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•  Uważnie przeczytać instrukcje zawarte
w niniejszej broszurze, ponieważ zawierają
istotne wskazówki dotyczące bezpiecznej
instalacji, użytkowania i konserwacji.

•  Zachować instrukcję, ponieważ może być
jeszcze potrzebna.

•  Instrukcja stanowi integralną część wyrobu
i musi być przechowywana przez
użytkownika.

•  W przypadku, gdyby urządzenie zostało
sprzedane lub przekazane innemu
właścicielowi lub w przypadku
przeprowadzki, należy upewnić się, czy
instrukcja została przekazana razem
z kotłem, aby nowy właściciel i/lub
instalator mogli z niej skorzystać.

•  Producent nie ponosi odpowiedzialności
za obrażenia poniesione przez osoby lub
szkody materialne, spowodowane przez
niewłaściwe zainstalowanie lub złą
konserwację.

•  Instalacja i konserwacja muszą być
wykonywane zgodnie z obowiązującymi
normami, według instrukcji producenta
i przez wykwalifikowanych specjalistów.

•  Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji
czyszczenia lub konserwacji, wyłączyć
urządzenie z sieci zasilania za pomocą
wyłącznika kotła i/lub za pośrednictwem
odpowiednich urządzeń odcinających.

•  W przypadku usterki i/lub niewłaściwego
działania urządzenia, należy go wyłączyć,
nie próbując wykonywać żadnych napraw
lub innych bezpośrednich działań. W takiej
sytuacji należy zwrócić się do
wykwalifikowanych specjalistów.

•  Ewentualna naprawa-wymiana części musi
być wykonywana wyłącznie przez
wykwalifikowanych specjalistów,
z zastosowaniem wyłącznie oryginalnych
części zamiennych. Jeśli nie przestrzega
się powyższego, może to ujemnie wpłynąć
na stan bezpieczeństwa urządzenia.

•  W celu zapewnienia prawidłowego
działania urządzenia konieczne jest
zlecenie wykonania przeglądu rocznego
przez Autoryzowany Punkt Serwisowy.

•  Urządzenie, o którym mowa, musi być
wykorzystywane wyłącznie zgodnie z jego
przeznaczeniem. Wszelkie inne

zastosowanie, należy uznać za
niewłaściwe, a więc niebezpieczne.

•  Producent nie ponosi odpowiedzialności
za obrażenia poniesione przez osoby lub
szkody materialne, spowodowane przez
niewłaściwe zainstalowanie lub złą
konserwację oraz w każdej sytuacji
krytycznej powstałej w wyniku
nieprzestrzegania instrukcji podanych
przez producenta.

•  Po zdjęciu opakowania, należy upewnić
się, czy zawartość jest nieuszkodzona.

•  Elementy opakowania muszą być
umieszczone w ten sposób, aby dzieci nie
miały do nich dostępu.

•  Do czyszczenia zewnętrznych części
wystarczy wilgotna szmatka, ewentualnie
zwilżona wodą z mydłem. Nie należy
stosować mocnych (ściernych) środków do
mycia i rozpuszczalników.

•  Nie zastosowanie się do wytycznych
zawartych w niniejszej instrukcji oraz do
obowiązujących norm i wytycznych
prawnych może spowodować utratę
gwarancji na urządzenie.

Oznaczenia CE
Oznaczenia CE potwierdzają, że urządzenia
gazowe Ferroli są zgodne z wymaganiami
zawartymi w odpowiednich dyrektywach
europejskich.
W szczególności, urządzenie to spełnia
następujące dyrektywy CEE i normy
techniczne w nich przywołane.
•  Dyrektywa dotycząca Urządzeń Gazowych

90/396 przyjęta poprzez DPR z dnia
15.11.96 nr 661

•  Dyrektywa dotycząca Sprawności 92/42
przyjęta poprzez DPR z dnia 15.11.96
nr 660

•  Dyrektywa dotycząca Niskiego Napięcia
73/23 (zmieniona przez 93/68)

•  Dyrektywa dotycząca Kompatybilności
Elektromagnetycznej 89/336 (zmieniona
przez 93/68) przyjęta poprzez DPR z dnia
15.11.96 nr 615
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1. CHARAKTERYSTYKI I DANE TECHNICZNE

1.1 Wstęp

Arena 30 A firmy Ferroli jest wiszącym kotłem najnowszej generacji, w którym zastosowano
nowatorskie rozwiązania przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
Arena 30 A służy do ogrzewania wody w instalacjach c.o. i produkcji ciepłej wody użytkowej za
pośrednictwem podgrzewacza pojemnościowego. Wykorzystując dodatkowe zyski ciepła z procesu
kondensacji, kocioł osiąga bardzo wysoką sprawność i niskie emisje zanieczyszczeń. Arena może
pracować na gazie ziemnym lub płynnym LPG.
Korpus kotła stanowi jednobryłowy wymiennik ciepła ze stopu aluminium, o kształcie graniastosłupa
na podstawie sześciokątnej. Korpus umieszczony jest w cylindrycznym płaszczu stalowym
odpowiednio izolowanym od zewnątrz. Wewnątrz jednobryłowego wymiennika ciepła, w chłodzonej
komorze spalania, umieszczono nierdzewny, promieniowy palnik ze wstępnym mieszaniem,
wyposażony w elektroniczny zapłon z jonizacyjną kontrolą płomienia. Specjalna konstrukcja palnika
umożliwia osiąganie niewielkich emisji zanieczyszczeń, gwarantując jednocześnie wysoką
niezawodność i trwałość urządzenia.
Wyposażenie kotła w zamkniętą komorę spalania umożliwia całkowite odizolowanie procesu spalania
od pomieszczenia, w którym został on zainstalowany. Wentylator z modulowaną prędkością obrotową
wirnika, zintegrowany bezpośrednio z zespołem gazowym, zapewnia prawidłowe odprowadzenie
spalin z kotła, jak również doprowadzenie niezbędnej ilości powietrza wykorzystywanego w procesie
spalania gazu. Wentylator wraz z zespołem gazowym połączone są bezpośrednio z układem
powietrzno-spalinowym.
Kocioł przystosowany jest do współpracy z pojemnościowym podgrzewaczem wody użytkowej,
dlatego też w jego wyposażeniu znajduje się już pompa ładująca oraz odpowiednie króćce służące do
połączenia go z wężownicą grzewczą zasobnika c.w.u. Elektronika kotła umożliwia odpowiednie
opomiarowanie całego układu, zapewniając priorytet produkcji c.w.u. nad układem centralnego
ogrzewania.
Mikroprocesorowy system kontroli i regulacji z autodiagnostyką, prosty w obsłudze interfejs
użytkownika wyposażony w klawisze funkcyjne i wyświetlacz, umożliwiają pełną kontrolę pracy
urządzenia. W celu ułatwienia prac serwisowych parametry pracy oraz dane eksploatacyjne kotła
przechowywane są w pamięci mikroprocesora. Podłączenie elektroniki kotła do komputera osobistego
umożliwia odczytanie pracownikom serwisu wszystkich danych zapisanych w pamięci.
Automatyka kotła Arena w połączeniu z czujnikiem temperatury zewnętrznej oraz programowalnym
regulatorem pokojowym zapewnia pogodową regulację urządzenia. Wpływa to na wyskoki komfort
użytkowania i obniżenie kosztów eksploatacji.
W skład wyposażenia kotła wchodzą: pompa obiegowa c.o. z regulacją wydajności, pompa zasilająca
wężownicę zasobnika c.w.u. (pompa ładująca), naczynie wzbiorcze c.o., zawór bezpieczeństwa c.o.,
kurek napełniania instalacji grzewczej, kurek spustowy, presostat wody (czujnik ciśnienia
minimalnego), czujnik temperatury spalin, czujniki temperatury c.o. i termostat bezpieczeństwa c.o.
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1.2 Charakterystyki konstrukcyjne

Wymiary i przyłącza

Opis

1 Zasilanie instalacji c.o. ∅ 3/4��
2 Zasilanie podgrzewacza wody użytkowej ∅ 3/4��
3 Doprowadzenie gazu ∅ 1/2��
4 Powrót z podgrzewacza wody użytkowej ∅ 3/4��
5 Powrót z instalacji c.o. ∅ 3/4��
6 Kurek spustowy c.o.
7 Zawór bezpieczeństwa c.o.
8 Odprowadzenie spalin
9 Doprowadzenie powietrza

Rys. 1
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Widok ogólny i główne elementy

Rys. 2

Legenda

14 Zawór bezpieczeństwa
16 Wentylator
32 Pompa c.o.
34 Czujnik temperatury ogrzewania
35 Odpowietrznik
44 Zespół gazowy
49 Termostat bezpieczeństwa
56 Naczynie wzbiorcze c.o.
69 Przewód odprowadzający spaliny
70 Przewód doprowadzający powietrze
74 Kurek do napełniania instalacji
114 Presostat wody

151 Kurek spustowy instalacji
161 Kondensacyjny wymiennik ciepła
179 Zawór zwrotny
186 Czujnik temperatury na powrocie
191 Czujnik temperatury spalin
213 Przewód giętki na doprowadzeniu powietrza
214 Redukcja na odprowadzeniu spalin
215 Redukcja na doprowadzeniu powietrza
216 Pompa ładująca podgrzewacza wody

użytkowej
217 Izolacja korpusu kotła
220 Centralka elektroniczna zapłonu
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Schemat hydrauliczny

Rys. 3

Legenda

14 Zawór bezpieczeństwa
16 Wentylator
22 Palnik główny
32 Pompa c.o.
34 Czujnik temperatury ogrzewania
44 Zespół gazowy
49 Termostat bezpieczeństwa
56 Naczynie wzbiorcze c.o.
74 Kurek do napełniania instalacji

82 Elektroda jonizacyjna
114 Presostat wody
179 Zawór zwrotny
186 Czujnik temperatury na powrocie
188 Elektroda zapłonowa
191 Czujnik temperatury spalin
216 Pompa ładująca podgrzewacza wody

użytkowej
221 Obejście (by-pass)
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1.3 Tabela danych technicznych

Moce Wydajność
max

Wydajność
min.

