 80 mekw.
BLUEHELIX HITECH RRT 28 H = 70 mekw.
BLUEHELIX HITECH RRT 34 H = 70 mekw.
BLUEHELIX HITECH RRT 45 H = 40 mekw.
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Tabela 8- Akcesoria

Wycieki w mekw.

Wlot
powietrza

Odprowadzanie spalin

W pionie W poziomie

80

RURA 1 m M/ 1KWMA83W 1,0 1,6 2,0

KOLANO 45° M/ 1KWMA65W 1,2 1,8

90° M/ 1KWMA01W 1,5 2,0

ODCINEK
RURY

z kró cem testowym 1KWMA70W 0,3 0,3

KO CÓWKA /
PRZY CZE/

powietrze, ciana 1KWMA85A 2,0 -

spaliny do ciany z os on  
przeciwwietrzn

1KWMA86A - 5,0

PRZEWÓD
SPALINOWY

Rozdzielony powietrze/spa-
liny 80/80

010027X0 - 12,0

Tylko wylot spalin  80 010026X0 +
1KWMA86U

- 4,0

60

RURA 1 m M/ 1KWMA89W 6.0

KOLANO 90° M/ 1KWMA88W 4.5

REDUKCJA 80/60 041050X0 5.0

KO CÓWKA /
PRZY CZE/

spaliny do ciany z os on  
przeciwwietrzn 1KWMA90A 7.0

50

RURA 1 m M/ 041086X0 12

KOLANO 90° M/ 041085X0 9

REDUKCJA 80/50 041087X0 10

WA NE: NALE Y UWZGL DNI  STRATY WYSOKIEGO CI NIENIA DLA OSPR-
Z TU  50 i  60; NALE Y JE STOSOWA  TYLKO W RAZIE KONIECZNO CI I 
PRZY OSTATNIM ODCINKU WYLOTU SPALIN.
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U ycie elastycznych i sztywnych przewodów rurowych 50 i 60
W obliczeniu podanym w poni szych tabelach uwzgl dniono pocz tkowe akcesoria o nr kat.
041087X0 dla Ø50 oraz nr kat. 041050X0 dla Ø60.

Elastyczny przewód rurowy
Mo na u y  maksymalnie 4 metry przewodu kominowego Ø80 mm pomi dzy kot em a przej ciem
o zredukowanej rednicy (Ø50 lub Ø60) oraz maksymalnie 4 metry przewodu kominowego Ø80
mm na zasysaniu (przy maksymalnej d ugo ci przewodów kominowych Ø50 oraz Ø60).

wygl d 35- Schemat dotyczy jedynie rozwi zania z elastycznym 
przewodem rurowym

BLUEHELIX HITECH RRT 18 H
Ø50 - A = 28 m MAX
Ø60 - A = 78 m MAX

BLUEHELIX HITECH RRT 28 H
Ø50 - A = 22 m MAX
Ø60 - A = 60 m MAX

BLUEHELIX HITECH RRT 34 H
Ø50 - A = 17 m MAX
Ø60 - A = 45 m MAX

BLUEHELIX HITECH RRT 45 H
Ø50 - A = 12 m MAX
Ø60 - A = 34 m MAX

Elastyczne przewody rurowe i sztywne przewody rurowe
W razie stosowania takich rednic przestrzega  poni szych zalece .
Wej  do menu parametrów TSP i ustawi  parametr P68 na warto  odpowiadaj c  d ugo ci
u ywanego przewodu spalinowego. Po zmianie warto ci przyst pi  do procedury kalibracji
(zob. *** 'Procedura kalibracji [AUTO SETUP]' on page 221 ***).

 Dla mod. 18 H
 Dla mod. 28 H

 Dla mod. 34 H
 Dla mod. 45 H

wygl d 36- Wykres wyboru parametrów przewodu spalinowego

���
�
�
��

���
�
�
��

�

�

���

	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 
	

�	




�

�

�

	

��
�	


�
�

���	
��

��
�	


�
�

���	
����
�	


�
�

���
	
�

���
�

	

�

�

��
�	


�
�



BlueHelix HiTech RRT H

218 PL
cod. 3541V483  -  Rev 02  -  02/2022

Pod czenie do zbiorczych kana ów dymowych

wygl d 37- Przyk ady pod czenia do przewodów zbiorczych (  = Powietrze /  = Spaliny)

Tabela 9- Typy

Je li planuje si  pod czenie kot a BlueHelix HiTech RRT H do kana u dymowego lub do
pojedynczego komina z ci giem naturalnym, kana  dymowy lub komin musz  by  specjalnie
zaprojektowane przez wykwalifikowany personel techniczny, zgodnie z obowi zuj cymi normami
i musz  by  dostosowane do urz dze  z zamkni t  komor  spalania wyposa onych w wentylator.

Zawór zabezpieczaj cy przed zwrotnym przep ywem spalin
Kocio  BlueHelix HiTech RRT H jest standardowo wyposa ony w zawór zapobiegaj cy
przep ywowi zwrotnemu spalin (system przeciwzwrotny), dlatego mo e by  pod czony do
wspólnego zbiorczego uk adu odprowadzania spalin pod nadci nieniem tylko, je li pracuje na
gazie ziemnym.
W razie tego rodzaju instalacji parametr P67 powinien by  ustawiony na 1.
W przypadku instalacji kot a typu C(10)3 lub C(11)3 naklei  na PANEL PRZEDNI W DOBRZE
WIDOCZNY SPOSÓB odpowiedni  bia  naklejk  znajduj c  si  w do czonej do
urz dzenia kopercie z dokumentami.

Typ Opis
C8X Przewód odprowadzaj cy w pojedynczym lub zbiorczym kanale dymowym, przewód zasysaj cy na cianie
B3X Przewód zasysaj cy wyprowadzony z pomieszczenia, w którym zainstalowany jest kocio  za pomoc  

przewodu wspó osiowego (zamykaj cego przewód odprowadzaj cy), przewód odprowadzaj cy w zbiorczym 
kanale dymowym z ci giem naturalnym

 WA NE - W LOKALU NALE Y ZAPEWNI  ODPOWIEDNI  WENTYLACJ
C93 Przewód odprowadzaj cy wyprowadzony do pionowej rury spalinowej, a przewód zasysaj cy z istniej cego 

kana u dymowego.
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B
Po zako czeniu instalacji sprawdzi  szczelno  instalacji
gazu oraz odprowadzenia spalin.
W PRZECIWNYM RAZIE ISTNIEJE
NIEBEZPIECZE STWO UDUSZENIA SI  W ZWI ZKU
Z UWOLNIENIEM SI  SPALIN.

2.7 Pod czenie spustu kondensatu
OSTRZE ENIA
Kocio  posiada wewn trzny syfon do odprowadzania skroplin. Nale y zamontowa  w  „B”,
wciskaj c go w oznaczone miejsce. Przed uruchomieniem nale y nape ni  syfon ok. 0,5 l wody i
pod czy  w  do systemu kanalizacji.
Przy cza sieci kanalizacyjnej powinny by  odporne na kwa ny kondensat i zawsze umo liwia
odprowadzenie kondensatu wyprodukowanego przez kocio .
Je li uk ad odprowadzania kondensatu nie jest pod czony do uk adu kanalizacyjnego, nale y
zainstalowa  neutralizator.

