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Szanowni Klienci,

Dziêkujemy za wybór wisz¹cego kot³a elektrycznego FERROLI przeznaczonego do pracy w instalacji 
grzewczej i zaprojektowanego, aby zapewniæ komfort u¿ytkowania.
LEB TS to elektryczne urz¹dzenie grzewcze produkowane z z myœl¹ o zagwarantowaniu 
niezawodnoœci z zaspokojenia potrzeb zwi¹zanych z ogrzewaniem. Nale¿y przestrzegaæ 
podstawowych wymogów dotycz¹cych instalacji i konserwacji. 
Tak wiêc, nale¿y dok³adnie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi przed uruchomieniem urz¹dzenia i 
postêpowaæ zgodnie z jej zaleceniami.
Mamy nadziejê, ¿e kocio³ elektrycny LEB TS zapewni pañstwu komfort cieplny.
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Uwagi ogólne:

11. Zespó³ grzewczy jest zgodny z nastêpuj¹cymi normami: EN 60335-2-35: 2002, EN 60335-1: 2002 + 
A1: 2004 + A2: 2006 + A13: 2008.

12. Na koniec okresu eksploatacji, prosimy o recykling urz¹dzenia grzewczego i jego akcesoriów w 
zgodzie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.

1. Nale¿y uwa¿nie przeczytaæ ostrze¿enia zawarte w niniejszej instrukcji, poniewa¿ zawiera ona 
wa¿ne wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa monta¿u, eksploatacji i konserwacji.

2. Niniejsza instrukcja obs³ugi stanowi integraln¹ czêœæ produktu i powinna byæ przechowywana przez 
u¿ytkownika na przysz³oœæ.

3. W przypadku sprzeda¿y lub przekazania urz¹dzenia innemu w³aœcicielowi albo w razie 
przeprowadzki zawsze nale¿y siê upewniæ, ¿e instrukcja jest do³¹czona do kot³a w sposób 
umo¿liwiaj¹cy skorzystanie z niej przez nowego w³aœciciela i/lub instalatora.

4. Instalacja i konserwacja powinny byæ wykonane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami, wed³ug in-
strukcji producenta i przeprowadzone przez wykwalifikowany personel.

5. Niew³aœciwa instalacja lub z³a konserwacja mo¿e spowodowaæ obra¿enia u ludzi i zwierz¹t, a tak¿e 
szkody materialne. Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e na 
skutek b³êdów podczas instalacji i eksploatacji ani na skutek nieprzestrzegania wskazówek udzie-
lonych przez producenta.

6. Przed jakimikolwiek czynnoœciami konserwacyjnymi lub czyszczeniem od³¹czyæ urz¹dzenie od 
zasilania elektrycznego za pomoc¹ wy³¹cznika i/lub innych urz¹dzeñ od³¹czaj¹cych.

7. W razie usterki i/lub z³ego dzia³ania urz¹dzenia wy³¹czyæ je i powstrzymaæ siê od jakichkolwiek prób 
napraw lub interwencji bezpoœrednio w kotle. Zwracaæ siê wy³¹cznie do wykwalifikowanych 
serwisantów. Ewentualna naprawa-wymiana mo¿e byæ przeprowadzona wy³¹cznie przez 
serwisanta z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi i wy³¹cznie przy u¿yciu oryginalnych czêœci 
zamiennych. Nieprzestrzeganie powy¿szych zaleceñ mo¿e negatywnie wp³yn¹æ na 
bezpieczeñstwo urz¹dzenia.

8. Aby zagwarantowaæ prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia, niezbêdne jest przeprowadzanie przez 
wykwalifikowany personel okresowych przegl¹dów. Urz¹dzenie mo¿na stosowaæ jedynie do celów, 
do jakich zosta³o przewidziane. Wszelkie inne zastosowania s¹ uwa¿ane za niew³aœciwe i mog¹ byæ 
niebezpieczne.