Moc cieplna użytkowa 80ºC-60ºC kW 30,0 7,4
Moc cieplna użytkowa 50ºC-30ºC kW 31,5 8,2
Natężenie przepływu gazu ziemnego GZ-50 nm3/h 3,27 0,80
Ciśnienie zasilania gazu ziemnego GZ-50 mbar 20 20
Natężenie przepływu gazu płynnego LPG kg/h 2,44 0,60
Ciśnienie zasilania gazu płynnego LPG mbar 37 37
Spalanie Wydajność

max
Wydajność

min.
CO2 (GZ-50) % 9,5 9,0
CO2 (LPG) % 10,2 9,5
Temperatura spalin dla parametrów 80ºC-60ºC ºC 70 65
Temperatura spalin dla parametrów 50ºC-30ºC ºC 40 32
Natężenie przepływu spalin kg/h 49 13
Ilość kondensatu kg/h 3,3 1,4
Wartość pH kondensatu wodnego pH 4,1
Sprawność Wydajność

max
Wydajność

min
Dla parametrów 80ºC-60ºC % 98,0 98,7
Dla parametrów 50ºC-30ºC % 105,9 107,9
przy 30% obciążenia nominalnego % 109,5
Ogrzewanie
Zakres regulacji temperatur ogrzewania ºC 20 - 90
Maksymalna temperatura robocza ogrzewania ºC 90
Maksymalne ciśnienie robocze ogrzewania bary 3
Minimalne ciśnienie robocze ogrzewania bary 0,8
Pojemność zbiornika wyrównawczego litry 12
Ciśnienie wstępne w zbiorniku wyrównawczym bary 1
Całkowita zawartość wody w kotle litry 11,8
Wymiary, ciężary, przyłącza
Wysokość mm 760
Szerokość mm 460
Głębokość mm 368
Ciężar bez obciążenia kg 55
Przyłącze instalacji gazowej cale 1/2"
Przyłącza instalacji grzewczej cale 3/4"
Przyłącza do podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. cale 3/4"
Odprowadzenie kondensatu (przewód giętki) mm 15x20
Maksymalna długość kominów oddzielnych D=80*
(*Wartość wyrażona w metrach powietrza - patrz system obliczeń
FERROLI)

meq 100

Zasilanie elektryczne
Maksymalny pobór mocy elektrycznej W 150
Pobór mocy elektrycznej przez pompę (na I-II-III prędkości) W 48-67-93
Napięcie zasilania / częstotliwość V/Hz 230/50
Stopień ochrony IP44
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1.4 Wykresy

Charakterystyka pompy c.o.

Rys. 4

Straty ciśnienia w kotle

Rys. 5
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1.5 Schemat elektryczny
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2. INSTALACJA

2.1 Zalecenia ogólne

KOCIOŁ MOŻE BYĆ ZAINSTALOWANY WYŁĄCZNIE PRZEZ WYSPECJALIZOWANY
I WYKWALIFIKOWANY PERSONEL, PRZY ZACHOWANIU WSZYSTKICH ZASAD PODANYCH
W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI TECHNICZNEJ, OBOWIĄZUJĄCYCH ROZPORZĄDZEŃ PRAWNYCH,
PRZEPISÓW NORM UNI I CEI ORAZ EWENTUALNYCH NORM LOKALNYCH.

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

2.2 Ustawienie i montaż na ścianie
Kocioł przeznaczony jest do
zainstalowania/zawieszenia naściennego. Do
przymocowania kotła służą podłużne otwory
umieszczone w ramie w tylnej części
urządzenia. Mocowanie do ściany musi
zapewniać stabilne i skuteczne utrzymanie
urządzenia.
Jeżeli urządzenie zabudowane jest w meblach
lub zamontowane bokiem, należy przewidzieć
przestrzeń do wykonywania zwykłych czynności
konserwacyjnych (serwisowych). Na rysunku 7
przestawiono minimalną przestrzeń, jaką należy
pozostawić wokół urządzenia.

Rys. 7

Minimalne Zalecane
A 3 cm 15 cm

B 15 cm 30 cm

C 10 cm 15 cm

D
1,5 cm
(od panelu wysuniętego) > 50 cm
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Wzornik
Opcjonalnie wraz z kotłem może być dostarczany zestaw wsporników mocujących do ściany "A" (rys.
A) oraz wzornik metalowy służący do zaznaczenia na ścianie otworów wyjściowych przewodów.
Przy montowaniu wzornika, należy zachować kolejność przedstawioną poniżej.

Zgiąć pod kątem 90° elementy 1, 2
i 3 tak jak pokazano na rysunku A.
Zamontować wsporniki A i C na
wsporniku B.

Rys. A

Zgiąć elementy 1, 2 i 3 tak jak pokazano na
rysunku B.

Rys. B
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Ustawić wzornik na ścianie, na której ma być
zamontowany kocioł i za pomocą
poziomnicy, sprawdzić, czy wsporniki "B" i
"C" ustawione są w poziomie, a wspornik "A"
w pionie (rys. C).
Zamocować następnie wzornik na ścianie za
pomocą dwóch śrub lub dwóch gwoździ "E"
w otworach "D".

Rys. C

Po zamocowaniu wzornika na ścianie,
uzyskuje się punkty podłączenia przewodów
wody i gazu do kotła oraz punkty do
wykonania otworów "F" w celu zamocowania
wspornika utrzymującego kocioł "A" na
ścianie.
Korzystając z otworów "G" i ewentualnie
również z otworów "H" zamocować wspornik
kurków z zestawu Ferroli.
Uwaga: W celu zamontowania kurka należy
postępować według instrukcji znajdujących
się w zestawie.
Zdjąć wsporniki "B" i "C" i zamocować na
ścianie wspornik mocujący A. Zawiesić
kocioł na dwóch kołkach gwintowanych "L" i
zamocować go za pomocą dwóch nakrętek
z dwoma podkładkami.

Rys. D

Opis
1 Zasilanie instalacji c.o.
2
3 Doprowadzenie gazu
4
5 Powrót z instalacji c.o.
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2.3 Podłączenie do instalacji hydraulicznej
Wykonać podłączenia do odpowiednich przyłączy,
w miejscach przedstawionych na rys. 8.

Legenda
1 Zasilanie instalacji c.o. ¾��
2 Zasilanie zasobnika c.w.u. ¾��
3 Doprowadzenie gazu ½��
4 Powrót z zasobnika c.w.u ¾��
5 Powrót z instalacji c.o. ¾��
6 Kurek spustowy

Rys. 8

Ponadto zaleca się zamontowanie między kotłem a instalacją ogrzewania zaworów odcinających,
co pozwala, w razie konieczności, na odłączenie kotła od instalacji bez konieczności jej opróżniania.
Króciec wylotowy zaworu bezpieczeństwa powinien być połączony z lejkiem odpływowym, tak  aby nie
dopuścić do wypływu wody na podłogę w przypadku nadciśnienia w obiegu wodnym c.o. Wykonać
podłączenie kotła tak, aby jego przewody wewnętrzne nie były naprężone.
Długa, niezawodna i bezpieczna praca kotła zależy od poprawnego dopasowania do niego instalacji
hydraulicznej wyposażonej we wszystkie niezbędna akcesoria.
Uwaga: Instalację grzewczą należy wyposażyć w armaturę odpowietrzającą, w miejscach w których
istnieje ryzyko powstawania �poduszek powietrznych�, czyli w miejscach zapowietrzania się instalacji.
Uwaga: Na powrocie instalacji c.o. przy kotle należy zamontować filtr.

2.4 Charakterystyka wody kotłowej
W przypadku wody o twardości przewyższającej 5mval/dm3, zaleca się używanie wody o
odpowiednich własnościach, aby nie dopuścić do tworzenia się kamienia osadowego. Należy
pamiętać, że nawet niewielki kamień osadowy o kilku milimetrach grubości powoduje, na skutek
niskiej przewodności cieplnej, znaczne przegrzewanie ścianek kotła, a w konsekwencji poważne
usterki. Konieczne jest uzdatnianie wody w przypadku instalacji bardzo rozbudowanych
(zawierających duże ilości wody) lub z częstym uzupełnianiem wody w instalacji. Gdyby w tych
przypadkach wystąpiła konieczność częściowego lub całkowitego opróżnienia instalacji wodnej, przy
ponownym napełnianiu, wymaga się zastosowania wody uzdatnionej.