B
WA NE: URZ DZENIE NIGDY NIE MO E DZIA A  Z
NIEZALANYM SYFONEM!
W PRZECIWNYM RAZIE ISTNIEJE RYZYKO
UDUSZENIA SI  W ZWI ZKU Z ULATNIANIEM SI
SPALIN.
UK AD ODPROWADZANIA KONDENSATU POWINIEN
BY  POD CZONY DO SIECI KANALIZACYJNEJ W
TAKI SPOSÓB, ABY NIE POJAWI O SI  RYZYKO
ZAMARZNI CIA ZNAJDUJ CYCH SI  W NIM
P YNÓW.

wygl d 38- Pod czenie spustu kondensatu
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3. Obs uga i konserwacja

B
Wszystkie regulacje opisane w tym rozdziale mog  by
wykonywane wy cznie przez wykwalifikowany
personel.

3.1 Regulacje
Zmiana rodzaju gazu
Urz dzenie mo e pracowa  z 2-g  lub z 3-ci  rodzin  gazów i jest to wyra nie wskazane na
opakowaniu i na tabliczce znamionowej urz dzenia. W razie konieczno ci zasilania urz dzenia
innym rodzajem gazu ni  ustawiony fabrycznie, nale y:
1. Od czy  zasilanie elektryczne i zamkn  dop yw gazu.
2. Zdj  panel przedni (zob. *** 'Otwarcie panelu przedniego' on page 227 ***).
3. Umie  etykiet  LPG, znajduj c  si  w teczce z dokumentami, obok tabliczki z danymi

technicznymi.
4. Ponownie zmontowa  panel przedni i w czy  zasilanie elektryczne kot a.
5. Zmieni  parametr dotycz cy rodzaju gazu:

• Wej  do menu g ównego [MENU] poprzez naci niecie przycisku .
• Przej  do menu instalatora [Service] >wpisa  has o 1234 (patrz wygl d 17) >menu

parametry [TSP].
• Za pomoc  przycisków  i  ogrzewania wybra  parametr b03 i ustawi  odpowiedni

warto  za pomoc  przycisków  i  c.w.u.:
0 =G20
1 =G30/G31
2 =G230

• Aby potwierdzi , nacisn  przycisk .
• Od czy  zasilanie elektryczne na 10 sekund, a nast pnie przywróci  je.
• Poczeka  a  tryb Fh zako czy si .
• Ustawi  kocio  w trybie czuwania i w czy  tryb kalibracji [AUTO SETUP] (patrz ***

'WA NE' on page 221 ***).

Sprawdzanie parametrów spalania
UPEWNI  SI , E OBUDOWA PRZEDNIA JEST ZAMKNI TA, A PRZEWODY ZASYSAJ CE/
ODPROWADZAJ CE SPALINY S  W PE NI ZMONTOWANE.
1. Ustawi  kocio  w trybie ogrzewania na co najmniej 2 minuty.
2. W czy  tryb Test [TEST] (zob. *** 'Tryb Test [Test]' on page 222 ***).
3. Za pomoc  analizatora spalania pod czonego do z czy znajduj cych si  na akcesoriach

wyj ciowych nad kot em sprawdzi , czy zawarto  CO2 w spalinach, przy kotle pracuj cym na
mocy maksymalnej i minimalnej, odpowiada warto ciom podanym w poni szej tabeli.

4. Je li warto ci spalania nie s  zgodne, wyregulowa  warto ci Kompensat w trybie Testu
zgodnie z opisanego w nast pnym punkcie.

Analiza przypadku G20 G30/G31 G230
A Nowy kocio  (pierwszy zap on /konwersja lub wymiana elektrody) 7,5%-9,9% 9%-11,5% 9%-11,5%
B Kocio  po co najmniej 500 godzinach pracy 9%+/-0,8 10%+/-0,8 10%+/-0,8
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WA NE

B
PODCZAS PROCEDURY KALIBRACJI [AUTO SETUP],
PROCEDURY TESTOWEJ [TEST] LUB KONTROLI
WARTO CI CO2 OBUDOWA PRZEDNIA KOT A MUSI
BY  ZAMKNI TA, A PRZEWODY ZASYSAJ CE/
ODPROWADZAJ CE SPALINY W PE NI
ZMONTOWANE. Ponadto kocio  nie mo e by  w trybie
OFF (Wy .) ani w trybie odpowietrzania „FH-Fh” (patrz
widok C na wygl d 11) i nie mo e by  adnego
aktywnego dania c.w.u. lub ogrzewania.

Procedura kalibracji [AUTO SETUP]
1. Wej  do menu parametrów [TSP].
2. Wybra  parametr b27 za pomoc

przycisków  i  ogrzewania i ustawi
na 5 za pomoc  przycisków  i

c.w.u.
Potwierdzi  przyciskiem .
Powróci  do menu g ównego[MENU].

3. Wej  do menu instalatora [Service]
>wpisa  has o 1234 (patrz wygl d 17).
Teraz wy wietla si  równie  menu
kalibracji [Auto Setup].

4. Wybra  i potwierdzi  wybór przyciskiem
.

5. Procedura rozpoczyna si
automatycznie po znalezieniu
optymalnego punktu zap onu (nale y
wykona  kilka prób, aby okre li
dok adny punkt).

6. Po w czeniu palnik ustawia si  w trybie
ogrzewania na ró ne moce
(maksymalna, rednia, minimalna), o
których informuje punkt  (wygl d 39).
Je li rozpraszanie ciep a przez instalacj
nie b dzie wystarczaj ce do
zako czenia procedury, mo na
uruchomi , wy cznie po w czeniu
palnika, danie c.w.u.

7. Po zako czeniu sekwencji kalibracji na
kilka sekund wy wietli si  komunikat

[Completed], a nast pnie nast puje
powrót do menu serwisowego.

8. Je li sekwencja uruchomienia opisana w
punkcie „6” nie zako czy si  pomy lnie,
pojawia si  komunikat max_err w
punkcie  i kod b du w punkcie 
(wygl d 39).

9. Za pomoc  przycisku  wyj  i
odblokowa  kocio .
Powtórzy  sekwencj  od punktu “1”.

wygl d 39

Procedur  kalibracji [Auto Setup] mo na przeprowadzi  tylko wtedy, je li parametr b27 jest
ustawiony na 5.
Parametr b27 mo na ustawi  na 5 r cznie lub w jeden z poni szych sposobów:
• poprzez zmian  parametru „rodzaj gazu” b03.
• poprzez ustawienie parametru P67 na 1.
• poprzez zmian  warto ci parametru P68.
• poprzez wykonanie „Przywrócenia ustawie  fabrycznych” przy parametrze b29=10 (po

wykonaniu tej czynno ci wy czy  zasilanie na kilkadziesi t sekund i ponownie je pod czy ).
W ka dym z powy szych przypadków b27 automatycznie prze cza si  na 5.
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Procedur  kalibracji [Auto Setup] nale y wykona  w nast puj cych przypadkach:
• po wymianie p ytki obwodów drukowanych
• po zmianie rodzaju gazu (b03)
• ustawiaj c parametr P67 na 1
• po zmianie warto ci parametru P68
• po ustawieniu parametru b27 na 5 w celu wymiany komponentów takich jak elektroda, palnik,

zawór gazowy, wentylator lub w przypadku instalacji o maksymalnym oporze kominów.
• w przypadku usterek A01, A06 lub innych usterek, z powodu których jest ona wymagana

(zob. tabela 11. Przestrzega  kolejno ci rodków zaradczych stosowanych do usuwania
usterek).