9. Po zdjêciu opakowania upewniæ, siê, czy zawartoœæ jest kompletna i nie uszkodzona. Elementów 
opakowania nie wolno zostawiaæ w zasiêgu dzieci, poniewa¿ mog¹ one stanowiæ zagro¿enie. W 
razie w¹tpliwoœci nie u¿ywaæ urz¹dzenia i zwróciæ siê do dostawcy.

10.Rysunki w niniejszej instrukcji to uproszczone przedstawienie urz¹dzenia. Na rysunkach mog¹ 
pojawiaæ siê niewielkie i nieznacz¹ce ró¿nice w stosunku do dostarczonego urz¹dzenia.
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1. Instrukcja

1.1. Wprowadzenie

Œledz¹c trendy rozwojowe bran¿y ciep³owniczej Ferroli podjê³o decyzjê o rozpoczêciu 
produkcji serii elektrycznych kot³ów elektrycznych typu LEB TS o mocy 6 kW, 7,5 kW 
i 9 kW.
Jest to elektryczny kocio³ grzewczy o wysokiej wydajnoœci, przeznaczony do instalacji 
centralnego ogrzewania. Prosta obs³uga dziêki panelowi sterowniczemu z ekranem LCD.

1.2. Bezpieczeñstwo osób i œrodków materialnych

Urz¹dzenie grzewcze nale¿y u¿ywaæ zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej instrukcji 
oraz obowi¹zuj¹cymi przepisami i normami. Bardzo wa¿ne jest, aby zabezpieczyæ kocio³, 
przed dostêpem osób nieupowa¿nionych oraz dzieci.
Producent oferuje produkty zgodne z odpowiednimi przepisami i normami, 
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S/N Opis

Symbol programowania czasowego w trybie zimowym.

Wyœwietlanie aktualnego czasu.

Oznaczenie pracy w trybie ogrzewania. Wyœwietlane w trybie "zima”.

Oznaczenie dzia³ania kot³a. Pokazuje trzy poziomy mocy.

Oznaczenie pracy pompy obiegowej. Podœwietlone podczas pracy pompy.

Symbol pracy kot³a w trybie ogrzewania. Miga podczas ogrzewania do czasu osi¹gniêcia zadanej temp.

Wyœwietlacz cyfrowy. Wyœwietla temp. lub kody b³êdów. Gdy docelowa temperatura c.o. lub 
c.w.u jest ustawiona, wówczas po osi¹gniêciu tej wartoœci jego wskazanie miga. W stanie 
oczekiwania, wyœwietlacz wskazuje aktualn¹ temperaturê ciep³ej wody w trybie letnim lub w 
wewnêtrznym trybie ciep³ej wody w okresie zimowym. W trybie zimowym, wskazuje aktualn¹ 
temperaturê ciep³ej wody u¿ytkowej (c.w.u.), a podczas ogrzewania podgrzewacza c.w.u., 
wskazuje temperaturê wewn¹trz zbiornika.

2

1.3. Panel steruj¹cy

Wyœwietlacz
1. Wyœwietlacz LCD
Na panelu znajduje siê 8 przycisków, wyœwietlacz i dwa pokrêt³a.
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WskaŸnik dzia³ania programowego. Podzia³ dnia (24 godziny) w 48 przedzia³ach 
czasowych, wyœwietlany jest wraz z fynkcj¹ zegara.

Wskazanie temperatury zewnêtrznej. Po zainstalowaniu czujnika temperatury zewnêtrznej
 i konfiguracji ustawieñ w panelu g³ównym, wskaŸnik wyœwietla aktualn¹ temperaturê 
sondy temperatury zewnêtrznej.

Przedzia³y czasowe dla ogrzewania. Programowanie dziêki ustawieniu przedzia³ów 
czasowych (0,5 godziny), w których mo¿liwe jest uruchomienie i zatrzymanie niektórych 
parametrów dla danego pojedynczego przedzia³u czasowego. W przypadku ustawienia 
ogrzewania w danym przedziale czasowym, w przypadku zapotrzebowania na ciep³o kocio³ 
rozpoczyna pracê. W przeciwnym razie kocio³ pozostaje w stanie oczekiwania.

