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! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się
w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają
one ważnych informacji dotyczących
bezpieczeństwa przy instalowaniu,
użytkowaniu i konserwacji.

! Instrukcja stanowi integralną i zasadniczą
część wyrobu i musi być starannie
przechowywana przez użytkownika w celu
dalszego korzystania z niej.

! W przypadku sprzedaży lub przekazania
urządzenia innemu właścicielowi albo w
przypadku konieczności przemieszczenia go,
należy się zawsze upewnić, czy instrukcja jest
przekazywana wraz z kotłem, aby mógł z niej
korzystać nowy właściciel i/lub instalator.

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

! Błędna instalacja lub nieprawidłowa
konserwacja może być przyczyną obrażeń
ludzi, zwierząt lub szkód rzeczowych.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody spowodowane
niewłaściwą instalacją i użytkowaniem oraz
nieprzestrzeganiem wskazówek producenta
zawartych w instrukcji obsługi.

! Przed wykonaniem jakichkolwiek operacji
czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć
urządzenie od sieci zasilającej za pomocą
wyłącznika instalacji i/lub za pomocą
odpowiednich urządzeń odcinających.

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

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

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

! Urządzenie to powinno być przeznaczone
wyłącznie do zastosowania, do jakiego
zostało przewidziane. Każde inne
zastosowanie należy uważać za
nieprawidłowe, a więc niebezpieczne.

! Po usunięciu opakowania upewnić się, czy
jego zawartość jest w dobrym stanie.

! Elementy opakowania należy trzymać z dala
od dzieci, ponieważ mogą stanowić
potencjalne źródło zagrożenia.

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

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

Symbol ten zwraca uwagę na ważną informację lub ostrzeżenie

Certyfikacja  

Oznaczenie CE świadczy o tym, że urządzenia gazowe firmy Ferroli są zgodne z wymaganiami zawartymi w
stosownych dyrektywach europejskich.
W szczególności, niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami CEE:

! Dyrektywą dot. urządzeń gazowych 90/396.

! Dyrektywą dot. wydajności 92/42

! Dyrektywą dot. niskiego napięcia 73/23 (zmienioną przez 93/68)

! Dyrektywą dot. kompatybilności elektromagnetycznej 89/336 (zmienioną przez 93/68)
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1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

1.1 Prezentacja
ECONCEPT 100 jest modułowym kotłem przystosowanym do pracy w układach centralnego ogrzewania,
działającym na gaz ziemny lub LPG (do ustalenia w momencie instalacji), nadzorowanym przez
nowoczesny mikroprocesorowy system sterowania.
Każdy moduł Econcept 100 wyposażony jest w podwójny płytkowy wymiennik ciepła z aluminium oraz
podwójny ceramiczny palnik z tzw. mieszaniem wstępnym, wszystkie ww. elementy zostały zainstalowane
wewnątrz pionowej szafy wykonanej ze stali nierdzewnej AISI 316.
Każdy korpus kotła (wymiennik + palnik) jest nadzorowany przez własny system sterowania
z mikroprocesorem posiadającym funkcję autodiagnostyki i jest w stanie pracować samodzielnie.
Interfejs użytkownika stanową klawiatura i wyświetlacz (display), bardzo proste w obsłudze i pozwalające,
w każdej chwili, na sprawdzenie stanu działania urządzenia.
Na wyświetlaczach wyświetlane są w sposób ciągły informacje o stanie działania poszczególnych modułów
i możliwe jest łatwe uzyskanie dodatkowych informacji o temperaturach czujników, zadanych nastawach,
itp. lub ich konfigurowanie. Ewentualne nieprawidłowości działania związane z modułami lub obiegiem są
natychmiast sygnalizowane na wyświetlaczach i, jeżeli to możliwe, korygowane automatycznie.
Układy hydrauliczne wymienników, z których każdy posiada własną pompę obiegową, łączą się na
kolektorach zasilających i powrotnych instalacji, zamontowanych wewnątrz modułu.
Centralka sterowania kaskadowego (wyposażenie opcjonalne) pozwala na wydajne i oszczędne sterowanie
dwoma wewnętrznymi korpusami kotła lub większą ilością modułów Econcept 100 połączonych
kaskadowo.

Rys. 1
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1.2 Panel sterowania

Panel sterowania pozwala na wyświetlenie statusu działania oraz nastawianie parametrów działania dla
dwóch niezależnych kotłów znajdujących się wewnątrz modułu.