Procedura kalibracji [Auto Setup] resetuje wcze niej zarejestrowane parametry spalania i
powinna by  przeprowadzana tylko w przypadkach opisanych powy ej.

Tryb Test [Test]
Ustali  zapotrzebowanie na ogrzewanie lub c.w.u. (przy pod czonym opcjonalnym
zasobniku).
1. Wej  do menu g ównego [MENU] poprzez

naci niecie przycisku .
Przej  do menu instalatora [Service]
>wpisa  has o 1234 (patrz wygl d 17)
>menu trybu test [Test].
Potwierdzi  przyciskiem .

2. Po w czeniu moc ustawia si  na Moc
redni  „med”. Kiedy warto  spalania jest

stabilna, wy wietla si  „med ok” (punkt ).
3. Za pomoc  przycisków ogrzewania mo na

zmienia  moc w zakresie 4 poziomów: min
(Moc minimalna), med (Moc rednia), max
CH (Moc maksymalna ogrzewania) i max
(Moc maksymalna c.w.u.) (punkt ).

4. Jedynie wtedy, kiedy za ustawion
warto ci  post pienia w Mocy nast puje
„ok” (med ok, min ok...) mo na wyregulowa
CO2 za pomoc  przycisków c.w.u. Po
naci ni ciu przycisku  c.w.u. zwi ksza
si  warto  „Kompensaty” o jedn  jednostk
(punkt ). Po naci ni ciu przycisków 
oraz  c.w.u. i przytrzymaniu przez ponad
2 s warto  Kompensaty zmienia si  o 3
jednostki (regulacja Kompensaty jest
mo liwa jedynie z post pieniem: maks.,
red. i min.).

Kiedy za warto ci  Mocy obecne jest „ok”,
warto  spalania zostanie zapisana.

5. „Kompensat ” mo na regulowa  w zakresie
od -8 do +8. Po zwi kszeniu warto ci
zmniejszy si  CO2, po jej zmniejszeniu
zwi kszy si  CO2.
Regulacja CO2 nie powinna by
wykonywana przy mniej ni  500
godzinach pracy palnika, poniewa
system sam si  reguluje.

wygl d 40

Aby wyj  z trybu testowego [Test], nacisn  przycisk .
Je li tryb Test[Test] zostanie w czony i zostanie pobrana wystarczaj ca ilo  ciep ej wody do w czenia
trybu c.w.u., kocio  pozostanie w trybie Test [Test], ale zawór 3-drogowy przejdzie do c.w.u.
Tryb Test [Test] wy cza si  jednak automatycznie po 15 minutach.

Menu instalatora [SERVICE]
DOST P DO MENU SERWISOWEGO I MODYFIKACJI PARAMETRÓW JEST ZASTRZE ONY
WY CZNIE DLA WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU.
Wej  do menu g ównego [MENU] poprzez naci niecie przycisku .
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Przej  do menu instalatora [Service] >wpisa  has o 1234 (patrz wygl d 17). Potwierdzi
przyciskiem .

Menu zmiany parametrów [TSP]
Po naci ni ciu przycisków ogrzewania mo na przewin  list , a po naci ni ciu przycisku 
wy wietla si  warto . Aby zmieni , naciska  przyciski c.w.u. i potwierdzi  przyciskiem  lub
anulowa  przyciskiem .
Tabela 10- Tabela parametrów transparentnych

Symbol Opis Zakres Domy lne

b01 Wybór rodzaju kot a
2 = JEDNOFUNKCYJNY tylko OGRZEWANIE 
(nawet przy OPCJONALNYM ZASOBIKU 
CIEP EJ WODY)

2

b02 Typ kot a

1 = 24 kW
2 = 28 kW
3 = 34 kW
4 = 45 kW
5 = Hybrid 24 H
6 = Hybrid 28 C
7 = Hybrid 34 C

1 = 24 kW
2 = 28 kW
3 = 34 kW
4 = 45 kW
5 = Hybrid 24 H
6 = Hybrid 28 C
7 = Hybrid 34 C

b03 Rodzaj gazu
0 = Metan
1 = Gaz p ynny
2 = Propan-butan

0

b04 Wybór zabezpieczenia ci nieniowego instalacji 
wodnej

0 = Presostat
1 = Przetwornik ci nienia 1

b05 Funkcja Lato/Zima 0 = ZIMA - LATO - OFF (WY .)
1 = ZIMA - OFF (WY .) 0 = W czony

b06 Wybór dzia ania zmiennego styku wej ciowego

0 = Wy czenie przep ywomierza
1 = Termostat instalacji
2 = Drugi term. pokojowy
3 = Ostrze enie/Zawiadomienie
4 = Termostat bezpiecze stwa

2

b07 Wybór dzia ania p ytki przeka nika LC32

0 = Zewn trzny zawór gazu
1 = Alarm
2 = Elektrozawór nape niania instalacji
3 = Pompa funkcji zabezpieczenia przed bakte-
riami Legionella
4 = Druga pompa ogrzewania
5 = Alarm2
6 = Palnik zapalony
7 = W czona ochrona przeciwmrozowa

0

b08 Nie wprowadzono -- 24

b09 Wybór stanu Usterka 20
0 = Wy czona
1 = W czona (Tylko w wersjach z przetwornikiem 
ci nienia)

0

b10 Nie wprowadzono -- --

b11 Przygotowanie zasobnika 0 = Podstawowy sta y (P44)
1 = Powi zany z DHW Set Point (P51) 0

b12 Priorytet zasobnika 0 ÷ 255 min 30
b13 Priorytet ogrzewania 0 ÷ 255 min 15
b14 Wspó czynnik DHW (nieu ywany) 0 - 1 0
b15 Nie wprowadzono -- 3
b16 Nie wprowadzono -- --
b17 Nie wprowadzono -- --

b18 Nat enie przep ywu aktywacji trybu c.w.u. 0 ÷ 100 l/min/10 (nie ustawia  tej warto ci na 
mniej ni  16) 25

b19 Nat enie przep ywu w czenia trybu wody 
u ytkowej (nieu ywany) 0-100 l/min/10 20
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b20 Wybór materia u przewodu spalinowego
0 = Standard
1 = PVC
2 = CPVC

0

b21 Nie wprowadzono -- --
b22 Nie wprowadzono -- --

b23 Maksymalna temperatura wy czenia dla 
przewodu spalinowego Standard 60-110°C 105

b24 Maksymalna temperatura wy czenia dla 
przewodu spalinowego PVC 60-110°C 93

b25 Maksymalna temperatura wy czenia przewodu 
spalinowego CPVC 60-110°C 98

b26 Nie wprowadzono -- --

b27 Procedura kalibracji [AUTO SETUP]

5 = Procedura kalibracji [AUTO SETUP] 
w czona
Wszystkie inne warto ci  = Procedura kalibracji 
[AUTO SETUP] wy czona
(Patrz “Procedura kalibracji [AUTO 
SETUP]” on page 221)

0

b28 Nie wprowadzono -- --

b29 Przywracania warto ci fabrycznych Patrz *** 'Przywracanie warto ci 
fabrycznych' on page 226 ***. 0

P30 Rampa ogrzewania
10÷80
(np. 10=20°C/min, 20=12°C/min, 40=6°C/min, 
80=3°C/min)

40

P31 Czas oczekiwania ogrzewania 0-10 minut 4

P32 Postcyrkulacja w trybie ogrzewania
0 ÷ 255
(Pomno y  warto  przez 10. Przyk ad: 15 x 10 = 
150 sekund)