2.5 Podłączenie do instalacji gazowej
Podłączenie gazu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewód przyłączeniowy
gazu powinien być wykonany ze sztywnej rury, z zamontowanym na niej odcinającym zaworem
gazowym. Przypomina się, że ewentualne giętkie przewody przyłączeniowe powinny posiadać
odpowiednie atesty i dopuszczenia.
Wydajność licznika gazowego powinna być wystarczająca dla jednoczesnego użytkowania wszystkich
urządzeń do niego podłączonych.
Średnica przewodu gazowego wychodzącej z kotła nie przesądza o średnicy rurociągu między
urządzeniem i licznikiem, średnice przewodów rurowych na tym odcinku powinny być dobrane z
uwzględnieniem strat ciśnienia.
Uwaga: Na przewodzie gazowym zasilającym przed kotłem należy zamontować filtr gazowy.
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2.6 Podłączenie podgrzewacza pojemnościowego wody użytkowej
Podgrzewacz należy podłączyć bezpośrednio do odpowiednich przyłączy, w miejscach
przedstawionych na rys. 1 lub 8. Jeżeli podgrzewacz ustawiany jest na podłodze pod kotłem,
konieczne jest pozostawienie wolnej przestrzeni, pomiędzy obydwoma urządzeniami, niezbędnej do
wyjęcia zespołu palnika, tak jak to przedstawiono na rys. 7. Należy ponadto uważać, aby przewody
łączące z podgrzewaczem nie utrudniały lub nie ograniczały możliwości wyjęcia zespołu palnika (patrz
również na czynności serwisowe przedstawione na rysunkach 24a -24h).

2.7 Podłączenie odprowadzenia kondensatu
Kocioł musi być połączony z syfonem do odprowadzania kondensatu. Syfon dostarczany jest
w ramach seryjnego wyposażenia urządzenia.
1) Wysunąć szary przewód giętki A, zamontowany już w kotle, przez odpowiedni podłużny otwór w

dolnej części kotła;
2) Ustawić syfon na ściance, przymocować go do ściany śrubą z kołkiem w punkcie mocowania B;
3) Podłączyć szary przewód A do złączki stopniowanej E w górnej części syfonu, przycinając

ewentualnie na odpowiedni wymiar;
4) Podłączyć przewód karbowany C do dolnej części (złączka ciśnieniowa D);
5) Przed ostatecznym podłączeniem przewodu karbowanego C do instalacji neutralizującej, wlać

do syfonu około 0,5 litra wody.

Rys. 9

2.8 Podłączenia elektryczne

Zasilanie
Kocioł powinien być podłączony do jednofazowej sieci elektrycznej 230V � 50Hz. Między kotłem a
siecią należy zamontować bezpiecznik (maksymalnie 3A) oraz wyłącznik dwustykowy, o przerwie
międzystykowej min. 3mm. Kocioł musi być uziemiony.
Podłączając kocioł do sieci elektrycznej należy bezwzględnie PRZESTRZEGAĆ BIEGUNOWOŚCI
(FAZA: kabel brązowy/ NEUTRALNY: kabel granatowy/    :  kabel żółto-zielony).
Uwaga: W przypadku wymiany kabla elektrycznego zasilania, używać wyłącznie kabla �HAR H05 W-
F� 3x0,75mm2 o średnicy zewnętrznej max 8mm.
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Termostat pokojowy, sonda zewnętrzna i sterowniki dodatkowe
Pod skrzynką elektryczna znajduje się listwa zaciskowa wielobiegunowa do podłączenia:
•  Termostatu pokojowego (1-2)

UWAGA: TERMOSTAT POKOJOWY MUSI
MIEĆ CZYSTE STYKI.  PO PODŁĄCZENIU
230 V DO ZACISKÓW PRZEZNACZONYCH
DO PODŁĄCZENIA TERMOSTATU
POKOJOWEGO POWODUJE SIĘ
NIEODWRACALNE USZKODZENIE KARTY
ELEKTRONICZNEJ.
Przy podłączeniu termostatu pokojowego z
programatorem lub wyłącznika czasowego, nie
zasilać tych urządzeń z instalacji elektrycznej
kotła. W zależności od typu urządzenia,
powinny one być zasilane bezpośrednio z sieci
lub z baterii.

•  Wyłącznik zdalnego wybierania trybu
economy/comfort (3-4).

Przy zamkniętym wyłączniku, kocioł działa w
trybie "Comfort", niezależnie od ustawienia w
menù lub na zdalnym sterowniku.

•  Sonda temperatury zewnętrznej (7-8)
Przy podłączonej sondzie (opcja), kocioł działa
z płynną regulacją temperatury, według
nastawionej krzywej grzania (patrz punkt 4.11).
Jeżeli sonda nie jest podłączona, niemożliwe
jest działanie z płynną regulacją temperatury, a
ewentualne nastawienie krzywej grzania
(parametr 9 w menù) jest ignorowane przez
system sterujący.

•  Zdalny sterownik (9-10), umożliwia
programowalną pracę kotła z adaptacją
temperatury w pomieszczeniu (tryb
automatyczny ręczy i urlopowy), ponadto
umożliwia: wskazanie aktualnego stanu
roboczego kotła, wskazanie usterki kotła oraz
zaawansowaną diagnostykę.

•  Sonda zasobnika wody użytkowej (11-12),
służąca do regulacji temperatury w
podgrzewaczu. Sonda ta powinna być
umieszczona w tulei zanurzeniowej zasobnika
c.w.u.

W celu wykonania połączenia, odkręcić cztery
śruby mocujące dolną osłonę blaszaną i podłączyć
przewody do listwy zaciskowej przestrzegając
położenia zacisków (patrz schematy elektryczne -
rozdział 1.5)

Rys. 10c

Rys. 10a

Rys. 10b



ARENA 30 A

17

2.9 Ustawienie sondy zewnętrznej
Sondę temperatury zewnętrznej należy umieścić na ścianie północnej, północno-wschodniej lub na
ścianie przylegającej do największego pomieszczenia, w którym najczęściej się przebywa. Sonda nie
może być wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (zwłaszcza rano), a w razie
konieczności, należy ją osłonić.
W żadnym przypadku sonda nie powinna być montowana w pobliżu okien, drzwi, otworów
wentylacyjnych, kominów lub źródeł ciepła, które mogłyby mieć wpływ na jej wskazania.

Uwaga: Maksymalna dozwolona długość przewodu elektrycznego łączącego kocioł z sondą
zewnętrzną wynosi 50 m. Można zastosować przewód wspólny dwużyłowy.

Rys. 11

Rys.12
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2.10 Przewody dymowe
Arena jest urządzeniem typu C z wymuszonym ciągiem, króćce powietrzny i spalinowy muszą być
połączone z odpowiednimi systemami ssąco - wyrzucającymi, tak jak przedstawiono poniżej.
Posługując się podanymi tabelami i metodami obliczeń, należy sprawdzić, przed przystąpieniem do
instalacji, czy  długość kanałów dymowych i powietrznych nie przekracza dopuszczalnych długości
maksymalnych.
Uwaga: Arena musi być zainstalowana z przewodami spalinowo-powietrznymi dostarczonymi przez

Ferroli. Niezastosowanie takich przewodów pociąga za sobą automatyczną utratę gwarancji
oraz zwalnia z wszelkiej odpowiedzialności firmę FERROLI.

2.11 Podłączenie przewodów współosiowych
Oferowany jest zestaw adaptacyjny współosiowy 80/125mm do połączenia kotła z przewodami
współosiowymi. Dzięki niezwykle prostemu montażowi i zastosowaniu uszczelek z podwójnym
obrzeżem w miejscach połączeń, rozwiązanie to jest niezwykle korzystne i bezpieczne. Ponadto
oferowany jest zestaw współosiowy 60/100mm.
Całkowita długość przewodów współosiowych nie może przekraczać maksymalnych długości
podanych w poniższej tabeli. Druga tabela przedstawia straty, jakie należy uwzględnić dla kolan
zastosowanych w instalacji spalinowo-powietrznej. Do ogólnej sumy strat  nie wlicza się kolana
początkowego.

Maksymalna dopuszczalna długość przewodów
Ø 100/60 mm współosiowy Ø 125/80 mm współosiowy

Pionowy Poziomy* Pionowy Poziomy*
Arena 30 C 12 m 11 m 21 m 20 m

Straty dla kolan współosiowych
60/100 mm, kolano 90° 1 m
60/100 mm, kolano 45° 0,5 m
80/125 mm, kolano 90° 0,5 m
80/125 mm, kolano 45° 0,25 m

Sposób podłączenia układu współosiowego przedstawiono
na rys. 13.
Do adaptera 1 można podłączyć kolano współosiowe 3 i
następnie przewody w układzie poziomym lub
bezpośrednio przewód współosiowy 2 jako element układu
pionowego.

Rys. 13
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Należy pamiętać, że przewody współosiowe poziome
muszą być pochylone w stronę kotła ze spadkiem
5%/metr. Wówczas tworzący się w kanałach dymowych
kondensat spływa do kotła. Przewody współosiowe
powinny być uszczelnione odpowiednią tulejką
uszczelniającą w miejscach połączenia ze ścianą.
Przewód zewnętrzny powinien wystawać ze ściany -
od 10 do 60 mm (rys. 15).