Rys. 2

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

Przycisk włączający kotła 1
(kocioł górny)

Przycisk włączający kotła 2
(kocioł dolny)

Przycisk włączający
generatora

(całego modułu)

Wyświetlacz D2/D3
kotła 1

Wyświetlacz D2/D3
kotła 2

Wyświetlacz D1
kotła 1

Wyświetlacz D1
kotła 2
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Wskazania na wyświetlaczu dotyczące działania
Wyświetlacz wskazuje następujące stany pracy urządzenia:

Tryb działania Wyświetlacz
�D1�

Wyświetlacze �D2/D3�

Czuwanie Temperatura na zasilaniu instalacji

Ogrzewanie Temperatura na zasilaniu instalacji

Czuwanie po zadziałaniu ogrzewania Temperatura na zasilaniu instalacji

Dostęp do menu nastaw
Po pierwszym naciśnięciu przycisku "M - tryb", uzyskuje się dostęp do menu nastaw. Po kolejnym
naciśnięciu przycisku "M - tryb" możliwe jest wyświetlenie kolejno następujących parametrów i informacji:

Wyświetlacz D1 Wyświetlacze D2 - D3

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

Nie zmieniać tego parametru (�00�)*

Wyświetlenie i ustawienie temperatury na zasilaniu instalacji c.o.

�

Wyświetlenie temperatury na powrocie instalacji

Wyświetlenie temperatury zewnętrznej

�

-

-

Wyświetlenie mocy kotła

Nastawienie krzywej grzania

-

* Ważna uwaga: Aby generator pracował poprawnie, parametr ten musi bezwzględnie być
ustawiony na wartość �00�.



ECONCEPT 100ECONCEPT 100ECONCEPT 100ECONCEPT 100

7

Regulacja temperatury instalacji c.o.
W celu ustawienia temperatury na zasilaniu dla pojedynczego korpusu kotła, należy wejść do menu nastaw
i za pomocą przycisku wyświetlić parametr 1 - temperatura na zasilaniu instalacji c.o. Po naciśnięciu
jednego z przycisków wyświetlacz zaczyna migać i wyświetlana jest wartość nastawienia temperatury
na zasilaniu. Przyciskami nastawić żądaną wartość. W celu uaktywnienia nowej wartości, nacisnąć
przycisk . W celu anulowania nacisnąć przycisk     .

Wybór trybu Lato/Zima
W celu wybrania trybu Lato/Zima, należy wejść do menu nastaw 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 pracę 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.

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 nastaw jest
temperaturą maksymalną na zasilaniu instalacji c.o. Zaleca się nastawienie tego parametru na wartość
maksymalną, aby system mógł regulować temperaturę w całym zakresie.
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 nastaw za pomocą przycisku i po kolejnym jego
naciskaniu przejść do parametru 9.
Wyświetlana jest nastawiona krzywa grzania. Po naciśnięciu jednego z przycisków wyświetlacz
zaczyna migać i można nadal za pomocą przycisków nastawić żądaną wartość krzywej grzania.
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.

Krzywe grzania
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1.3 Centralka sterowania kaskadowego (kod 1KWMH18A)
Opcjonalnie dostępna jest centralka sterowania kaskadowego, która pozwala na sterowanie działaniem
dwóch wewnętrznych kotłów generatora.
Centralka może sterować maksimum 5 wewnętrznymi kotłami.
Połączenie centralek - modułów pokazano w poniższej tabeli.
Szczegółowe informacje na temat podłączenia i działania zawarte są w instrukcji dołączonej do centralki.

Liczba modułów
Econcept 100

Liczba centralek
kaskadowych

1 1
2 1
3 2
4 2
5 2

Rys. 3

1.4 Włączanie i wyłączanie

Włączanie
Sprawdzić, czy ewentualne zewnętrzne zawory odcinające instalacji są otwarte. Otworzyć zawór gazu
przed generatorami, wyłącznik główny ustawić w położeniu ON i nacisnąć klawisze włączenia na panelu
sterowania. Kocioł przez około minutę wykonuje cykl autotestu, po czym jest gotowy do działania.
Włączenie i wyłączenie palnika jest realizowane w sposób automatyczny i zależy od zapotrzebowania na
ciepło w instalacji.

Wyłączanie
W przypadku dłuższych przerw w działaniu należy zamknąć zawór gazu przed generatorami i odłączyć
zasilanie elektryczne urządzenia. W takiej sytuacji odłączane jest również zabezpieczenie przeciw
zamarzaniu kotła, które włącza palnik w momencie, gdy temperatura w instalacji spada poniżej a 5°C.

Zagrożenie związane z zamarzaniem
Najlepszym zabezpieczeniem w okresach dużych mrozów jest utrzymywanie kotła i odbiorników w stanie
pracy w taki sposób, aby cała instalacja działała przynajmniej na minimalnych parametrach.