15

P33 Praca pompy
0 = Pompa obiegowa (aktywna jedynie w trybie 
zima)
1 = Pompa moduluj ca

1

P34 DeltaT modulacji pompy 0 ÷ 40°C 20
P35 Pr dko  minimalna pompy moduluj cej 30 ÷ 100% 30
P36 Pr dko  rozruchowa pompy moduluj cej 90 ÷ 100% 90
P37 Maksymalna pr dko  pompy moduluj cej 90 ÷ 100% 100

P38 Temperatura wy czenia pompy podczas obiegu 
wtórnego 0 ÷ 100°C 55

P39 Temperatura histerezy w czenia pompy podczas 
obiegu wtórnego 0 ÷ 100°C 25

P40 Maks. nastawa u ytkownika w trybie ogrzewania 20 ÷ 90°C 80

P41 Moc maksymalna ogrzewania 0 ÷ 100%

24 kW = 75
28 kW = 100
34 kW = 100
45 kW = 100

P42 Cz stotliwo  funkcji zabezpieczenia przed bak-
teriami Legionella

0 = WY .
1÷7 = Dni 0

P43 Histereza zasobnika 0 ÷ 80°C 2
P44 Zasilanie przygotowania zasobnika 0 ÷ 100°C 80
P45 Czas oczekiwania c.w.u. 30 ÷ 255 sekund 120
P46 Maksymalna nastawa u ytkownika c.w.u. 40 ÷ 70°C 65
P47 Obieg wtórny pompy c.w.u. 0 ÷ 255 sekund 30

P48 Maksymalna moc trybu c.w.u. 0 ÷ 100%

24 kW = 75
28 kW = 100
34 kW = 100
45 kW = 100

P49 Nie wprowadzono -- --
P50 Nie wprowadzono -- --

Symbol Opis Zakres Domy lne
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P51 Delta wy czenia zasobnika 0 ÷ 20°C 10
P52 Nie wprowadzono -- 5
P53 Nie wprowadzono -- 10
P54 Czas cyrkulacji wst pnej w instalacji 0 ÷ 60 sekund 30

P55 Tryb nape niania instalacji 0 = Wy czone
1 = Automatyczny 0

P56 Minimalna warto  graniczna ci nienia instalacji 0-8 bar/10 (Tylko w przypadku kot ów z czuj-
nikiem ci nienia wody) 4

P57 Warto  nominalna ci nienia instalacji 5-20 bar/10 (Tylko w przypadku kot ów z czuj-
nikiem ci nienia wody) 7

P58 Maksymalna warto  graniczna ci nienia insta-
lacji

25-35 bar/10 (Tylko w przypadku kot ów z czuj-
nikiem ci nienia wody) 28

P59 Wy czenie pompy obiegowej z OpenTherm
0 = Pompa obiegowa w czona podczas grzania
1 = Pompa obiegowa wy czona podczas grzania 
przy zapotrzebowaniu jedynie z OpenTherm

0

P60 Moc w trybie zabezpieczaj cym przed zamarza-
niem 0 ÷ 50% (0 = minimalna) 0

P61 Moc minimalna 0 ÷ 50% (0 = minimalna) 0

P62 Minimalna pr dko  wentylatora NIE ZMIENIA
(Parametry aktualizuj  si  automatycznie)

G20/G230:
24 kW = 47
28 kW = 47
34 kW = 49
45 kW = 50
G30/G31:
24 kW = 49
28 kW = 49
34 kW = 48
45 kW = 48

P63 W cz. pr dko ci wentylatora NIE ZMIENIA
(Parametry aktualizuj  si  automatycznie)

G20/G230:
24 kW = 160
28 kW = 160
34 kW = 140
45 kW = 140
G30/G31:
24 kW = 152
28 kW = 152
34 kW = 132
45 kW = 136

P64 Maksymalna pr dko  wentylatora NIE ZMIENIA
(Parametry aktualizuj  si  automatycznie)

G20/G230:
24 kW = 140
28 kW = 172
34 kW = 194
45 kW = 180
G30/G31:
24 kW = 134
28 kW = 156
34 kW = 186
45 kW = 172

P65 Nie wprowadzono -- 1
P66 Cz stotliwo  zaworu 0 ÷ 2 1

P67 Instalacja C(10)3 / C(11)3 0 = Wy czone
1 = W czenie instalacji C(10)3 - C(11)3 0

P68 Parametr kominów 0 ÷ 10 (modyfikowa  zgodnie z tabel  kominów) 0

P69 Histereza grzania po zap onie.
(dost pne w MAIN i DSP FW 1.03) 6 ÷ 30 °C 10

Symbol Opis Zakres Domy lne
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Przywracanie warto ci fabrycznych
Aby przywróci  wszystkie parametry do warto ci fabrycznych., ustawi  parametr. b29 na 10 i
potwierdzi . Od czy  zasilanie elektryczne na 10 sekund, a nast pnie przywróci  je.
W tym momencie nale y ustawi  parametr b02 oraz zmienione parametry na prawid ow  warto
zgodnie z modelem kot a. Parametr b27 zostanie automatycznie ustawiony na 5.

Menu Regulacja wy wietlacza [DISPLAY]
Tutaj mo na ustawi  niektóre parametry
wy wietlacza.
[Contrast] - Regulacja kontrastu
[Brightness] - Regulacja jasno ci
[Backlight time] - D ugo  czasu
pod wietlenia wy wietlacza
[Reset] - Przywrócenie warto ci
fabrycznych
[Lock time]* - Blokada przycisków

Po czasie bezczynno ci panelu z
przyciskami równemu ustawionej
warto ci (w minutach) pojawia si
symbol , a przyciski s
zablokowane.
Aby ponownie uruchomi  panel z
przyciskami, nacisn  jednocze nie
przyciski  oraz  i przytrzyma
przez ok. 2 s.
* Ta funkcja jest dost pna od wersji
DSP FW 1.03. wygl d 41

3.2 Oddanie do u ytku
Przed w czeniem kot a
• Sprawdzi  szczelno  instalacji gazu.
• Sprawdzi , czy ci nienie wst pne w zbiorniku wyrównawczym jest prawid owe.
• Nape ni  instalacj  hydrauliczn  i przeprowadzi  pe ne odpowietrzenie kot a i instalacji,

otwieraj c zawór odpowietrzaj cy na kotle i w instalacji.
• Sprawdzi , czy nie ma wycieków wody z instalacji, z obwodów wody u ytkowej, z po cze  lub

z kot a.
• Sprawdzi , czy nie ma p ynów lub materia ów atwo palnych w bezpo redniej blisko ci kot a.
• Sprawdzi  prawid owo  po cze  instalacji elektrycznej i dzia anie instalacji uziemiaj cej.
• Przeprowadzi  nape nianie syfonu (zob. cap. 2.7 "Pod czenie spustu kondensatu").

B
JE LI POWY SZE INSTRUKCJE NIE S
PRZESTRZEGANE, MO E WYST PI  RYZYKO
UDUSZENIA LUB ZATRUCIA W ZWI ZKU Z GAZEM
LUB WYDOBYWAJ CYMI SI  SPALINAMI;
NIEBEZPIECZE STWO PO ARU LUB WYBUCHU.
MO E RÓWNIE  WYST PI  NIEBEZPIECZE STWO
PORA ENIA PR DEM ELEKTRYCZNYM LUB
ZALANIA POMIESZCZENIA.
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Pierwsze w czenie kot a
• Upewni  si , e aden kran ciep ej wody nie jest otwarty i e nie ma da  ogrzewania z

termostatu pokojowego.
• Otworzy  dop yw gazu i sprawdzi , czy warto  ci nienia zasilania gazowego przed

urz dzeniem jest zgodna z warto ci  w tabeli danych technicznych lub czy mie ci si  w
granicach tolerancji okre lonych w normie.