Rys. 15

2.12 Podłączenie przewodów rozdzielonych
Przewody oddzielne Ø60 do zasysania powietrza i odprowadzania spalin mogą być podłączone
bezpośrednio do kotła, jak pokazano na rys. 16a. Przewody Ø 80 należy połączyć z kotłem
pośrednio, poprzez redukcje 80/60 (rys. 16b i 16c).

Rys. 16a Rys. 16b Rys. 16c

W celu sprawdzenia, czy nie przekroczono maksymalnej dopuszczalnej długości przewodów w
systemie rozdzielonym, należy wykonać proste obliczenie:

1 Dla każdego elementu w tabelach 1-5 podano stratę ciśnienia "równoważną w metrach-
powietrza", która zależy od położenia ,zainstalowania tego elementu (na ssaniu powietrza
lub na odprowadzaniu spalin, pionowy, poziomy).
Strata ta nazywana jest "równoważną w metrach-powietrza" ponieważ odnosi się do straty
na jednym metrze przewodu znajdującego się na doprowadzeniu powietrza (ustalono, że
wartość tej straty równa się 1). Na przykład, kolanko 90º o średnicy Ø 80 znajdujące się na
odprowadzaniu spalin posiada stratę równoważną 2,5 metra-powietrza, czyli posiada stratę
równą 2,5 metra bieżącego przewodu znajdującego się na doprowadzeniu powietrza do
kotła.

2 Po ostatecznym określeniu schematu systemu przewodów rozdzielnych, należy zsumować
straty w metrach równoważnych wszystkich elementów i akcesoriów w systemie.

3 Sprawdzić, czy obliczona strata całkowita jest mniejsza lub równa 100 metrom
równoważnym, to jest maksymalna wartość dopuszczalna dla tego modelu kotła.
W przypadku, gdyby wybrany system kominów przekraczał maksymalną dopuszczalną
wartość graniczną, zaleca się zastosowanie, na niektórych odcinkach, przewodów
o większej średnicy.
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Tabela 2
Straty równoważne w
metrach (powietrza)

powietrze spaliny

Akcesoria Ø 80

Pi
on

ow
y

Po
zi

om
y

Pi
on

ow
y

Po
zi

om
y

Opis
Końcówki

zapobiegające
cofaniu się spalin

Ø 80 mm KWMA86A 5

Końcówka
powietrza

zabezpieczająca
ssanie Ø 80 mm

KWMA85A
2

Komin
odprowadzania
dymów -ssanie
powietrza do
podłączenia

współosiowego

Złączka do
komina

odprowadzania
dymów

Ø 80 mm

KWMA83U

KWMA86U 4

Komin
odprowadzania
dymów - ssanie

powietrza do
podłączenia

rozdzielonego �
Ø 80 mm

KWMA84U 12

* PPs = Polipropylen specjalny do kondensacji

Podane wielkości straty odnoszą się do oryginalnych
kanałów i akcesoriów FERROLI

2.13 Tabela strat ciśnienia w przewodach i akcesoriach

Tabela 1
Straty równoważne w
metrach (powietrza)

powietrze spaliny

Akcesoria Ø 80

Pi
on

ow
y

Po
zi

om
y

Pi
on

ow
y

Po
zi

om
y

Opis

KWMA83W* . 1,00m 1 1 1,6 2
KWMA38A . 0,50 m 0,5 0,5 0,8 1
KWMA83A . 1,00 m 1 1 1,6 2
KWMA06K . 2,00 m 2 2 3,2 4

Przewód Ø 80

KWMA07K . 4,00 m 4 4 6,4 8

KWMA01K 1,2 1,8

Kolanko 45º
Ø 80 mm

KWMA65W* 1,2 1,8

Kolanko 90º
Ø 80 mm

KWMA02K

2,0 2,5

KWMA01W* 1,5 2,0

Kolanko 90º
Ø 80 mm

KWMA82A 1,5 2,0

Trójnik rurowy
80 mm z

zatyczką do
kontroli i syfonem

do
odprowadzania

kondensatu

KWMA05K

7

Złącze kielichowe
do zbierania
kondensatu

KWMA55U

3

Złączka
redukcyjna
kielichowa

Ø 80/100 mm

KWMA03U

0
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Tabela 4
Straty równoważne w
metrach (powietrza)

powietrze spaliny

Akcesoria Ø 100

Pi
on

ow
y

Po
zi

om
y

Pi
on

ow
y

Po
zi

om
y

Opis

KWMA08K  1,00 m 0,4 0,4 0,4 0,7

Przewód
Ø 100

KWMA09K . 2,00 m 0,8 0,8 0,8 1,4

Kolanko 45º
Ø 100 mm

KWMA03K 0,6 0,8

Kolanko 90º
Ø 100 mm

KWMA04K 0,8 1,0
Końcówki

zapobiegające
cofaniu się

spalin Ø 100
mm KWMA29K 3

Końcówka
powietrza

zabezpieczająca
ssanie

Ø 100 mm
KWMA14K 1,5

Złączka
redukcyjna

kielichowa Ø
100/80 mm

KWMA03U 1,5 3

Tabela 3
Straty równoważne w
metrach (powietrza)

powietrze spaliny

Akcesoria Ø 60

Pi
on

ow
y

Po
zi

om
y

Pi
on

ow
y

Po
zi

om
y

Opis

Przewód Ø 60

KWMA89W* . 1,00 m 3 3 4,0 4,5

Kolanko 45º
Ø 60 mm

KWMA39W* 3 4,5

Kolanko 90º
Ø 60 mm

KWMA88W* 4 5,2
Końcówki

zapobiegające
cofaniu się

powietrza/dymów
Ø 60 mm KWMA90A 5 9

Złączka
redukcyjna

kielichowa Ø
60/80 mm

KWMA02W 0

* PPs = Polipropylen specjalny do kondensacji

Tabela 5
Straty równoważne w
metrach (powietrza)

powietrze spaliny

Przewód giętki

Pi
on

ow
y

Po
zi

om
y

Zg
ię

ty
 p

od
ką

te
m

 9
0°

Pi
on

ow
y

Po
zi

om
y

Zg
ię

ty
 p

od
ką

te
m

 9
0°

Opis
Przewód giętki

rolka 30 m,
wewnątrz gładki,
Ø wewn. 72 mm,
Ø zewn. 79 mm

AISI 316L KWMA18K 2,5 2,5 3,5 3 3 5
Tulejka końcówki

przewodu
giętkiego

Ø 72/79 mm do
80 mm

AISI 316L KWMA21K 0 0
Tulejka końcówki

przewodu
giętkiego

Ø 79/72 mm do
80 mm

AISI 316L KWMA21K 2 4
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Przykładowe obliczenia dotyczące układu rozdzielnego o maksymalnej długości przewodów równej
100 metrom równoważnym.

Uwaga: Kanały dymowe i powietrzne muszą być pochylone w kierunku kotła ze spadkiem 5%/metr w
przypadku układów poziomych.

Rys. 17

Numer Ilość elementów Opis Strata
równoważna

1 33 Przewód spalinowy pionowy ∅ 80 52,8 m
2 33 Przewód powietrza pionowy ∅ 80 33,0 m
3 1 Komin odprowadzający spaliny (KWMA84U) 12,0 m

Razem 97,8 m
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2.14 Podłączenie do kanałów dymowych zbiorczych lub pojedynczych kominów z ciągiem
naturalnym

Norma UNI 10641 zawiera kryteria dotyczące projektowania i sprawdzania wewnętrznych wymiarów
zbiorczych kanałów dymowych i kominów pojedynczych z ciągiem naturalnym do urządzeń ze
szczelną komorą wyposażonych w wentylator w obiegu spalania.

Jeżeli więc planuje się podłączenie kotła Arena 30 A do zbiorczego kanału dymowego lub do
pojedynczego komina z ciągiem naturalnym, kanał dymowy lub komin muszą być zaprojektowane
przez wykwalifikowanych techników specjalistów zgodnie z normą UNI 10641.