1.5 Nieprawidłowości
W przypadku nieprawidłowości lub problemów działania, wyświetlacz miga i podaje identyfikacyjny kod
usterki.
Nieprawidłowości oznaczone literą "F" powodują chwilowe zablokowanie, które jest automatycznie
anulowane, w przypadku zaniku usterki.
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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2 INSTALACJA
2.1 Informacje ogólne

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

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

2.2 Podłączenie kaskadowe
Econcept 100 jest generatorem ciepła przystosowanym do pracy samodzielnie lub też w
połączeniu kaskadowym z innymi generatorami. Jeżeli wydajność cieplna wymagana dla
instalacji przekracza 90,4 KW, można tak, jak to przykładowo pokazano na rysunku, połączyć
w kaskadę dwa lub większą ilość generatorów ciepła (maksymalnie 5) typu Econcept 100.

Rys. 4
W ten sposób połączone generatory mogą być traktowane jako jeden �równoważny� generator ciepła o
wydajności całkowitej N x 90,4 KW. Przy tego typu generatorze �równoważnym� o całkowitej wydajności
ciepła N x 90,4 KW muszą być bezwzględnie spełnione wszystkie wymagania narzucone przez
obowiązujące normy i uregulowania prawne mające zastosowanie do tego rodzaju urządzeń.
Przede wszystkim pomieszczenie, w którym zainstalowano kocioł, urządzenia zabezpieczające oraz system
odprowadzania dymów muszą być odpowiednio dostosowane do wydajności cieplnej N x 90,4 KW baterii
urządzeń typu Econcept 100.
Należy zaznaczyć, że każdy moduł Econcept 100 jest w rzeczywistości kompletnym, działającym niezależnie
generatorem ciepła, który jest wyposażony we własne urządzenia zabezpieczające. Przede wszystkim,
każdy moduł Econcept 100 posiada własny presostat wody, termostat bezpieczeństwa, ogranicznik
elektroniczny. W przypadku wystąpienia nadmiernej temperatury, braku wody lub braku obiegu w
urządzeniu, elementy zabezpieczające powodują wyłączenie lub zablokowanie urządzenia i tym samym
uniemożliwiają jego działanie.
Wymagania dotyczące instalacji podane w kolejnych paragrafach odnoszą się zarówno do pojedynczych
modułów jak i do generatorów połączonych kaskadowo.
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2.3 Miejsce instalacji
Pomieszczenie, w którym zainstalowany jest kocioł (zestaw
modułów), musi być wyposażone w odpowiednie otwory
nawiewno-wywiewne, zgodnie z obowiązującymi normami,
zapewniające prawidłową pracę urządzenia i bezpieczeństwo
eksploatacji. Wielkość otworów nawiewno-wywiewnych
uzależniona jest od mocy zainstalowanych urządzeń w danym
pomieszczeniu.
W miejscu instalacji nie może być łatwopalnych przedmiotów,
materiałów, gazu powodującego korozję, pyłu, oraz substancji
lotnych, których zassanie przez palnik może doprowadzić do
uszkodzenia urządzenia. Środowisko pracy urządzenia musi być
suche i nie narażone na deszcz, śnieg czy mróz.
Przy ustawianiu urządzenia należy pozostawić wystarczającą ilość
miejsca, która umożliwi wykonanie normalnych operacji
konserwacyjnych. Przede wszystkim należy upewnić się, czy
przednie drzwi otwierają się bez ograniczeń.

Zasysanie powietrza niezbędnego do spalania
następuje poprzez odpowiednie szczeliny znajdujące
się w dolnej części drzwi. W żadnym wypadku nie

wolno zatykać tego rodzaju szczelin powietrznych.

2.4 Podłączenia hydrauliczne wodne i gazowe
Podłączenia od strony wodnej
Podłączenia należy wykonać do odpowiednich przyłączy zgodnie z dalej podanymi instrukcjami. Podłączyć
generator tak, aby jego wewnętrzne rury nie były naprężone. W celu zapewnienia prawidłowego działania
oraz trwałości generatora instalacja hydrauliczna musi być dobrze dobrana i zawsze wyposażona we
wszystkie akcesoria, które gwarantują prawidłowe działanie oraz sterowanie.
Przede wszystkim, należy uwzględnić wszelkie urządzenia zabezpieczające (np. zawór bezpieczeństwa) i
ochronne wymagane przez obowiązujące normy dla kompletnego generatora modułowego. Muszą one być
zainstalowane na przewodzie zasilającym c.o., tuż za ostatnim modułem, w odległości nie przekraczającej
0,5 metra, a pomiędzy nimi nie mogą znajdować się elementy odcinające. Urządzenie nie posiada zbiornika
wyrównawczego; podłączenie takiego zbiornika musi być wykonane przez Instalującego.

Ponadto należy przewidzieć zainstalowanie filtra na przewodzie powrotnym instalacji, który
uniemożliwi zatkanie lub uszkodzenie generatorów ciepła zanieczyszczeniami lub szlamem
pochodzącymi z instalacji grzewczej.