• Otworzy  zasilanie elektryczne kot a; na wy wietlaczu pojawi si  numer wersji
oprogramowania centralki oraz wy wietlacza, a nast pnie cykl odpowietrzania FH i Fh (patrz
cap. 1.3 "Pod czenie do zasilania elektrycznego, w czanie i wy czanie" na page 194).

• Po zako czeniu cyklu Fh na wy wietlaczu pojawi si  strona trybu zimowego (wygl d 11),
wykona  regulacje temperatury: zasilanie uk adu c.o. oraz wylot ciep ej wody u ytkowej
(wygl d 14 i wygl d 15). Sprawdzi , czy warto  parametru kominów, P68 - *** '- Tabela
parametrów transparentnych' on page 223 ***, jest dostosowana do d ugo ci zainstalowanego
komina.

• W przypadku zmiany gazu (G20 - G30 - G31 - G230) sprawdzi , czy dany parametr jest
odpowiedni do rodzaju gazu obecnego w instalacji zasilaj cej (Table 10, “- Tabela parametrów
transparentnych,” on page 223 i cap. 3.1 "Regulacje" na page 220).

• Ustawi  kocio  na tryb c.w.u. lub c.o. (zob. cap. 1.3 "Pod czenie do zasilania elektrycznego,
w czanie i wy czanie" na page 194).

• W trybie c.o. wyda  danie ciep a: na wy wietlaczu miga symbol grzejnika i wy wietli si
symbol p omienia, kiedy w czy si  palnik.

• Tryb c.w.u, z trwaj cym przygotowaniem zasobnika: na wy wietlaczu miga symbol kranu i
wy wietli si  symbol p omienia, kiedy w czy si  palnik (po kilku w czeniach przez palnik
system przyjmuje ostatecznie optymalny punkt zap onu).

• Przeprowadzi  kontrol  spalania zgodnie z opisem w rozdziale “Sprawdzanie parametrów
spalania” on page 220.

3.3 Konserwacja
WA NE INFORMACJE

B
WSZYSTKIE PRACE KONSERWACYJNE I WYMIANY
MUSZ  BY  WYKONANE PRZEZ
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji wewn trz
kot a nale y od czy  zasilanie elektryczne i zamkn
zawór gazowy przed miejscem wykonywania robót. W
przeciwnym razie mo e wyst pi  niebezpiecze stwo
wybuchu, pora enia elektrycznego, uduszenia lub
zatrucia.

Otwarcie panelu przedniego

B
Niektóre komponenty wewn trzne kot a mog
osi gn  wysok  temperatur  i grozi  powa nymi
oparzeniami. Przed wykonaniem jakiejkolwiek
operacji nale y odczeka , a  elementy te ostygn  lub
za o y  odpowiednie r kawice.
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Aby otworzy  obudow  kot a:
1. Odkr ci  ruby „1” (zob. wygl d 42).
2. Poci gn  panel do siebie, a nast pnie unie  go.

wygl d 42- Otwieranie panelu przedniego

B
W tym urz dzeniu obudowa dzia a równie  jako
zamkni ta komora. Po ka dej czynno ci zwi zanej z
otwarciem kot a nale y dok adnie sprawdzi
poprawno  monta u panelu przedniego i jego
uszczelnienia.

Aby zamontowa  panel przedni, nale y post powa  w odwrotnej kolejno ci. Upewni  si , e jest
prawid owo zaczepiony do górnych mocowa  i jest prawid owo umieszczony po bokach. Po
dokr ceniu eb ruby „1” nie mo e nachodzi  na zagi cie dolnego wspornika (zob. wygl d 43).

wygl d 43- Prawid owe po o enie przedniego panelu
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Kontrola okresowa
Aby zapewni  prawid owe dzia anie urz dzenia w d ugim okresie czasu, nale y zleci
wykwalifikowanemu personelowi coroczn  kontrol , obejmuj c  nast puj ce kontrole:
• Urz dzenia sterownicze i zabezpieczaj ce (zawór gazu, termostaty, itp.) musz  dzia a

prawid owo.
• Obwód odprowadzania spalin musi by  w pe ni sprawny.
• Zamkni ta komora spalania musi by  szczelna.
• Ko cówka wlotu mieszanki powietrza i paliwa oraz kana y musz  by  wolne od przeszkód i

nieszczelno ci
• Palnik i wymiennik musz  by  czyste i wolne od osadów. Do czyszczenia nale y stosowa

odpowiednie szczotki. Zabrania si  u ywania produktów chemicznych do czyszczenia palnika.
• Elektroda musi by  prawid owo umieszczona i wolna od zgorzeliny.

Elektroda mo e by  oczyszczona z inkrustacji tylko niemetaliczn  szczotk  i NIE mo e by
piaskowana.

• Uk ady gazowe i wodne musz  by  szczelne.
• Ci nienie wody w uk adzie, w stanie zimnym, musi wynosi  ok. 1 bar; w innym przypadku

nale y j  doprowadzi  do tej warto ci.
• Pompa obiegowa nie mo e by  zablokowana.
• Zbiornik wyrównawczy musi by  nape niony.
• Przep yw i ci nienie gazu musz  odpowiada  warto ci podanej w odpowiednich tabelach.
• System ewakuacji kondensatu musi by  sprawny, bez wycieków i przeszkód.
• Syfon musi by  nape niony wod .
• Nale y sprawdzi  jako  wody w uk adzie.
• Nale y sprawdzi  stan izolacji wymiennika.
• Nale y sprawdzi  przy cze gazu mi dzy zaworem i zw k  Venturiego.
• Wymieni  uszczelk  palnika, je li jest uszkodzona.
• Po zako czeniu kontroli nale y zawsze sprawdzi  parametry spalania (patrz „Sprawdzanie

warto ci spalania”).
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Konserwacja nadzwyczajna oraz wymiana komponentów
Po wymianie zaworu gazowego, palnika, elektrody i p ytki obwodów drukowanych konieczne jest
przeprowadzenie kalibracji [AUTO SETUP] (patrz “Procedura kalibracji [AUTO SETUP]” on
page 221). Nast pnie nale y post powa  zgodnie z instrukcjami w par. “Sprawdzanie
parametrów spalania” on page 220.

Wymiana zaworu gazu
• Od czy  zasilanie elektryczne i zamkn  kurek gazowy przed zaworem.
• Od czy  czniki elektryczne „1” (wygl d 44).
• Od czy  przewód doprowadzaj cy gaz „2” (wygl d 44)
• Odkr ci  ruby „3” (wygl d 45)
• Wyj  zawór gazowy „4” i membran  gazow  „5” (wygl d 46).
• Zamontowa  nowy zawór, wykonuj c powy sze czynno ci w odwrotnej kolejno ci.
• Nale y zapozna  si  z instrukcj  do czon  do zestawu podczas wymiany membrany

gazowej.

wygl d 44

wygl d 45

wygl d 46
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Wymiana wymiennika g ównego

A
Przed przyst pieniem do wykonywania poni szych instrukcji, nale y zadba  o
zabezpieczenie wn trza kot a i skrzynki elektrycznej przed rozlaniem si  wody.