W szczególności, przewidziano, że kominy i kanały dymowe muszą mieć następujące charakterystyki:
•  Być zwymiarowane zgodnie z metodą obliczeń przedstawioną w tej normie
•  Być nieprzepuszczalne dla produktów spalania, odporne na dymy i ciepło oraz nieprzepuszczalne

dla kondensatów
•  Posiadać przekrój okrągły lub czworokątny (dopuszcza się pewne przekroje hydraulicznie

równoważne), przy przebiegu pionowym i nie mogą mieć przewężeń
•  Posiadać kanały, przez które przepływa gorący dym, przebiegające w odpowiedniej odległości lub

odizolowane od materiałów palnych
•  Być podłączone tylko do jednego urządzenia na danym piętrze, maksymalnie do 6 urządzeń w

sumie (8, jeżeli jest otwór lub przewód wyrównawczy)
•  Nie posiadać mechanicznych urządzeń ssących w przewodach głównych
•  Działać przy podciśnieniu na całej długości, podczas funkcjonowania stacjonarnego
•  Posiadać przy podstawie komorę na materiały stałe lub ewentualne kondensaty, co najmniej

0,5 m, posiadającą hermetyczne drzwiczki metalowe do zamykania.
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3. OBSŁUGA I KONSERWACJA

3.1 Regulacje

Zmiana gazu zasilającego
Czynności związane z regulacją i przezbrojeniem kotła mogą być wykonane jedynie przez
wykwalifikowany personel. FERROLI nie bierze na siebie odpowiedzialności za szkody wynikające z
uszkodzenia kotła przez osoby nie upoważnione do serwisu.
Urządzenie można zasilać gazem ziemnym lub gazem płynnym, na opakowaniu i tabliczce z danymi
technicznymi urządzenia podany jest typ gazu na jaki przystosowano kocioł fabrycznie, z reguły jest to
gaz typu G20 (GZ-50).
W razie konieczności przezbrojenia kotła z gazu G20 na gaz płynny LPG, należy umieścić między
zespołem gazowym a zwężką Venturiego odpowiednią membranę. Następnie za pośrednictwem
śruby regulacyjnej F (rys.19) wyregulować zawartość procentową CO2 w spalinach na wartość
nominalną (z dokładnością do +/- 0.1%) podaną w tabeli:

Gaz zasilania Membrana Wartość nominalna CO2
przy maksymalnej mocy

Metan (G20) - 9,5%
LPG (G31)  Ø 4,8 mm 10,2%

W celu przezbrojenia kotła postępować w następujący sposób:

Rys. 19

Uwaga: H � nastawa fabryczna, naruszenie grozi utratą gwarancji.

1 Zdjąć dolną osłonę blaszaną i otworzyć płaszcz kotła
2 W razie konieczności umieścić lub wyjąć membranę według instrukcji podanych w

punktach 3-11, w przeciwnym razie przejść do punktu 12
3 Odłączyć gaz i zasilanie elektryczne w przypadku, gdy kocioł był już zainstalowany
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4 Wyjąć aparat zapłonowy "A" z obudowy zaworu, odkręcając śrubę mocującą "B"
5 Odkręcić krążek połączenia między zespołem gazowym a przewodem doprowadzenia

gazu
6 Wyjąć przewód giętki doprowadzenia powietrza z wlotu zwężki Venturiego na wentylatorze

Rys. 20

7 Odkręcić śruby mocujące "C" i wyjąć zespół zwężki Venturiego + zespół gazowy
8 Odkręcić trzy śruby mocujące "D" i rozdzielić zespół gazowy od zwężki Venturiego
9 Wymienić membranę "E", zwracając uwagę przy montowaniu nowej membrany i uszczelki,

na prawidłowe ułożenie w gnieździe korpusu zespołu
10 Ponownie zamontować zespół gazowy, aparat zapłonowy, połączenia, według powyższych

instrukcji, postępując w odwrotnej kolejności
11 Sprawdzić szczelność połączeń gazu
12 Zamontować sondę analizatora spalin na odprowadzeniu spalin z kotła
13 Włączyć kocioł i doprowadzić do osiągnięcia maksymalnej mocy na palniku: zaleca się

otwarcie jednego lub kilku kurków ciepłej wody sanitarnej i sprawdzenie na wyświetlaczu,
czy parametr 8 (moc kotła) osiągnął wartość 99

14 Za pomocą analizatora zmierzyć zawartość CO2 w spalinach przy kotle ustawionym
na maksymalną moc.

15 W razie konieczności, kręcić powoli śrubą regulacyjną F (rys. 19) znajdującą się na
zwężce Venturiego, w celu doprowadzenia procentowej zawartości CO2 do wartości
nominalnej (z dokładnością do +/- 0.1%) podanej w tabeli dla danego typu gazu. Zaleca
się wykonywanie regulacji wyłącznie śrubą F, a nie na zespole gazowym: mogłoby to
ujemnie wpłynąć na prawidłowe działanie urządzenia.

16 Po wykonaniu regulacji, umieścić pomarańczową tabliczkę znajdującą się w zestawie
do zmiany, obok tabliczki z danymi technicznymi oraz zamontować płaszcz kotła i osłonę
dolną.
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Regulacja ∆∆∆∆t instalacji
Skok termiczny ∆t, czyli różnica między temperaturą
wody grzewczej na zasilaniu i na powrocie z instalacji,
może być regulowany poprzez zmianę prędkości
obrotowej wirnika pompy obiegowej (rys. 22 - A). Należy
pamiętać, że zwiększeniu prędkości odpowiada
zmniejszenie ∆t i odwrotnie. Charakterystyki pompy
obiegowej w zależności od wydajności przedstawiono
w rozdziale 1.
W celu pełnego wykorzystania zalet kondensacji, zaleca
się pracę kotła przy niskich temperaturach na powrocie
instalacji, niższych niż 45-50°C. Kocioł pracuje
prawidłowo również z temperaturami powrotnymi
wyższymi, ale wtedy temperatura spalin na wyjściu jest
zbliżona lub wyższa od punktu rosy, co powoduje
zmniejszenie kondensacji.
Szczególną właściwością kotła ARENA jest możliwość
działania przy wysokich ∆t, aż do 50°C. Można
wykorzystać tę cechę do utrzymywania niskiej
temperatury powrotnej instalacji, nawet wtedy, gdy
wymagane są wysokie temperatury na zasilaniu, co
pozwala na działanie urządzenia z pełną kondensacją.

Rys. 22

Regulacja obejścia (by-passu)
Kocioł wyposażony jest w obejście między zasilaniem c.o. a powrotem, umożliwiające zapewnienie
minimalnej cyrkulacji wewnątrz urządzenia, głównie w połączeniu z instalacjami wyposażonymi
w strefowe zawory termostatyczne z całkowitym zamknięciem. Regulację obejścia wykonuje się
kurkiem regulacyjnym za pomocą śrubokręta poprzez otwór "C" (rys. 23) znajdujący się na spodzie
kotła.

Regulacja ciśnienia hydraulicznego w instalacji
Kocioł wyposażony jest w kurek do ręcznego napełniania instalacji grzewczej. Ciśnienie napełniania
przy instalacji zimnej, odczytane na manometrze kotła "B", musi wynosić około 1,5bara. Gdyby
podczas pracy układu c.o. ciśnienie instalacji spadało (z powodu parowania gazów rozpuszczonych w
wodzie) do wartości niższych niż powyższe minimum, użytkownik będzie musiał doprowadzić je do
wartości początkowej dokonując regulacji za pomocą kurka "A" napełniania. Dla prawidłowego
działania kotła, ciśnienie w nim, po nagrzaniu, musi wynosić około 2-2,5bara. Po zakończeniu tej
operacji, należy zamknąć kurek do napełniania.

Rys. 23
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3.2 Uruchomienie
Uruchomienie musi być wykonane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami wydawanymi przez
Ferroli Poland.
Kontrole, jakie należy przeprowadzić przed pierwszym włączeniem i po wszelkich pracach
konserwacyjnych, które wymagały odłączenia od instalacji lub naruszenia zabezpieczeń lub części
kotła:

Przed włączeniem kotła:
•  Otworzyć ewentualne zawory odcinające między kotłem a instalacjami
•  Sprawdzić szczelność instalacji gazowej, z zachowaniem ostrożności, w celu wykrycia

ewentualnych nieszczelności na złączach.
•  Napełnić instalację tak jak wcześniej opisano i odpowietrzyć kocioł oraz instalację poprzez

otwarcie zaworu odpowietrzającego znajdującego się na górze urządzenia (rys. 2 poz.35)
oraz ewentualnych zaworów odpowietrzających w instalacji.

•  Sprawdzić, czy nie ma przecieków wody w instalacji, w obiegach wody sanitarnej, na złączach
lub w kotle.

•  Sprawdzić prawidłowość połączeń instalacji elektrycznej.
•  Sprawdzić, czy urządzenie połączone jest z właściwą instalacją uziemiającą.
•  Sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo połączone z instalacją neutralizacji kondensatu

i upewnić się, czy system ten jest sprawny.
•  Sprawdzić, czy wartość ciśnienia i natężenia przepływu gazu do ogrzewania są zgodne

z wymaganymi.
•  Sprawdzić, czy bezpośrednio w pobliżu kotła nie znajdują się płyny lub materiały łatwo palne.

Włączenie kotła:
•  Otworzyć kurek gazu
•  Odpowietrzyć przewód znajdujący się przed zaworem gazu.
•  Włączyć zasilanie elektryczne kotła.
•  Przełączyć wyłącznik główny do położenia ON (WŁ).
•  Kocioł włącza się i wykonuje pełny cykl autotestu trwający około jedną minutę, podczas którego

sprawdzane jest działanie głównych podzespołów. Na wyświetlaczu pojawiają się kolejno"
Wersja oprogramowania
Wersja parametrów
Działanie w trybie testu - (F hl)

•  Jeżeli cykl przebiegł prawidłowo:
- Jeżeli nie ma sygnału �pracy� dla obiegu sanitarnego lub grzewczego, na wyświetlaczu pojawia

się "o" małe (tryb czuwania) wraz z wartością temperatury na czujniku umiejscowionym na
zasilaniu. Należy więc uaktywnić polecenie grzania za pomocą termostatu pokojowego lub
zdalnego sterownika.