Zamontowanie filtra jest niezbędne w przypadku wymiany generatorów w istniejących już instalacjach.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe z powodu niezainstalowania
lub niewłaściwego zainstalowania takiego filtra.
Charakterystyki wody w instalacji
W przypadku wody o twardości większej niż 25°Fr zaleca się zastosowanie wody odpowiednio uzdatnianej
w celu niedopuszczenia do powstania ewentualnego kamienia osadowego w kotle powodowanego przez
twardą wodę, lub korozji powodowanej przez wodę o właściwościach żrących. Należy pamiętać o tym, że
nawet niewielkie osady, o grubości kilku milimetrów, powodują, ze względu na ich małą przewodność
cieplną, znaczne przegrzanie ścian kotła, a w konsekwencji poważne usterki.
Uzdatnianie wody jest konieczne w przypadku bardzo rozległych instalacji (zawierających duże ilości wody)
lub przy częstym uzupełnianiu wody w instalacji. Jeżeli w takich przypadkach okaże się konieczne
częściowe lub całkowite opróżnienie instalacji, należy ją ponownie napełnić wodą uzdatnianą.
Podłączenia gazu
Gaz należy podłączyć do odpowiedniego przyłącza za pomocą sztywnego metalowego przewodu rurowego.
Natężenie przepływu przez licznik gazu musi być wystarczające dla umożliwienia równoczesnego
użytkowania wszystkich podłączonych do niego urządzeń gazowych. Podłączenie gazowe generatora musi
być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Średnica przewodu rurowego gazu wychodzącego z
generatora nie narzuca doboru średnicy przewodu rurowego łączącego urządzenie z licznikiem; należy go
dobrać stosownie do jego długości oraz strat ciśnienia.

Zaleca się zainstalowanie zaworu odcinającego dopływ paliwa na zewnątrz modułów, aby
umożliwić przerwanie zasilania gazem, bez konieczności otwierania poszczególnych modułów
wyposażonych w zamknięcia z kluczem.
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Instrukcje dotyczące podłączenia
Econcept 100 jest wyposażony w 3 kolektory (gazu, zasilający i powrotny c.o.) oraz przewód rurowy do
odprowadzania skroplin, które ułatwiają zarówno podłączenie typu kaskadowego jak i podłączenie
pojedynczego modułu do instalacji. Kolektory zostały zaprojektowane w taki sposób, aby można było
podłączyć szeregowo maksymalnie 5 modułów. W szafie znajduje się zestaw kołnierzy, uszczelek i śrub
potrzebnych do podłączenia.
Przy podłączaniu pojedynczego modułu (rys.5)
− Po określeniu, z której strony modułu Econcept 100 zostaną zrealizowane podłączenia hydrauliczne i

gazowe, należy zamontować na tym wybranym boku odpowiednie kołnierze montażowe znajdujące się
w zestawie, które wcześniej należy połączyć szczelnie (zespawać) z przewodami rurowymi instalacji.
Należy pamiętać o właściwym zamontowaniu odpowiednich uszczelek, które również znajdują się w
zestawie.

− Do przewodu rurowego służącego do odprowadzania skroplin powstających w czasie pracy urządzenia
należy podłączyć przewód rurowy Ø40  (patrz rys.7).

− Po przeciwnej stronie modułu należy zamontować kołnierze zaślepiające, które znajdują się
w zestawie, a pod nimi umieścić stosowne uszczelki.

Przy kaskadowym podłączaniu większej ilości modułów (rys. 6a)
− Podłączyć pierwszy moduł do przewodów rurowych instalacji i gazu, zgodnie z instrukcjami podanymi

w poprzednim opisie, ale po przeciwnej stronie modułu nie stosować zaślepek kołnierzowych,
− Natomiast na tym właśnie boku należy zamontować drugi moduł zwracając uwagę na odpowiednie

wyosiowanie kołnierzy mocujących i przewodu do odprowadzania skroplin. Pomiędzy kołnierze dwóch
modułów należy włożyć uszczelki znajdujące się w zestawie.

− Od wewnątrz pierwszego modułu włożyć śruby znajdujące się w zestawie do kołnierzy w taki sposób,
aby przez kołnierze przeszły do wnętrza drugiego modułu. Dokręcić częściowo nakrętki na śrubach od
strony wewnętrznej drugiego modułu.

− Przed dokręceniem nakrętek należy sprawdzić, czy wszystkie uszczelki są odpowiednio ułożone oraz
połączyć ze sobą przewody rurowe do odprowadzania skroplin.

− Dokręcić nakrętki i powtórzyć operacje związane z podłączaniem przy kolejnych modułach
(maksymalnie 5).