WskaŸnik dzia³ania w trybie ciep³ej wody u¿ytkowej (c.w.u.). Miga, gdy urz¹dzenie 
grzewcze pracuje w trybie cwu lub gdy temperatura docelowa dla ciep³ej wody jest ustawiana.

Symbol pracy dla c.w.u.. Stale wyœwietlany symbol jest przy konfiguracji uk³adu 
z zasobnikiem c.w.u., w funkcji lato i zima, poczas ustawiania temperatury docelowej c.w.u.

Wskazanie temperatury w pomieszczeniu. Odczyt temperatury z wewnêtrznego czujnika.
Gdy termostat pokojowy jest pod³¹czony, wyœwietla aktualn¹ temperaturê z pomieszczenia. 



14

15

16

17

WskaŸnik trybu Zima. Widoczny, gdy kocio³ jest w trybie zimowym.

WskaŸnik trybu Lato. Widoczny, gdy kocio³ jest w trybie letnim.

WskaŸnik ogrzewanie pod³ogowe. Widoczny, gdy wybrany jest tryb ogrzewania
 pod³ogowego. Zazwyczaj jest wy³¹czony.

ogrzewania
C.W.U Ogrzewanie

pod³ogowe
Ustawienia

lato

 Tryb Regulacja

A: Przycisk aktywacji programu grzewczego:

Naciœnij przycisk, aby w³¹czyæ / wy³¹czyæ program ogrzewania. Przytrzymaæ wciœniêty przycisk przez 3 

sekundy, aby w³¹czyæ ustawienie czasu i  okresów przedzia³ów grzewczych. W trybie letnim przycisk nie 

jest aktywny.

B:  Przycisk funkcji ciep³ej wody u¿ytkowej (C.W.U.):

Aby aktywowaæ tryb obs³ugi zbiornika zewnêtrznego, naciœnij przycisk C.W.U., kolejne przyciœniecie 

przycisku spowoduje wy³¹czenie tej funkcji.

C:  Przycisk trybu ogrzewania pod³ogowego:

Naciœnij przycisk ogrzewania pod³ogowego, aby prze³¹czyæ z trybu ogrzewania grzejnikowego na 

ogrzewanie pod³ogowe, gdy kocio³ grzewczy jest w trybie ogrzewania.

Po w³¹czeniu trybu ogrzewania pod³ogowego, mo¿na ustawiæ temperaturê do 60°C dla wody grzewczej 

(w zakresie 30-60oC). Po podgrzaniu, wartoœæ temperatury mo¿e ró¿niæ siê o 8°C.

Gdy tryb ogrzewania pod³ogowego jest wy³¹czony, mo¿na ustawiæ temperaturê do 80°C dla c.o. (w 

zakresie 30-80oC).

D: Przycisk ustawieñ:

Kluczowe funkcje w menu ustawieñ. Aby uzyskaæ wiêcej informacji, zobacz nastêpny rozdzia³.

E: Przycisk zatwierdzenia:

Krótko nacisn¹æ przycisk, aby natychmiast wyjœæ z menu ustawieñ, i zapisaæ ostatnio wykonane zmiany.

F: Przycisk wyboru trybu pracy lato/zima:

Naciœnij przycisk, aby prze³¹czyæ siê miêdzy trybami pracy „zima” lub „lato”.

G: Przycisk Reset:

Krótko nacisn¹æ przycisk, wykasowaæ b³¹du. Podczas zmiany ustawieñ kot³a w menu „ustawienia” krótko 

nacisn¹æ przycisk abywyjœæ z menu „ustawienia”. Przytrzymaæ wciœniêty przycisk przez 10 sekund, aby 

przejœæ do menu „ustawienia”.

H: Przycisk w³¹cz/wy³¹cz (W³./Wy³.):

Naciœnij przycisk ON / OFF, aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ kocio³ elektryczny.

zima/
Reset

temperatury c.w.u.

1.4. Przyciski funkcyjne

P
L

3

Tryb ciep³ej wody u¿ytkowej (C.W.U.), wskaŸnik pod³¹czenia zbiornika. 
Widoczne gdy system wykorzystuje zbiornik ciep³ej wody u¿ytkowej.