- Jeżeli wystąpił sygnał �pracy�, wyświetlacz przechodzi z fazy czuwania "o" do fazy grzania "c" i
kocioł zaczyna pracować automatycznie, sterowany przez swoje urządzenia regulacyjne
i zabezpieczające.

- Jeżeli podczas cyklu autotestu lub przy następnym włączaniu występują nieprawidłowości,
na wyświetlaczu pojawia się właściwy kod usterki, a kocioł blokuje się. Należy odczekać około
15 sekund i nacisnąć przycisk reset. Kocioł po przywróceniu normalnego stanu, powtórzy cykl
włączania. Jeżeli również po drugiej próbie kocioł nie włączy się, należy sprawdzić, czy nie
występuje usterka - patrz rozdział "Wyszukiwanie usterek".

Uwaga W przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu elektrycznym podczas pracy kotła,
gaśnie palnik. Po przywróceniu napięcia w sieci, kocioł ponownie wykonuje cykl
autotestu, a po zakończeniu go, palnik automatycznie zapala się (jeżeli nadal
wymagane jest grzanie).
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Sprawdzanie podczas działania
•  Upewnić się, czy instalacje gazowe i wodne są szczelne.
•  Sprawdzić szczelność i drożność przewodów powietrzno-spalinowych podczas pracy kotła.
•  Sprawdzić, czy obieg wody między kotłem a instalacjami przebiega prawidłowo.
•  Upewnić się, czy zespół gazowy działa prawidłowo zarówno w fazie ogrzewania, jak podczas

wytwarzania wody użytkowej.
•  Sprawdzić, czy kocioł włącza się prawidłowo, poprzez wykonanie kilku prób włączenia

i wyłączenia, za pośrednictwem termostatu pokojowego lub zdalnego sterownika.
•  Za pośrednictwem analizatora spalin, podłączonego na odprowadzeniu spalin z kotła, sprawdzić,

czy zawartość procentowa CO2 w spalinach, podczas działania kotła z maksymalną i minimalną
mocą, odpowiada wartości przewidzianej w tabeli danych technicznych (rozdział 1.3) dla danego
typu gazu.

•  Sprawdzić, czy zużycie paliwa wskazane przez licznik, odpowiada wartości przewidzianej w tabeli
danych technicznych (rozdział 1.3).

•  Sprawdzić, czy parametry są zaprogramowane prawidłowo i ewentualnie dostosować wymagania
(krzywa kompensacji, moc, temperatury, itp.).

Wyłączenie
Zamknąć kurek gazu i odłączyć zasilanie elektryczne urządzenia.
Uwaga - W przypadku długich postojów w okresie zimowym, aby uniknąć uszkodzeń na skutek
mrozu, zaleca się opróżnić całą instalację wodną kotła (instalację c.w.u. i c.o.).

3.3 Konserwacja
Poniższe operacje powinny być wykonane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami wydawanymi
przez Ferroli Poland.

Sezonowa kontrola kotła i przewodów spalinowo-powietrznych
Zaleca się przeprowadzanie co najmniej raz w roku następujących przeglądów:
•  Urządzenia sterujące i zabezpieczające (zespół gazowy, termostaty, itp.) muszą działać

prawidłowo.
•  Przewody spalinowo-powietrzne muszą być drożne oraz szczelne.
•  System odprowadzania kondensatów musi być sprawny (szczelny i drożny).
•  Instalacje gazowa i wodna muszą być szczelne.
•  Palnik i wymiennik ciepła muszą być czyste. Należy przestrzegać instrukcji podanych

w następnym rozdziale.
•  Elektrody muszą być prawidłowo ustawione oraz czyste bez nalotów i osadów.
•  Ciśnienie wody w instalacji na zimno musi wynosić około 1 - 1.5bara; jeżeli nie kształtuje się na

takim poziomie, należy doprowadzić je do takiej wartości.
•  Sprawdzić ciśnienie w naczyniu przeponowym
•  Ciśnienie i przepływ gazu muszą odpowiadać wartościom podanym w tabeli.
•  Pompy c.o. i obiegu sanitarnego nie mogą być zablokowane.
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Czyszczenie korpusu kotła i palnika

Zaleca się czyszczenie raz w roku palnika oraz
części korpusu kotła, w której ma miejsce
kondensacja. Do czyszczenia, zaleca się używanie
miękkich szczotek lub sprężonego powietrza,
natomiast nie należy stosować produktów
chemicznych ani szczotek stalowych.
W celu wymontowania palnika i uzyskania dostępu
do korpusu kotła, należy postępować następująco:
1. Zamknąć kurek zasilania gazem i odłączyć

zasilanie elektryczne.
2. Zdjąć dolną osłonę oraz obudowę blaszaną

kotła.
3. Odłączyć przewody "G" i "H" elektrod od

aparatury zapłonowej rys. 24a.
4. Wyjąć aparaturę zapłonową z korpusu zaworu,

odkręcając śrubę "A".
5. Poluzować dwie śruby mocujące "B" i

wysunąć do przodu wspornik tablicy
przyrządów "C" wraz z wszystkimi
przewodami. Zamocować wspornik w
położeniu maksymalnie wysuniętym.

6. Odłączyć zespół gazowy od przewodu
doprowadzenia gazu, odkręcając krążek
znajdujący się z tyłu zaworu, odłączyć tulejkę
giętką doprowadzenia powietrza "E" od
wentylatora oraz rurkę kompensacyjną "F" od
zaworu gazu.

7. Jeżeli wolna przestrzeń pod wentylatorem jest
mniejsza niż 30 cm, wyjąć zespół wentylator-
zespół gazowy, odkręcając 4 nakrętki
mocujące wentylator. Jeżeli jest więcej
miejsca, nie jest to konieczne i cały zespół
można wyjąć razem z sześciokątnym
wspornikiem palnika (patrz następne punkty).

8. Odkręcić kolejno 3 nakrętki mocujące "L". Po
ich wyjęciu, cały zespół "M" "palnik, elektrody,
sześciokątny wspornik" mogą zostać wyjęte z
obudowy kotła tak jak to pokazano kolejno na
rysunkach 24d - 24g. Wyjmować ostrożnie, nie
naciskając zbyt mocno żeberek
podtrzymujących sześciokąt, w przypadku
gdyby uszczelka "K" stawiała opór z powodu
osadu. Może się zdarzyć, że wyleje się kilka
kropel wody lub osadu, należy wówczas nie
dopuścić do zalania części elektrycznych.

Rys. 24 a

Rys. 24 b

Rys. 24c
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UWAGA: Elektroda zapłonowa oraz jonizacyjna
są kruche! Zarówno podczas
wyjmowania, jak i prac
konserwacyjnych, należy obchodzić
się ostrożnie z zespołem "M", aby nie
uszkodzić elektrod.

9. Palnik może być czyszczony na miejscu lub po
zdemontowaniu go, po odkręceniu trzech śrub
mocujących do wspornika sześciokątnego.

10. Dolna część obudowy kotła - tam gdzie
następuje kondensacja - jest w ten sposób
dostępna do czyszczenia. Dokładnie czyścić
żeberka "N" oraz strefę zbierania się
i odprowadzania kondensatu "O".
Górna część gdzie znajduje się palnik, nie
wymaga specjalnej konserwacji. Oczyścić ją
ewentualnie sprężonym powietrzem, w celu
usunięcia drobnych pozostałości po spalaniu.

11. Wykonać w odwrotnej kolejności poprzednie
operacje i zmontować kocioł. Zawsze
postępować ostrożnie i ze zwróceniem
szczególnej uwagi na wszelkie systemy
uszczelnień, a przede wszystkim na
uszczelnienia gazowe i uszczelkę "K"
znajdującą się między wspornikiem
sześciokątnym palnika a strefą zbierania się
kondensatu.

12. Po zmontowaniu kotła, wykonać pełny test
działania (tak jak to opisano w poprzednim
rozdziale), sprawdzając wszystkie fazy
zapłonu i pracy oraz prawidłowe działanie
urządzeń zabezpieczających i kontrolnych,
czujników, termostatów, zespołu gazowego,
wentylatora i obiegów.

13. Upewnić się, czy nie ulatnia się gaz,
sprawdzając również części wewnętrzne kotła
(przewód gazu, połączenia z zespołem
gazowym, połączenia z wentylatorem).

Rys. 24d

Rys. 24e
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Rys. 24 f

Rys. 24 g

Rys. 24 h
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3.4 Usuwanie nieprawidłowości

Diagnostyka
Kocioł wyposażony jest w nowoczesny system autodiagnostyki. W przypadku nieprawidłowości
w działaniu, wyświetlacz zaczyna migotać i pokazuje identyfikacyjny kod usterki. Usterki oznaczone
literą "A" powodują trwałe zatrzymanie kotła. W celu przywrócenia pracy kotła, należy ręcznie
nacisnąć przycisk "R" (reset).
Usterki oznaczone literą "F" powodują chwilowe zablokowanie, które jest automatycznie anulowane,
gdy tylko wartość osiągnie zakres normalnego działania kotła.