W przypadku zastosowania rozdzielacza hydraulicznego
− Na końcowym module zamontować zaślepki kołnierzowe z uszczelkami.
W przypadku zastosowania pompy głównej
− Na ostatnim module wykonać połączenie zasilania z powrotem (rys. 6b).
Podłączenie hydrauliczne jednego modułu z wykorzystaniem sprzęgła hydraulicznego

Rys. 5

Legenda
1. Doprowadzenie gazu DN 50
2. Zasilanie c.o. DN 80
3. Powrót c.o. DN 80
4. Odprowadzenie kondensatu ∅ 40

Podłączenie hydrauliczne dwóch i więcej modułów z wykorzystanie sprzęgła hydraulicznego
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Podłączenie hydrauliczne dwóch i więcej modułów z wykorzystaniem pompy głównej:

Rys. 6b

Podłączenie odprowadzenia skroplin przy zastosowaniu jednego modułu

Rys. 7

A � Na ściance bocznej modułu umieścić przewód rurowy 1 Ø40 (nie dostarczany).
B � Przesuwać przewód rurowy 2 w kierunku wskazywanym przez strzałkę na odcinku co najmniej 2-3 cm w
taki sposób, aby wsunąć go do wnętrza przewodu 1.

Podłączenie odprowadzenia skroplin przy zastosowaniu dwóch lub większej ilości modułów

Rys. 8

A � Na ściance bocznej generatora umieścić przewód rurowy 1 Ø40 (nie dostarczany).
B � Przesuwać przewód rurowy 2 (każdego generatora) w kierunku wskazywanym przez strzałkę na odcinku
co najmniej 2-3 cm w taki sposób, aby wsunąć go do wnętrza przewodu 1.
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2.5 Podłączenia elektryczne
Instalacja urządzenia musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Podłączenie do sieci elektrycznej
Kocioł jest podłączany do sieci elektrycznej jednofazowej, 230V � 50Hz.

Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia zapewnione jest tylko wtedy, gdy jest ono prawidłowo
podłączone do sprawnej instalacji uziomowej, wykonanej zgodnie z obowiązującymi normami
dotyczącymi bezpieczeństwa. Należy zlecić kontrolę sprawności instalacji uziomowej
wykwalifikowanemu personelowi � producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody

spowodowane przez brak uziemienia instalacji. Ponadto należy sprawdzić, czy instalacja elektryczna jest
odpowiednia dla maksymalnego poboru mocy urządzenia, podanego na tabliczce znamionowej kotła,
w szczególności upewniając się, czy przekrój kabli instalacji jest dostosowany dla poboru mocy urządzenia.
Kocioł jest wstępnie okablowany i wyposażony w kabel do podłączenia do linii elektrycznej. Podłączenia do
sieci powinny być stałe i wyposażone w wyłącznik dwubiegunowy, którego rozwarcie styków wynosi co
najmniej 3 mm, a pomiędzy kotłem a linią należy umieścić bezpieczniki maks. 3A. Bardzo ważne jest
przestrzeganie polaryzacji (FAZA (LINIA): przewód brązowy /NEUTRALNY: przewód niebieski /
UZIEMIENIE: przewód żółto-zielony) przy podłączaniu do linii elektrycznej.

Użytkownik nie może wymieniać kabla zasilającego urządzenie. W przypadku uszkodzenia kabla
wyłączyć urządzenie i, w celu jego wymiany, zwrócić się wyłącznie do wykwalifikowanego
personelu. W przypadku wymiany kabla zasilania elektrycznego stosować wyłącznie kabel �HAR
H05 VV-F� 3x0,75mm2, o średnicy zewnętrznej maksymalnie 8mm.

UWAGA: PODŁĄCZENIE 230 V DO ZACISKÓW 1-2 lub 7-8 W KOTLE POWODUJE
NIEODWRACALNE USZKODZENIE KARTY ELEKTRYCZNEJ.

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.

Rys. 9



ECONCEPT 100ECONCEPT 100ECONCEPT 100ECONCEPT 100

14

Czujnik zewnętrzny (opcja)
Podłączyć czujnik do odpowiednich zacisków. Maksymalna dopuszczalna długość kabla elektrycznego
połączenia kocioł � czujnik zewnętrzny wynosi 50 m. Można stosować standardowy kabel dwuprzewodowy.
Czujnik zewnętrzny najlepiej zainstalować na ścianie północnej, północno-wschodniej lub na ścianie
pomieszczenia reprezentatywnego, w którym (w ciągu dnia) najczęściej przebywają mieszkańcy. W
żadnym wypadku czujnik nie może być wystawiony na promienie słoneczne o świcie, a ogólnie, na ile to
możliwe, nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych; w razie konieczności
należy go osłonić.
W żadnym wypadku czujnik nie może być zamontowany w pobliżu okien, drzwi, otworów wentylacyjnych,
kominów lub źródeł ciepła, które mogłyby spowodować przekłamania odczytu.