Programowanie
Zatwierdzenie

W³./Wy³. Regulacja
temperatury c.o.



A03

A06

A08

F10

F11

F14

F37

F41

Przebicie elektryczne

Ogranicznik temperatury (mechaniczny ogranicznik temperatury)

Kod b³êdu Opis usterki Typ

A01

Temperatura w urz¹dzeniu grzewczym powy¿ej 90°C

Zablokowanie

Kocio³ rusza po 

usuniêciu usterki
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Zablokowanie

Zablokowanie

Zablokowanie

Je¿eli kocio³ nie jest zablokowany lub w stanie ustawiania parametrów, naciœnij przycisk jeden raz aby go 
wy³¹czyæ. Na wyœwietlaczu  LCD pojawi siê komunikat "STOP". Zabezpieczenie przeciwzamarzaniowe i 
zapobiegaj¹ce blokowaniu siê pompy obiegowej bêdzie nadal funkcjonowaæ. Gdy kocio³ jest wy³¹czony, a na 
wyœwietlaczu LCD pojawi siê komunikat „FD”, oznacza to, ¿e zosta³ uruchomiony tryb przeciwzamarzaniowy kot³a 
lub c.w.u.. Aby powróciæ do trybu gotowoœci, naciœnij ponownie przycisk „W³/Wy³”.

I: Regulacja temperatury c.o.:
Pokrêt³o mo¿na swobodnie obracaæ i mo¿e byæ u¿ywane do ustawiania temperatury wody grzewczej i innych 
parametrów. W trakcie ustawiania temperatury nale¿y obracaæ pokrêt³em, aby zmieniæ zadan¹ temperaturê wody 
grzewczej. W tym momencie, wskaŸnik ogrzewania i wskaŸnik funkcjonowania ogrzewania mo¿e migaæ. Aby 
zakoñczyæ stan ustawieñ, naciœnij przycisk „Reset”.

J: Regulacja temperatury c.w.u.:
Pokrêt³o obraca siê swobodnie i mo¿e byæ u¿ywane do ustawiania temperatury wody ciep³ej i innych parametrów 
wewn¹trz kot³a. W trakcie ustawiania temperatury nale¿y obracaæ pokrêt³em, aby zmieniæ zadan¹ temperaturê 
ciep³ej wody. W tym momencie, wskaŸnik c.w.u. mo¿e migaæ. Aby zakoñczyæ stan ustawieñ, naciœnij przycisk 
„Reset”.

1.5. Kody b³êdów
Kocio³ mo¿e dzia³aæ nieprawid³owo, gdy nastêpuj¹ce kody b³êdów wyœwietlane s¹ na ekranie LCD. "A" oznacza 
usterki, które blokuj¹ kocio³ i wymagany jest ich reset; "F" oznacza usterkê, która nie wymaga resetowania kot³a, 
po jej usuniêciu kody b³êdów znikaj¹ automatycznie.

1.6 Funkcje

A: Ustawienie czasu i programu grzewczego:
Podczas normalnej pracy, nacisn¹æ i przytrzymaæ przez 3 sekundy przycisk programowania”A”. Zaczynamy od 
ustawienia czasu. Pokrêt³em c.o. ustaw aktualn¹ godzinê i zatwierdŸ przyciskiem ”D”. Analogicznie ustaw minuty 
i ca³y program grzewczy. Po skoñczeniu programowania naciœnij przycisk „E” aby wyjœæ z menu „programowanie”
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Kocio³ zostaje wy³¹czony (w przypadku szybkiego wzrostu temp. 
na zasilaniu). Upewnij siê, ¿e jest przep³yw wody przez 
wymiennik, sprawdŸ czy zawory odcinaj¹ce s¹ otwarte, czy filtr 
typu „Y” jest czysty, dzia³a pompa obiegu c.o. W takich 
przypadkach b³¹d mo¿e byæ automatycznie usuniêty gdy temp. 
spadnie o 5°C.