B
Od czy  zasilanie elektryczne i zamkn  kurek gazowy
przed zaworem

• Od czy  z cze czujnika spalin 1.
• Od czy  z cze wentylatora
• Od czy  z cze elektrody zap onowej

pod czonej do p ytki.
• Spu  wod  z obiegu grzewczego kot a.
• Wyci gn  z cze spalin (koncentryczne

lub wyposa enie dodatkowe dla
przewodów rozdzielnych)

• Zdemontowa  wentylator
• Zdemontowa  zaciski dwóch rur na

wymienniku, pompie i zespole
hydraulicznym

• Poluzowa  2  dolne ruby „5” mocuj ce
wymiennik do ramy (wygl d 50)

• Wykr ci  2 górne ruby „6” mocuj ce
wymiennik do ramy (wygl d 51)

• Wymontowa  wymiennik

• Zamontowa  nowy wymiennik na
dolnych rubach „5”

• W celu monta u nale y post powa  w
odwrotnej kolejno ci

wygl d 47

wygl d 48
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wygl d 49

wygl d 50

wygl d 51�
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Wymiana p ytki obwodów drukowanych
• Od czy  zasilanie elektryczne i zamkn  kurek gazowy przed zaworem.
• Wykr ci  dwie ruby „1” i obróci  panel.
• Podnie  pokryw  skrzynki elektrycznej po naci ni ciu zak adek „2”.
• Odkr ci  ruby „3”. Podnie  p ytk , korzystaj c z bocznych zak adek „4”.
• Zdemontowa  wszystkie przy cza elektryczne.
• W o y  now  p ytk  i pod czy  ponownie po czenia elektryczne.

wygl d 52

wygl d 53
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Wymiana wentylatora
• Od czy  zasilanie elektryczne i zamkn  kurek gazowy przed zaworem.
• Zdemontowa  po czenia elektryczne wentylatora.
• Wykr ci  ruby „1” po czenia przewodu gazowego „2”.
• Wyj  zw k  Venturiego „3”.

wygl d 54

wygl d 55

Wymiana przetwornika ci nienia

A
Przed wykonaniem poni szych instrukcji zaleca si  zabezpieczy  pomieszczenie i
skrzynk  elektryczn  kot a przed przypadkowym rozlaniem wody.

• Od czy  zasilanie elektryczne i zamkn  kurek gazowy przed zaworem.
• Spu ci  wod  z obiegu grzewczego.
• Zdemontowa  z cze przetwornika ci nienia i zacisk mocuj cy „1”.
• Wyj  przetwornik ci nienia „2”.

wygl d 56
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3.4 Usuwanie usterek
Diagnostyka

Ekran LCD Wy .
Je li po naci ni ciu przycisków wy wietlacz si  nie w cza, sprawdzi , czy p ytka obwodów
drukowanych jest pod czona do zasilania elektrycznego. Za pomoc  cyfrowego multimetru
sprawdzi  obecno  napi cia zasilaj cego.
W przypadku braku napi cia sprawdzi  okablowanie.
Je li napi cie jest wystarczaj ce (zakres 195 - 253 Vac), nale y sprawdzi  bezpiecznik
(3.15AL@230VAC). Bezpiecznik znajduje si  na karcie. Informacje na temat dost pu do
bezpiecznika, zob. wygl d 29.

Ekran LCD w czony
W przypadku problemów lub awarii na wy wietlaczu pojawia si  kod identyfikacyjny usterki.
Istniej  takie nieprawid owo ci i usterki, które powoduj  trwa  blokad  (oznaczone liter  „ A”):
aby przywróci  dzia anie, wystarczy nacisn  przycisk  i przytrzyma  a  do pojawienia si
komunikatu „Confirm?” i potwierdzi  przyciskiem  lub przyciskiem RESET na zdalnym
regulatorze czasowym (opcja), je li jest zainstalowany. Je li kocio  nadal nie rozpoczyna pracy,
nale y usun  usterk .
Inne usterki powoduj  chwilowe wy czenia (oznaczone liter  „F”), które s  automatycznie
resetowane, gdy tylko warto  powróci do normalnego zakresu roboczego kot a.

Tabela usterek
Tabela 11- Lista usterek/b dów

Kod usterki Usterka Mo liwa przyczyna Rozwi zanie

A01 Brak zap onu palnika

Brak gazu Sprawdzi , czy dop yw gazu do kot a jest regularny i 
czy w rurach nie ma powietrza

Usterka elektrody wykrywania/
zap onu

Sprawdzi  okablowanie elektrody i upewni  si , e 
jest ona prawid owo ustawiona i wolna od osadów, a 
w razie potrzeby wymieni  elektrod .

Niewystarczaj ce ci nienie 
zasilania gazem Sprawdzi  ci nienie gazu zasilaj cego

Zatkany syfon Sprawdzi  syfon i wyczy ci  go, je li to konieczne

Kana y powietrzne/ spalinowe 
s  zatkane

Przywróci  dro no  komina, przewodu 
wyci gowego spalin oraz wlotu powietrza i 
przy czy.

Nieprawid owa kalibracja Przeprowadzi  procedur  kalibracji [AUTO SETUP].
Wadliwy zawór gazowy Sprawdzi  i ewentualnie wymieni  zawór gazu

A02 Sygna  obecno ci p omienia 
przy wy czonym palniku

B d elektrody

Sprawdzi  okablowanie elektrody jonizacyjnej
Sprawdzi  stan elektrody
Uziemienie elektrody
Rezystancja kabla wzgl dem ziemi
Sprawdzi  syfon i wyczy ci  go, je li to konieczne

B d p ytki obwodów 
drukowanych Sprawdzi  p ytk

F05 Usterka wentylatora

Brak zasilania 230V
Sprawdzi  okablowanie z cza 5-pinowegoPrzerwany sygna  tachome-

tryczny
Wentylator jest uszkodzony Sprawdzi  wentylator i w razie potrzeby wymieni  go
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A06 Brak p omienia po fazie 
zap onu

Usterka elektrody jonizacyjnej Sprawdzi  po o enie elektrody jonizacyjnej, oczy ci  
j  z wszelkich zanieczyszcze  i wykona  procedur  
kalibracji [AUTO SETUP]. W razie potrzeby wymie-
ni  elektrod .

P omie  jest niestabilny Sprawdzi  palnik

kana y powietrzne/ spalinowe 
s  zatkane

Usun  przeszkod  z kana u spalinowego, przewo-
dów wyprowadzania spalin oraz wlotu powietrza i 
przej

Zatkany syfon Sprawdzi  syfon i wyczy ci  go, je li to konieczne
Nieprawid owa kalibracja Przeprowadzi  procedur  kalibracji [AUTO SETUP].
Niewystarczaj ce ci nienie 
zasilania gazem Sprawdzi  ci nienie gazu zasilaj cego

A08 Uaktywnienie zabezpieczenia 
przed przegrzaniem

Czujniki zasilania lub powrotu 
nie s  prawid owo umieszc-
zone lub s  uszkodzone

Sprawdzi  prawid owe ustawienie i dzia anie czuj-
ników i w razie potrzeby wymieni  je.