Rys. 10



ECONCEPT 100ECONCEPT 100ECONCEPT 100ECONCEPT 100

15

2.6 Podłączenie kominów
� Kolektor, przewody i kanał dymowy muszą mieć odpowiednie wymiary, muszą być zaprojektowane i

wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Materiał, z którego są zrobione musi być odpowiedni do ich
przeznaczenia, tzn. odporny na temperaturę i korozję. Elementy te muszą być wewnątrz gładkie i
hermetycznie szczelne. Przede wszystkim złączki muszą być szczelne, aby nie przepuszczały skroplin.
Ponadto należy przewidzieć odpowiednie punkty umożliwiające odprowadzenie skroplin, podłączone do
syfonu w taki sposób, aby niemożliwe było spływanie skroplin powstających w kominach do modułów.

� Przy podłączaniu większej ilości modułów w sposób kaskadowy, króćce spalinowe (Ø 150) poszczególnych
modułów należy podłączyć tak, jak to pokazano na rysunku. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie
dobranie średnicy kolektora i komina, zgodnie z wartościami podanymi w tabeli obok. Podłączenie
poszczególnych kominów do kolektora musi być realizowane z nachyleniem wynoszącym około 30° w
stosunku do pionu (rys.11). Ponadto łączniki rurowe ∅∅∅∅ 150 każdego modułu powinny być
wyposażone w króćce pomiarowe do przeprowadzenie analizy spalania.

� Powietrze jest pobierane z pomieszczenia, w którym zainstalowano urządzenie, jeżeli tylko
w pomieszczeniu tym zapewniona jest odpowiednia wentylacja, zgodna z obowiązującymi normami i
przepisami.

Liczba modułów
Econcept 100

∅∅∅∅
kolektora spalin

1 150
2 200
3 250
4 300
5 350

Rys. 11

2.7 Połączenie odprowadzenia kondensatu
Kocioł posiada wewnętrzny syfon do odprowadzania skroplin
połączony z wewnętrznym kolektorem 4 odprowadzającym
skropliny � rys. 12. Przed uruchomieniem urządzenia należy
otworzyć szafkę i wlać do syfonu około 0,5 l wody.

Rys. 12

Kolektor musi być nachylony w kierunku
odprowadzania skroplin pod kątem co najmniej 3°
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3 SERWIS I KONSERWACJA
3.1 Regulacje

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

Przezbrojenie kotła na inny rodzaj gazu
Kocioł może być zasilany metanem lub LPG i w fabryce jest przygotowywany do wykorzystania jednego z
tych dwóch rodzajów gazu, co jest wyraźnie oznaczone na opakowaniu i na tabliczce z danymi
technicznymi znajdującej się na urządzeniu. Jeżeli jednak konieczne będzie zasilanie urządzenia innym
gazem, należy zaopatrzyć się w odpowiedni zestaw do przezbrojenia kotła i postępować zgodnie z
poniższym opisem:
1 Odkręcić złączki gazu A znajdujące się na mieszalniku powietrze/gaz B.
2 Wymienić dysze wmontowane do mieszalników na dysze, które znajdują się w zestawie do

przezbrajania.
3 Zmontować złączki A i sprawdzić szczelność połączeń.
4 Umieścić na kotle informacje o zmianie typu gazu.

Rys. 13

Kategoria 2E 3P

Rodzaj paliwa GZ-50 LPG

Dysza ∅∅∅∅ 6,7mm 4,75mm
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Ustawienie parametrów kotła
Po jednoczesnym naciśnięciu klawisza i oraz przytrzymaniu ich przez okres dłuższy niż 3
sekundy uzyskuje się dostęp do menu parametrów kotła.
Następnie poprzez naciśnięcie klawisza można przeglądać parametry, natomiast za pomocą
klawiszy i można zmieniać ustawione wartości.
W celu uaktywnienia zmiany należy nacisnąć klawisz �potwierdzenie�.

Regulacja temperatury
Po naciśnięciu klawisza uzyskuje się dostęp do menu użytkownika (patrz rozdz. 1, w którym
zamieszczono dokładny opis), w którym możliwe jest wprowadzanie zmian.

Poz. �1� � Temperatura wody w instalacji c.o.

Zakres nastawy:
30 ÷ 90°C

Kocioł jest wyposażony w zabezpieczenie, które w przypadku zbyt wysokiej różnicy
temperatur ∆t przerywa pracę kotła.

3.2 Uruchomienie
Uruchomienie powinno być wykonane przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, z
uprawnieniami Ferroli Poland.
Kontrole, które należy wykonać przed pierwszym włączeniem i po wszystkich pracach
konserwacyjnych pociągających za sobą odłączenie od instalacji lub oddziaływanie na elementy
związane z bezpieczeństwem lub częściami kotła:
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Pierwsze włączenie 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 wodną i odpowietrzyć kocioł oraz instalację poprzez otwarcie zaworu

odpowietrzającego oraz ewentualnych zaworów odpowietrzających w instalacji.
! Sprawdzić, czy nie ma przecieków wody w instalacji, 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 parametry gazu 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 (modułu).
! 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 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".