W poniższej tabeli podano wskazówki dotyczące usuwania usterek sygnalizowanych przez kocioł.
Naprawy urządzenia mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany i sprawdzony personel
Punktów Serwisowych Ferroli. Wymaga się, aby naprawy urządzenia lub prace wymagające otwarcia
kotła wykonywane były zawsze przez punkt serwisowy.

Nieprawidłowość Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Nie zapala się palnik •  Brak gazu

•  Usterka elektrody pomiarowej
lub zapłonowej

•  Wadliwy zespół gazowy

•  Sprawdzić, czy dopływ gazu do
kotła jest regularny i czy
odpowietrzone są przewody

•  Sprawdzić przewody
elektryczne elektrod, upewnić
się, czy znajdują się w
prawidłowym położenie oraz czy
nie ma na nich osadu

•  Sprawdzić i wymienić zespół
gazowy

Zadziałanie termostatu
bezpieczeństwa

•  Nieaktywny czujnik na zasilaniu
•  Brak cyrkulacji w instalacji

•  Sprawdzić prawidłowe
ustawienie i działanie czujnika
na zasilaniu

•  Sprawdzić pompę obiegową

Zadziałanie zabezpieczenia
kanału odprowadzania
spalin

•  Komin, kanał częściowo
zatkany lub niesprawny

•  Sprawdzić drożność komina,
kanałów odprowadzania spalin
oraz zakończenie wyrzutu

Brak płomienia po zapłonie •  Zatkane kanały powietrza /
spalin

•  Udrożnić komin, kanały
odprowadzania spalin i
zasysania powietrza oraz
zakończenia wlotowe i wylotowe

Za niskie ciśnienie w
instalacji wodnej

•  Instalacja nienapełniona •  Napełnić instalację

Usterka wentylatora •  Brak zasilania wentylatora
•  Uszkodzony wentylator

•  Sprawdzić przewody
elektryczne wentylatora

•  Wymienić wentylator
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Nieprawidłowość Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Wysoka temperatura spalin •  Komin, kanał częściowo
zatkany lub niesprawny

•  Sprawdzić drożność komina,
kanałów odprowadzania spalin i
zakończenie wyrzutu

Przegrzanie na zasilaniu
instalacji

•  Zablokowana pompa
•  Usterka obiegu

•  Odblokować pompę wyjmując
korek i obracając wałek za
pomocą śrubokręta

•  Sprawdzić i wymienić
kondensator lub pompę

Przegrzanie na powrocie
z instalacji

•  Brak cyrkulacji w instalacji
•  Wymiennik ciepła obiegu wody

użytkowej zabrudzony lub
zatkany

•  Sprawdzić instalację i pompę
•  Oczyścić wymiennik ciepła

obiegu wody użytkowej

Usterka czujnika na
zasilaniu

•  Uszkodzony czujnik lub
przerwany przewód elektryczny

•  Sprawdzić przewody lub
wymienić czujnik

Usterka czujnika na
powrocie

•  Uszkodzony czujnik lub
przerwany przewód elektryczny

•  Sprawdzić przewody lub
wymienić czujnik

Usterka czujnika
podgrzewacza wody
użytkowej

•  Uszkodzony czujnik lub
przerwany przewód elektryczny

•  Sprawdzić przewody lub
wymienić czujnik

Usterka czujnika spalin •  Uszkodzony czujnik lub
przerwany przewód elektryczny

•  Sprawdzić przewody lub
wymienić czujnik

Usterka sondy zewnętrznej •  Uszkodzony czujnik lub zwarcie
przewodu elektrycznego

•  Sprawdzić przewody lub
wymienić czujnik

Brak komunikacji między
kartą główną i aparaturą
zapłonową

Przerwany lub niewłaściwy przewód
między kartą główną i aparaturą
zapłonową

•  Sprawdzić przewody i
połączenia między kartami

Usterka mikroprocesora •  Usterka dotycząca działania
mikroprocesora

•  Odłączyć i ponownie przywrócić
zasilanie elektryczne. Jeżeli
problem nadal występuje,
sprawdzić i/lub wymienić główną
kartę.
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Wyszukiwanie usterek

Nieprawidłowość Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Wyświetlacz i kocioł wyłączony •  Brak zasilania elektrycznego •  Sprawdzić lub poczekać na

przywrócenie zasilania
elektrycznego

Grzejniki zimne zimą •  Termostat pokojowy nastawiony na
zbyt niską temperaturę lub
uszkodzony

•  Nastawić pokrętło na wyższą
temperaturę, ewentualnie
wymienić termostat

Grzejniki ciepłe latem •  Termostat pokojowy nastawiony na
zbyt wysoką temperaturę lub
uszkodzony

•  Nastawić pokrętło na niższą
temperaturę, ewentualnie
wymienić termostat

Nie rośnie temperatura mimo
pracy kotła

•  Kocioł zanieczyszczony
•  Kocioł o zbyt małej wydajności w

stosunku do zapotrzebowania

•  Skontrolować i oczyścić
obudowę kotła

•  Sprawdzić, czy kocioł ma
odpowiednie parametry dla
danej instalacji

Wyciekanie kondensatu z kotła •  Zatkany odpływ kondensatu •  Sprawdzić i oczyścić syfon do
odprowadzania kondensatu

�Trzaskanie� w palniku głównym •  Brak gazu do zasilania
•  Zanieczyszczony kocioł lub

zanieczyszczony palnik

•  Sprawdzić, czy zasilanie gazem
jest prawidłowe

•  Sprawdzić i oczyścić obudowę
kotła i palnik
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4. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

4.1 Działanie i sterowanie
Arena 30 A jest kotłem kondensacyjnym, działającym na gaz ziemny lub płynny (do skonfigurowania w
momencie instalacji), sterowanym przez nowoczesny system elektroniczny z mikroprocesorem.
Urządzenie działa najczęściej w trybie automatycznym. Moc potrzebna do ogrzewania regulowana jest
automatycznie przez system sterujący na podstawie parametrów otoczenia wewnętrznego i
zewnętrznego (gdy zainstalowana jest sonda zewnętrzna - opcja)oraz charakterystyki budynku. Moc
dla obiegu wody użytkowej (gdy podłączony jest pojemnościowy podgrzewacz - opcja), regulowana
jest automatycznie i w sposób ciągły, w celu zapewnienia komfortu w każdych warunkach.
Wystarczy, że użytkownik nastawi temperaturę żądaną wewnątrz pomieszczenia (za pośrednictwem
termostatu pokojowego lub zdalnego sterownika � opcje) oraz wymaganą temperaturę w
podgrzewaczu wody użytkowej, a system regulacji i kontroli będzie automatycznie sterować
optymalnym działaniem kotła przez cały rok.
Na wyświetlaczu można odczytać informacje na temat stanu pracy urządzenia, a ponadto może on
przekazywać dodatkowe informacje na temat ustawień, temperatur odczytywanych przez czujniki, itp.
Ewentualne nieprawidłowości działania związane z pracą kotła lub instalacji, sygnalizowane są na
wyświetlaczu i jeśli to możliwe zostają skorygowane automatycznie.

4.2 Panel sterujący kotła

Rys. 25

Funkcje przycisków
Przycisk TRYB − Przycisk ten służy do przeglądania parametrów

Przycisk RESET − Przycisk ten służy do przywracania działania kotła po
zablokowaniu

Przyciski ZMIANA − Przyciski te służą do zmiany wartości nastaw

Przycisk POTWIERDZENIE − Przyciskiem tym uaktywnia się nastawioną wartość
regulacji

Wskazania na wyświetlaczu
Wyświetlacz TRYB − Wskazuje tryb działania kotła lub wybrany parametr

Wyświetlacz DANYCH − Wyświetla wartość parametru

Dioda L1 − Wskazuje: Działanie Economy

Dioda L2 − Wskazuje: Działanie Comfort
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4.3 Włączanie
Sprawdzić, czy ewentualne zawory odcinające instalacji grzewczej i obiegu wody użytkowej
znajdujące się poza kotłem, są otwarte. Otworzyć kurek gazu i nacisnąć wyłącznik główny. Kocioł
wykonuje cykl autotestu trwający około jednej minuty, a po zakończeniu jest gotowy do działania.
Włączanie i wyłączanie palnika są całkowicie automatyczne i zależą od zapotrzebowania na ciepło
instalacji grzewczej lub obiegu wody użytkowej.

4.4 Wyłączanie
W przypadku dłuższego postoju, zamknąć kurek gazu na instalacji gazowej i odłączyć zasilanie
elektryczne urządzenia. W tym przypadku, wyłączone zostaje również zabezpieczenie kotła przed
zamarzaniem, które powoduje włączenie palnika, przy temperaturach niższych niż 5ºC. W przypadku
dłuższych postojów w okresie zimowym, aby uniknąć szkód spowodowanych niskimi temperaturami,
zaleca się opróżnienie całej instalacji wodnej kotła, obiegu sanitarnego i instalacji grzewczej.