Brak obiegu wody w systemie Sprawdzi  pomp  obiegow
Powietrze w systemie Odpowietrzy  system

A09 Zadzia anie zabezpieczenia 
wymiennika

Brak obiegu wody w systemie Sprawdzi  pomp  obiegow  i instalacj  grzewcz
S aba cyrkulacja i nie-
prawid owy wzrost temperatury 
czujnika zasilania instalacji

Odpowietrzy  system

wymiennik ciep a jest zatkany sprawdzi  wymiennik ciep a i instalacj

F09 Uaktywnienie zabezpieczenia 
przed przegrzaniem

Uszkodzony czujnik na zasila-
niu instalacji

Sprawdzi  prawid owe ustawienie i dzia anie czuj-
nika zasilania instalacji i w razie potrzeby wymieni  
go

Brak obiegu wody w systemie Sprawdzi  pomp  obiegow  i instalacj  grzewcz
Powietrze w systemie Odpowietrzy  system

F10 Usterka czujnika zasilania 
instalacji

Uszkodzony czujnik

Sprawdzi  okablowanie lub wymieni  czujnikOkablowanie zwarte
Instalacja elektryczna 
od czona

A11 Pod czenie zaworu 
gazowego

Nie w o ono z czki zaworu 
gazu W o y  z czk

Przerwane po czenie elek-
tryczne pomi dzy centralk  a 
zaworem gazu.

Sprawdzi  przewody

Uszkodzony zawór gazu. Wymieni  zawór gazu

F11 Awaria czujnika powrotu

Uszkodzony czujnik

Sprawdzi  okablowanie lub wymieni  czujnikOkablowanie zwarte
Instalacja elektryczna 
od czona

F12 Usterka czujnika c.w.u.

Uszkodzony czujnik

Sprawdzi  okablowanie lub wymieni  czujnikOkablowanie zwarte
Instalacja elektryczna 
od czona

F13 Awaria sondy spalin

Sonda uszkodzona

Sprawdzi  okablowanie lub wymieni  sond  spalinOkablowanie zwarte
Instalacja elektryczna 
od czona

A14
Zdzia anie urz dzenia 
zabezpieczaj cego kana  
odprowadzania spalin

B d A07 wygenerowano 3 razy 
w ci gu ostatnich 24 godzin

Patrz b d A07

Kod usterki Usterka Mo liwa przyczyna Rozwi zanie
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F15 - A07 Wysoka temperatura spalin Sonda spalin wykrywa nad-
miern  temperatur

Sprawdzi  wymiennik
Sprawdzi  sond  spalin
Sprawdzi  parametr materia u, z którego wykonano 
przewód

F19 Nieprawid owe parametry 
p ytki obwodów drukowanych

B dne ustawienie parametru 
p ytki Sprawdzi  i ewentualnie zmieni  parametr b15 na 3

F21
Lekko podniesione ci nienie w 
instalacji (widoczne jedynie w 
menu Alarm)

Zbyt wysokie ci nienie wody w 
instalacji

Cz ciowo opró ni  instalacj , aby na wy wietlaczu 
przywróci  ci nienie w zakresie 1÷1,5 barów.
Sprawdzi  zbiornik wyrównawczy

A23-A24-
F51

Usterka czujnika zasilania 
instalacji

Nieprawid owo skonfigurowany 
parametr

Sprawdzi , czy parametr b04 jest prawid owo skonfi-
gurowany

Problemy z ci nieniem w insta-
lacji (przetwornik) Warto  ci nienia w instalacji poza ustawionymi gra-

nicami (przetwornik)b06 ustawiony na 3

A26
Pojawienie si  b du F40 
wi cej ni  3 razy w ci gu 24 
godzin

Zbyt wysokie ci nienie wody w 
instalacji

Cz ciowo opró ni  instalacj , aby na wy wietlaczu 
przywróci  ci nienie w zakresie 1÷1,5 barów.

Zbiornik wyrównawczy 
opró niony lub uszkodzony Nape ni  lub wymieni  zbiornik wyrównawczy

F34 Napi cie zasilania poni ej 
180V Problemy z sieci  elektryczn Sprawdzi  instalacj  elektryczn

F35 Nieprawid owa cz stotliwo  
zasilania Problemy z sieci  elektryczn Sprawdzi  instalacj  elektryczn

F37 Nieprawid owe ci nienie wody 
w uk adzie

Zbyt niskie ci nienie Nape ni  instalacj
Niepod czony lub uszkodzony 
przetwornik ci nienia Sprawdzi  przetwornik ci nienia

F39 Usterka sondy zewn trznej

Uszkodzona sonda lub zwarte 
przewody Sprawdzi  okablowanie lub wymieni  czujnik

Sonda od czona po aktywacji 
przesuni cia temperaturowego

Pod czy  zewn trzn  sond  lub wy czy  przesu-
ni cie temperaturowe

F40 Usterka czujnika zasilania 
instalacji

Zbyt wysokie ci nienie wody w 
instalacji, a parametr P58 nie 
jest ustawiony na warto  
domy ln

Cz ciowo opró ni  instalacj , aby na wy wietlaczu 
przywróci  ci nienie w zakresie 1÷1,5 barów.

Zbiornik wyrównawczy 
opró niony lub uszkodzony Nape ni  lub wymieni  zbiornik wyrównawczy

A44 B d wielu da Powtarzaj ce si , krótko 
trwaj ce dania

Sprawdzi , czy w obwodzie c.w.u. nie wyst puj  
skoki ci nienia. W razie potrzeby nale y zmieni  
parametr b11.

F47 Brak komunikacji Przetwornik 
ci nienia

Przetwornik ci nienia nie-
pod czony do zasilania

Sprawdzi  pod czenie elektryczne, pod czy  
przetwornik oraz okablowanie.

Nie dzia a przetwornik ci nienia Wymieni  przetwornik ci nienia.

F50 - F53
B d termostatu bezpiecze -
stwa z parametrem b06 = 1 lub 
4

Brak obiegu lub niewystarc-
zaj cy obieg wody w systemie Sprawdzi  pomp  obiegow  i instalacj  grzewcz

Powietrze w systemie Odpowietrzy  system
Nieprawid owy parametr Sprawdzi  prawid owe ustawienie parametru

F62 danie kalibracji Nowa p yta lub kocio  nie s  
jeszcze skalibrowane Przeprowadzi  procedur  kalibracji [AUTO SETUP].

F64 Przekroczono maksymaln  
liczb  kolejnych resetowa

Przekroczono maksymaln  
liczb  kolejnych resetowa

Od czy  zasilanie kot a na 60 sekund, a nast pnie 
zresetowa  kocio

A65 ÷ A97 B dy specyficzne dla kontroli 
spalania

Niedro ne przewody spalin.
Niskie ci nienie gazu (A78 - 
A84).
Syfon kondensatu zatkany.
Problem ze spalaniem lub 
recyrkulacj  spalin

Sprawdzi , czy przewody spalinowe i syfon nie s  
zatkane. Sprawdzi , czy ci nienie zasilania gazem 
jest prawid owe.
Przeprowadzi  regulacj  CO2 w trybie TEST. Ewen-
tualnie przeprowadzi  procedur  kalibracji [AUTO 
SETUP].

Kod usterki Usterka Mo liwa przyczyna Rozwi zanie
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F65 ÷ F98 B dy specyficzne dla kontroli 
spalania

Niedro ne przewody spalin.
Niskie ci nienie gazu.
Syfon kondensatu zatkany.
Problem ze spalaniem lub 
recyrkulacj  spalin

Sprawdzi , czy przewody spalinowe i syfon nie s  
zatkane. Sprawdzi , czy ci nienie zasilania gazem 
jest prawid owe.
Przeprowadzi  regulacj  CO2 w trybie TEST. Ewen-
tualnie przeprowadzi  procedur  kalibracji [AUTO 
SETUP].