☞☞☞☞
W przypadku przerwy w zasilaniu elektrycznym kotła w czasie jego działania palnik gaśnie. Po
przywróceniu napięcia w sieci kocioł ponownie wykonuje automatyczny test i po jego
zakończeniu palnik jest zapalany automatycznie (jeżeli nadal jest żądanie pracy).

Kontrole podczas działania
! Sprawdzić, czy instalacje gazowe, spalinowe i wodne są szczelne.
! Sprawdzić sprawność komina i kolektora spalinowego w czasie pracy kotła.
! Sprawdzić, czy przepływ wody pomiędzy kotłem a instalacjami przebiega prawidłowo.
! Sprawdzić, czy zespoły gazowe modulują prawidłowo.
! Sprawdzać, czy zużycie paliwa wskazywane przez licznik odpowiada zużyciu podanemu w tabeli

danych technicznych.
! Sprawdzać poprawność zaprogramowania parametrów i dokonywać ewentualnych zmian stosownie do

potrzeb (charakterystyka kompensacji, moc, temperatura, itp.).

Wyłączanie
Nacisnąć przycisk ON/OFF
W momencie, gdy kocioł zostanie wyłączony za pomocą przycisku, karta elektroniczna nie jest zasilana
elektrycznie i zabezpieczenie przed zamarzaniem jest wyłączone.

Zamknąć zawór gazu przed kotłem i odłączyć zasilanie elektryczne urządzenia.
W przypadku długich postojów w okresie zimowym, aby uniknąć uszkodzeń w skutek mrozu,
zaleca się opróżnić całą instalację wodną kotła.
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3.3 Konserwacja

Poniższe operacje mogą być wykonywane wyłącznie przez personel o potwierdzonych
kwalifikacjach, z uprawnieniami Ferroli Poland.

Sezonowa kontrola kotła (modułów) i kolektora spalinowego
Zaleca się przeprowadzanie poniższych kontroli przynajmniej raz w roku:
! Urządzenia sterujące i zabezpieczające (zespół gazowy, termostaty, itp.) muszą działać prawidłowo.
! Kanały spalinowe muszą być drożne i szczelne.
! Kanały wentylacyjne muszą być drożne
! System odprowadzenie kondensatu musi być szczelny i drożny.
! Instalacje gazowa i wodna muszą być szczelne.
! Palnik i wymiennik ciepła muszą być czyste.
! Elektrody muszą być wolne od osadów i prawidłowo ustawione.
! Ciśnienie zimnej wody w instalacji musi wynosić około 1÷1,5 bar; w przeciwnym razie doprowadzić je

do takiej wartości.
! Sprawdzić ciśnienie w naczyniu przeponowym (nie stanowi wyposażenia kotła)
! Przepływ gazu i ciśnienie muszą odpowiadać wartościom podanym w tabelach.
! Pompy obiegowe nie mogą być zablokowane.

Czyszczenie kotła i palnika
Nie można czyścić korpusu kotła i palnika produktami chemicznymi lub szczotkami stalowymi. W trakcie
czyszczenia ze szczególną ostrożnością obchodzić się z uszczelnieniami (zaciskami przewodów itp.) komory
spalania, ponieważ pojawienie się jakichkolwiek nieszczelności w tym układzie grozi wchodzeniem kotła w
blokadę.
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.

Skontrolować szczelność instalacji gazowej.

Odcięcie wymienników ciepła od instalacji
Aby odłączyć pojedynczy wymiennik ciepła od instalacji oraz umożliwić wykonanie prac konserwacyjnych,
należy odciąć najpierw zawór kulowy �1�, a następnie zawór trójdrogowy na zasilaniu �2�. W ten sposób
zawór trójdrogowy �łączy wymiennik ciepła z atmosferą�, powodując odprowadzenie wody z wymiennika
do kolektora �4�.
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3.4 Rozwiązywanie problemów
Diagnostyka
Kocioł wyposażony jest w nowoczesny system autodiagnostyki. W przypadku nieprawidłowości w działaniu,
wyświetlacz zaczyna migać 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.

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

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

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

Opornik na zaciskach 7-8
złącza X5 nie podłączony

•  Sprawdzić wartość oraz
podłączenie opornika

Opornik na zaciskach 11-12
złącza X7 nie podłączony

•  Sprawdzić wartość oraz
podłączenie opornika

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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4 CHAREKTERYSTYKI I DANE TECHNICZNE
4.1 Wymiary i przyłącza

Rys. 14

Legenda
1 Doprowadzenie gazu DN 50
2 Zasilanie instalacji c.o. DN 80
3 Powrót z instalacji c.o. DN 80
4 Odprowadzenie kondensatu ∅ 40



ECONCEPT 100ECONCEPT 100ECONCEPT 100ECONCEPT 100

23

4.2 Widok ogólny i główne podzespoły

Rys. 15

Elementy oznakowane literą A wchodzą w skład instalacji górnego korpusu kotła, natomiast oznaczone
literą B wchodzą w skład korpusu dolnego.