Ciœnienie wody wewn¹trz instalacji nie jest poprawne (ciœnienie za niskie, 
czujnik ciœnienia wody nie jest pod³¹czony lub uszkodzony).

Uszkodzony czujnik temp. wewnêtrznej (uszkodzony czujnik NTC, 
przewody pod³¹czeniowe przerwane lub zwarte).

Uszkodzony czujnik temp. c.o. (uszkodzony czujnik NTC, 
przewody pod³¹czeniowe przerwane lub zwarte).

Czujnik c.o. lub czujnik c.w.u. ma z³y styk z rur¹ (normalnie, po 5 
minutach ogrzewania temp. czujnika c.o. wzrasta, a czynnik c.w.u. 
nie wzroœnie wiêcej ni¿ o 3 )°C, nie dotyczy to temp. powy¿ej 40°C

Kocio³ rusza po 

usuniêciu usterki

Kocio³ rusza po 

usuniêciu usterki

Kocio³ rusza po 

usuniêciu usterki

Uszkodzony czujnik temp. c.w.u. (uszkodzony czujnik NTC, 
przewody pod³¹czeniowe przerwane lub zwarte).

Kocio³ rusza po 

usuniêciu usterki
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B: Ciep³a woda u¿ytkowa (c.w.u.):
Przycisk jest aktywny je¿eli zbiornik c.w.u. jest pod³¹czony (P05 w menu jest ustawione w trybie ustawianie i 
odczyt temperatury.). 

C: Ustawianie temperatury pracy:
1. Ustawiæ temp. ogrzewania w przedziale: 30~80°C. Ró¿nica temperatur pomiêdzy (zasilanie-powrót): 

5~20°C.
2. Ustawiæ temp. c.w.u. w przedziale 30~60oC. Ró¿nica temperatur zasilanie-powrót: 5~20°C.

Temperatura pocz¹tku grzania: Tw <Ts-ÄT

* Uwaga: Tw = temperatura grzania; Ts = temperatura zadana; ÄT = ró¿nica temperatury pomiêdzy zasilaniem a 
powrotem c.o.

D: Funkcja ochrony przed zamarzaniem:

Pierwsza klasa ochrony przed zamarzaniem to temperatura ≤8ºC, pompa jest w³¹czona, a¿ osi¹gnie ≥10°C, 
a w takich warunkach funkcja ochrony przed zamarzaniem jest aktywna. Funkcja jest aktywna, równie¿ gdy 
urz¹dzenie jest wy³¹czone.
Druga klasa ochrony przed zamarzaniem to temperatura ≤5ºC, pompa wody i grza³ki s¹ w³¹czone, aby 
rozpocz¹æ ogrzewanie. Grza³ki s¹ wy³¹czane w temp. ≥30 ° C, a pompa mo¿e kontynuowaæ dzia³anie przez 
krótki okres czasu. Podczas aktywacji funkcji ochrony przed zamarzaniem na wyœwietlaczu widoczna jest 
temperatura, gdy urz¹dzenie jest wy³¹czone.

E: Kompensacja temperatury zewnêtrznej
SprawdŸ podpunkt 1.7 i wejdŸ w menu P07, wybierz krzyw¹ grzewcz¹ za pomoc¹ pokrêt³a temp. c.o.. Podczas 
ustawiania krzywej grzewczej, wyœwietlacz pokazuje C (C--, C01-C10), . C - oznacza wybranie krzywej 
grzewczej kompensacji temperatury zewnêtrznej. Kocio³ bêdzie pracowa³ automatycznie w zale¿noœci od 
temperatury zadanej, któr¹ wyznaczy³ u¿ytkownik pokrêt³em. C01-C10 oznacza dostosowanie docelowej 
temperatury wody za pomoc¹ krzywej 1 do 10.Krzywe grzania przedstawia rys. 3.