A80 Sygna  p omienia paso ytnic-
zego po zamkni ciu zaworu

Problem z elektrod .
Problem z zaworem gazowym.
Problem z p ytk  elektroniczn .

Sprawdzi  prawid owe po o enie i stan elektrody.
Sprawdzi  p ytk  elektroniczn .
Sprawdzi  zawór gazowy i w razie potrzeby wymie-
ni  go.

A88 B dy specyficzne dla kontroli 
spalania lub zaworu gazowego

Aktywacja kalibracji przy 
w czonym palniku.
Problem spalania, usterka 
zaworu gazowego lub p ytki 
elektronicznej

Zresetowa  usterk  i przeprowadzi  procedur  kali-
bracji [AUTO SETUP].
W razie potrzeby wymieni  zawór gazowy lub p yt  
elektroniczn .

F96 B d specyficzny dla spalania 
p omienia

Niestabilny p omie  lub niesta-
bilny sygna  p omienia po 
zap onie.

Sprawdzi  dop yw gazu, kana y spalinowe i 
odprowadzanie kondensatu. Sprawdzi  prawid owe 
po o enie i stan elektrody Po oko o 3 minutach b d 
zostaje zresetowany.

A98
Zbyt wiele b dów oprogra-
mowania lub b d pojawi  si  w 
wyniku wymiany p ytki

Wymiana p ytki Zresetowa  awari  i przeprowadzi  procedur  kali-
bracji [AUTO SETUP].

Niedro ne przewody spalin.
Niskie ci nienie gazu.
Syfon kondensatu zatkany.
Problem ze spalaniem lub 
recyrkulacj  spalin.

Najpierw rozwi za  problem, a potem zresetowa  
b d i sprawdzi , czy zap on przebiega prawid owo.
Przeprowadzi  procedur  kalibracji [AUTO SETUP]. 
Ewentualnie wymieni  p yt .

A99 B d ogólny B d sprz towy lub programowy 
p ytki elektronicznej

Zresetowa  b d i sprawdzi , czy zap on przebiega 
prawid owo. Przeprowadzi  procedur  kalibracji 
[AUTO SETUP]. Je li problem nadal wyst puje, 
wymieni  p ytk .

F99 Awaria komunikacji pomi dzy 
wy wietlaczem a sterownikiem

Przerwany lub niepod czony 
przewód cz cy Sprawdzi  pod czenie

Niedopasowanie parametrów 
mi dzy sterownikiem a 
wy wietlaczem

Od czy  i ponownie pod czy  zasilanie

Wykonano reset do warto ci 
fabrycznych Od czy  i ponownie pod czy  zasilanie

Kod usterki Usterka Mo liwa przyczyna Rozwi zanie
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4. Dane i parametry techniczne
4.1 Wymiary i z cza

7 Wlot gazu - Ø 3/4”
10 Zasilanie uk adu- Ø 3/4”
11 Powrót uk adu - Ø 3/4”
209 Zasilanie zasobnika - Ø 3/4”
210 Powrót z zasobnika - Ø 3/4”
231 Z cze nape nienia - Ø 1/2”
A6 Przy cze spustowe kondensatu

wygl d 57- Widok z przodu wygl d 58- Widok z boku

wygl d 59- Widok z góry
wygl d 60- Widok od do u
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4.2 Widok ogólny

4.3 Obieg wody
wygl d 61- Widok ogólny

14 Zawór bezpiecze stwa
16 Wentylator
32 Pompa obiegowa ogrzewania
34 Czujnik temperatury wody 

grzewczej
36 Automatyczne odpowietrzanie
44 Zawór gazowy
56 Naczynie przeponowe
81 Elektroda jonizacyjna / 

zap onowa
95 Zawór prze czaj cy
145 Wodomierz
186 Czujnik powrotu
191 Czujnik temperatury spalin
193 Syfon
294 Przetwornik ci nienia
350 Zespó  wentylatora / palnika

wygl d 62- Obieg wody

10 Zasilanie uk adu
11 Powrót z uk adu
14 Zawór bezpiecze stwa
32 Pompa obiegowa ogrzewania
34 Czujnik temperatury wody 

grzewczej
36 Automatyczne odpowietrzanie
56 Naczynie przeponowe
74 Zawór do nape niania uk adu
95 Zawór prze czaj cy
186 Czujnik powrotu
193 Syfon
196 Taca kondensatu
209 Zasilanie zasobnika
210 Zwrot zasobnika
231 Z cze nape nienia
241 Automatyczne obej cie 

(wewn trz zespo u pompowego)
294 Przetwornik ci nienia
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4.4 Tabela danych technicznych



BlueHelix HiTech RRT H

242 PL
cod. 3541V483  -  Rev 02  -  02/2022



BlueHelix HiTech RRT H

243PL
cod. 3541V483  -  Rev 02  -  02/2022



BlueHelix HiTech RRT H

244 PL
cod. 3541V483  -  Rev 02  -  02/2022



BlueHelix HiTech RRT H

245PL
cod. 3541V483  -  Rev 02  -  02/2022



BlueHelix HiTech RRT H

246 PL
cod. 3541V483  -  Rev 02  -  02/2022



BlueHelix HiTech RRT H

247PL
cod. 3541V483  -  Rev 02  -  02/2022

4.5 Wykresy
Wysoko  podnoszenia dost pna w instalacji

BLUEHELIX HITECH RRT 18 H - BLUEHELIX HITECH RRT 28 H

wygl d 63- Wysoko  podnoszenia dost pna w instalacji

BLUEHELIX HITECH RRT 34 H

wygl d 64- Wysoko  podnoszenia dost pna w instalacji

BLUEHELIX HITECH RRT 45 H

wygl d 65- Wysoko  podnoszenia dost pna w instalacji
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4.6 Schemat instalacji elektrycznej
16 Wentylator
32 Pompa obiegowa ogrzewania
34 Czujnik temperatury wody grzewczej
44 Zawór gazowy
72 Termostat pokojowy (niedostarczany w

komplecie)
81 Elektroda jonizacyjna / zap onowa
95 Zawór prze czaj cy
138 Sonda zewn trzna (opcjonalnie)

139 Zdalny panel pokojowy (opcjonalne)
155 Sonda zewn trzna (opcja)
186 Czujnik powrotu
191 Czujnik temperatury spalin
288 Zestaw zabezpieczenia przed

zamarzaniem
294 Przetwornik ci nienia
A Prze cznik W  / WY  (konfigurowalny)

wygl d 66- Schemat instalacji elektrycznej

A
Uwaga: Przed pod czeniem termostatu pokojowego lub zdalnego panelu
pokojowego nale y usun  zwork  z zacisków 5 i 6 w bloku zacisków.
W sytuacji, gdy chce si  pod czy  kilka stref instalacji hydraulicznej sterowanych przez
termostat ze stykiem bezpotencja owym, a tak e istnieje konieczno  u ycia zdalnego
panelu pokojowego, nale y pod czy  styki bezpotencja owe strefy do zacisków 1-2, a
zdalny panel pokojowy do zacisków 5-6.
WSZYSTKIE PO CZENIA DO BLOKU ZACISKÓW MUSZ  POSIADA  WYJ CIA ZE
STYKAMI BEZPOTENCJA OWYMI (NIE 230V).
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