Legenda:
16 Wentylator
32 Pompa obiegu centralnego ogrzewania
34 Czujnik temperatury centralnego ogrzewania
44 Zespół gazowy
49 Termostat bezpieczeństwa
82 Elektroda kontrolna (jonizacyjna)
114 Presostat wody c.o.
186 Czujnik temperatury na powrocie c.o.
188 Elektroda zapłonowa
175 Transformator 230V/24V

Doprowadzenie
gazu

Zasilanie c.o.

Powrót c.o.

Zawór 3-drogowy
odcinający,

odprowadzenie wody
z korpusu  górnego

Zawór 3-drogowy
odcinający,

odprowadzenie wody
z korpusu  dolnego

Zawór zwrotny
korpusu  górnego

Zawór odcinający
powrotny korpusu
dolnego

Syfon

Zawór zwrotny
korpusu  dolnego

Zawór odcinający
powrotny korpusu
górnego

Odprowadzenie
kondensatu
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4.3 Tabela danych technicznych

Tabela 4
Moc Pmax Pmin
Obciążenie cieplne (Wartość opałowa) kW 92,0 13,8
Obciążenie cieplne (Ciepło spalania) kW 101,8 15,3
Moc cieplna użytkowa 80ºC-60ºC kW 90,4 13,6
Moc cieplna użytkowa 50ºC-30ºC kW 96,8 14,4
Parametry gazu Pmax Pmin
Dysza GZ-50 mm 6,70
Ciśnienie zasilania gazu ziemnego GZ-50*) mbar 20
Natężenie przepływu gazu ziemnego GZ-50 nm3/h 9,72 1,46
Dysza LPG mm 4,75
Ciśnienie zasilania gazu płynnego LPG*) mbar 37
Natężenie przepływu gazu płynnego LPG kg/h 7,2 1,08
Dysza powietrza mm ∅ 23,5
Spalanie Pmax Pmin
CO2 (GZ-50) % 9,0 8,7
CO2 (LPG) % 9,7 9,4
Temperatura spalin dla parametrów 80ºC-60ºC ºC 64 60
Temperatura spalin dla parametrów 50ºC-30ºC ºC 43 34
Natężenie przepływu spalin kg/h 154,8 48
Sprawność
Dla parametrów 80ºC-60ºC % 98,2 98,3
Dla parametrów 50ºC-30ºC % 105,3 107,5
przy 30% obciążenia nominalnego % 109
Ogrzewanie
Maksymalne ciśnienie robocze ogrzewania bar 6
Całkowita zawartość wody w kotle litry 13
Wymiary, ciężary, przyłącza
Wysokość mm 1650
Szerokość mm 700
Głębokość mm 400
Ciężar bez obciążenia kg 165
Przyłącze instalacji gazowej ∅ DN 50
Przyłącza instalacji grzewczej zasilania i powrotu ∅ DN 80
Odprowadzenie kondensatu mm ∅ 40
Zasilanie elektryczne
Maksymalny pobór mocy elektrycznej W 300
Napięcie zasilania / częstotliwość V/Hz 230/50
Stopień ochrony IP X5D

*) Uwaga: Minimalne ciśnie gazu na zasilaniu mierzone podczas pracy palnika.
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4.4 Wykresy

Charakterystyka wodna pojedynczego korpus i pompy

Rys. 16
Legenda
1 � wydajność minimalna pompy c.o.
2 � wydajność pośrednia pompy c.o.
3 � wydajność maksymalna pompy c.o.
P � Straty ciśnienia (opory) w pojedynczym korpusie.
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4.5 Schemat elektryczny

Rys. 17

Legenda:
16 Wentylator 101 Karta elektroniczna
32 Pompa c.o. 114 Presostat wody c.o.
34 Czujnik temperatury na zasilaniu c.o. 175 Transformator 230V/24V
44 Zespół gazowy 186 Czujnik temperatur na powrocie c.o.
49 Termostat bezpieczeństwa 188 Elektroda zapłonowa
82 Elektroda jonizacyjna 204 Złącze PC
83 Centralka zapłonowa
98 Wyłącznik główny O � I
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NOTATKI
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Firma FERROLI POLAND nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości występujące w niniejszej
instrukcji, jeżeli spowodowane są przez błędy w druku lub przepisaniu. Zastrzegamy sobie prawo do
wprowadzania w naszych wyrobach zmian, które uznamy za niezbędne lub użyteczne, które nie naruszają
podstawowych charakterystyk.

FERROLI POLAND Sp. z o.o.
Ul. Fabryczna 12
44-240 Żory
tel/fax: 032/ 47 33 100, 47 33 573
E-mail: ferroli@ferroli.com.pl
http://www.ferroli.com.pl
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