4.5 Wskazania na wyświetlaczu dotyczące działania
Wyświetlacz wskazuje stany pracy urządzenia:

Tryb działania Wyświetlacz
�D1�

Wyświetlacze �D2/D3�

Czuwanie Temperatura na zasilaniu
instalacji

Ogrzewanie Temperatura na zasilaniu
instalacji

Ciepła woda użytkowa Temperatura wody użytkowej w
podgrzewaczu

Czuwanie po zadziałaniu
wytwarzania wody użytkowej

Temperatura wody użytkowej w
podgrzewaczu

Czuwanie po zadziałaniu
ogrzewania

Temperatura na zasilaniu
instalacji

4.6 Dostęp do menu działania
Po pierwszym naciśnięciu przycisku "M - tryb", uzyskuje się dostęp do menù działania. Po kolejnym
naciśnięciu przycisku "M - tryb" możliwe jest wyświetlenie kolejno następujących parametrów i
informacji
(Do 06.2002 � wersja oprogramowania 1.40):

Wyświetlacz D1 Wyświetlacze D2 - D3

Wybór Economy/Comfort (0 = Economy / 1 = Comfort)

Wyświetlenie i ustawienie temperatury na zasilaniu instalacji c.o.
Wyświetlenie i ustawienie temperatury wody w podgrzewaczu wody
użytkowej
Wyświetlenie temperatury na powrocie instalacji

Wyświetlenie temperatury zewnętrznej

Wyświetlenie temperatury spalin

-

-

Wyświetlenie mocy kotła

Nastawienie krzywej grzania
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 (Od 06.2002 � wersja oprogramowania 1.70):

Wyświetlacz D1 Wyświetlacze D2 - D3

Wybór trybu Lato/Zima (00 = Lato •  11 = Zima)

Wybór trybu Economy/Comfort (0 = Economy •  1 = Comfort)

Wyświetlenie i ustawienie temperatury na zasilaniu instalacji c.o.
Wyświetlenie i ustawienie temperatury wody w podgrzewaczu wody
użytkowej
Wyświetlenie temperatury na powrocie instalacji

Wyświetlenie temperatury zewnętrznej

Wyświetlenie temperatury spalin

-

-

Wyświetlenie mocy kotła

Nastawienie krzywej grzania

-

4.7 Regulacja temperatury instalacji c.o.
Nastawić, za pośrednictwem termostatu pokojowego lub zdalnego sterownika, żądaną temperaturę
wewnątrz pomieszczenia. Po otrzymaniu odpowiedniego sygnału sterującego z termostatu
pokojowego włącza się kocioł i doprowadza wodę w instalacji do wartości temperatury nastawionej na
zasilaniu lub obliczonej (przy nastawionej funkcji płynnej regulacji temperatury według krzywej
grzania). Po osiągnięciu zadanej temperatury wewnątrz pomieszczeń, kocioł wyłącza się.
W przypadku, gdy nie ma termostatu pokojowego lub zdalnego sterownika, kocioł utrzymuje
w instalacji wartość temperatury nastawionej na zasilaniu instalacji c.o.
W celu ustawienia temperatury na zasilaniu, należy wejść do menu działania i za pomocą przycisku

wyświetlić parametr 1 - temperatura na zasilaniu instalacji c.o. Po naciśnięciu jednego z przycisków
, wyświetlacz zaczyna migotać i wyświetlana jest wartość nastawienia temperatury na zasilaniu.

Przyciskami nastawić żądaną wartość. W celu uaktywnienia nowej wartości, nacisnąć przycisk
W celu anulowania nacisnąć przycisk .

4.8 Regulacja temperatury wody w podgrzewaczu
W celu nastawienia temperatury wody użytkowej w podgrzewaczu, należy wejść do menu działania i
za pomocą przycisku wyświetlić parametr 2 - (Wyświetlenie nastawienia temperatury w
podgrzewaczu wody użytkowej). Po naciśnięciu jednego z przycisków , wyświetlacz zaczyna
migotać i wyświetlana jest wartość nastawienia temperatury wody użytkowej. Przyciskami
nastawić żądaną wartość. W celu uaktywnienia nowej wartości, nacisnąć przycisk . W celu
anulowania nacisnąć przycisk .

4.9 Wybór trybu Lato/Zima (Od 06.2002 � wersja oprogramowania 1.70)
W celu wybrania trybu Lato/Zima, należy wejść do menu działania i z pomocą klawisza , wyświetlić
parametr 0. (uwaga: nie mylić z parametrem 0 bez kropki). Przy wyświetlonym  parametrze 0.
nacisnąć jeden z klawiszy � na wyświetlaczu pojawi się sekcja Lato/Zima, miga parametr 0.; za
pomocą tych samych klawiszy można wybrać działanie w trybie Lato (ustawić 00), lub w trybie Zima
(ustawić 11). W celu uaktywnienia nowej wartości nacisnąć klawisz , w celu wyjścia bez
uaktywnienia wyboru nacisnąć klawisz .
W trybie �Lato� (00) centralne ogrzewanie jest wyłączone, natomiast funkcja antyzamarzaniowa
pozostaje nadal aktywna.
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4.10 Odłączenie podgrzewacza (tryb Economy / Comfort)
Użytkownik może wyłączyć podgrzewanie/utrzymywanie temperatury wody w podgrzewaczu. W
przypadku wyłączenia, nie będzie dostarczana ciepła woda użytkowa.
Gdy włączone jest podgrzewanie wody (ustawienie domyślne), na panelu sterującym świeci się dioda
"Comfort", natomiast jeśli jest wyłączone, na panelu sterującym świeci się dioda "Economy".
W celu odłączenia podgrzewacza, należy wejść do menu działania - parametr 0. Po naciśnięciu
jednego z przycisków , wyświetlacz zaczyna migotać i wyświetlana jest wartość 1 - gdy
włączone jest podgrzewanie wody, a 0 jeśli jest wyłączone. Przyciskami nastawić żądaną
wartość. W celu uaktywnienia nowej wartości, nacisnąć przycisk . W celu anulowania nacisnąć
przycisk .

4.11 Płynna regulacja temperatury
Gdy zainstalowana jest sonda zewnętrzna (opcja), system regulacji kotła pracuje z "Płynną Regulacją
Temperatury" (wg krzywej grzania). W tym trybie, temperatura instalacji grzewczej regulowana jest   w
zależności od zewnętrznych warunków klimatycznych tak, aby zapewnić wysoki komfort
i oszczędność energii przez cały rok. Przy wzroście temperatury zewnętrznej, obniżana jest
temperatura na zasilaniu instalacji c.o., według określonej krzywej grzania.
Przy pracy z płynną regulacją temperatury, temperatura nastawiona dla parametru 1 w menu działania
jest temperaturą maksymalną na zasilaniu instalacji c.o. Zaleca się nastawienie tego parametru na
wartość maksymalną, aby system mógł regulować temperaturę w całym zakresie działania.
Kocioł musi być wyregulowany w fazie instalacji przez wykwalifikowany personel. Jednak pewne
ewentualne poprawki, w celu poprawienia komfortu, może wprowadzić użytkownik (w praktyce polega
to na zmianie krzywej grzania), po wejściu do menu działania za pomocą przycisku i po kolejnym
jego naciskaniu przejść do parametru 9.
Wyświetlana jest nastawiona krzywa grzania (patrz poniższy wykres). Po naciśnięciu jednego
z przycisków , wyświetlacz zaczyna migotać i można nadal za pomocą przycisków nastawić
żądaną wartość. W celu uaktywnienia nowej krzywej, nacisnąć przycisk . W celu anulowania
nacisnąć przycisk .
Jeżeli temperatura pomieszczenia jest niższa od żądanej wartości, zaleca się nastawienie krzywej
wyższego poziomu i odwrotnie. Należy zwiększać lub zmniejszać wartość o jedną jednostkę
i sprawdzać efekt w pomieszczeniu.

Uwaga: Jeżeli kocioł połączony jest ze zdalnym sterownikiem  (opcja), powyższe regulacje
(temperatura obiegu, temperatura wody użytkowej, nachylenie krzywej grzania) można wykonać tylko
za jego pośrednictwem. Menu użytkowania na panelu sterowania kotła jest wyłączone i spełnia
jedynie funkcję wyświetlacza.

Krzywe grzania
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4.12 Konserwacja
Użytkownik powinien co najmniej raz w roku zlecić przegląd instalacji cieplnej i co najmniej raz na dwa
lata kontrolę spalania.
Do czyszczenia płaszcza, tablicy przyrządów i części zewnętrznych kotła, można używać miękkiej,
wilgotnej szmatki. Nie stosować do tego celu mocnych (ściernych) środków lub rozpuszczalników.

4.13 Nieprawidłowości
W przypadku nieprawidłowości lub problemów działania, wyświetlacz migocze i podaje identyfikacyjny
kod usterki.
Nieprawidłowości oznaczone literą "F" powodują chwilowe zablokowanie, które jest automatycznie
anulowane, w przypadku zaniku nieprawidłowości.
Usterki oznaczone literą "A" powodują zatrzymanie kotła, które można anulować tylko ręcznie. W celu
przywrócenia działania, należy nacisnąć przycisk "R" (reset).
Jeżeli nadal pojawia się problem, należy szukać dodatkowych informacji w niniejszym podręczniku w
rozdziale "Usuwanie nieprawidłowości".
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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. Przemysłowa 1

44-335 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 032/ 47 33 100, 47 33 573

E-mail: ferroli@ferroli.com.pl
http://www.ferroli.com.pl 00
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