SprawdŸ podpunkt 1.7 i wejdŸ do menu P06. Ustaw wartoœæ offsetu pokrêt³em c.w.u. w przedziale 30~50oC.
Ustawienie offsetu powoduje przesuniêcie pocz¹tku wszystkich krzywych w zakresie 30~50oC (rys.4).
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Po zakoñczeniu ustawieñ, naciœnij przycisk „Zatwierdzenie”, aby wyjœæ i zapisaæ dokonane zmiany. W przypadku, 
w którym nie chcesz, aby zapisaæ dokonane zmiany, krótko naciœnij przycisk „Reset”, aby opuœciæ menu.
Po uruchomieniu sterownika pogodowego ewentualne b³êdy czujnika temp. zewnêtrznej sygnalizowane bêd¹ 
komunikatem (F-13) pokazuj¹cym siê co 10 sekund. W takiej sytuacji sterownik pogodowy bêdzie nieaktywny. 
Temp. wyjœciowa kot³a zostanie ustalona na 60°C. U¿ytkownik pokrêt³em c.o. bêdzie móg³ j¹ zmieniæ.

1.7. Menu

W stanie oczekiwania , trzymaj wciœniêty przycisk reset przez 10 sekund, aby uzyskaæ dostêp do menu 
serwisowego.

Za pomoc¹ pokrête³ regulacji ogrzewania, mo¿na przegl¹daæ menu "TS", "HI" i "RE".

Szczegó³y jak poni¿ej:

"TS" regulacja parametrów.

"HI" zapamiêtane kody b³êdów.

"RE" resetowanie historii b³êdów.

Naciœnij przycisk SET, aby wejœæ do odpowiedniego menu.

"TS" menu regulacji ustawieñ.

P01: Czas pracy pompy wodnej, po wy³¹czeniu urz¹dzenia;

P02: Ustawienie ró¿nicy temp. zasilanie-powrót dla c.o. grzejnikowego;

P03: Ustawienie ró¿nicy temp. zasilanie-powrót dla c.o. pod³ogowego;

P04: Ustawienie ró¿nicy temperatur pomiêdzy zasilaniem i powrotem dla ciep³ej wody u¿ytkowej (cwu);

P05: Uaktywnienie zbiornika c.w.u.

P06: Ustawienie offsetu dla c.o.

P07: Ustawienie krzywej grzewczej.

P08: (1- 6 ustawieñ) Ustawienie regulacji mocy.
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OFF

ON

Zawór nape³niaj¹cy Rys. 3

Ustawienia:
Wybierz odpowiedni parametr pokrêt³em, a nastêpnie naciœnij przycisk „D”. Parametr wybrany mo¿e 
byæ zmieniony pokrêt³em c.o. i zatwierdzony naciœniêciem przycisku „E”. Je¿eli nie chcemy zapisywaæ 
zmiany parametru, nale¿y szybko nacisn¹æ przycisk „Reset” 2 razy (wyjdziemy z parametru).

„HI” Historia b³êdów.
Pozycja H1 odpowiada ostatniej z zapamiêtanych usterek, pozycja H10 odpowiada najstarszej z nich.
Je¿eli, któraœ z pozycji H1-H10 nie zawiera kodu b³êdu wyœwietlacz poka¿e „NO”. Je¿eli chcesz przejœæ 
do menu g³ównego naciœnij przycisk „Reset” dwa razy.

„RE” Kasowanie historii b³êdów.
Przykrêæ pokrêt³em c.o. i wybierz "CLR" lub "RES”.
"CLR" oznacza kasowanie parametrów je¿eli szybko naciœniesz przycisk „D” parametry zostan¹ 
skasowane.
„RES” oznacza resetowanie historii kodów b³êdów. 

W³¹cz przycisk ogrzewania, aby wybraæ ¿¹dany parametr, a dostêp do niego poprzez krótkie 
naciœniêcie przycisku „Ustawienia”. Zmiana wartoœci parametru odbywa siê za pomoc¹ potencjometru 
ogrzewania. Po wartoœæ parametru zostanie zmieniona, naciœnij przycisk „Ustawienia”, aby powróciæ do 
menu g³ównego. Po zakoñczeniu ustawieñ, naciœnij przycisk „Zatwierdzenie”, aby wyjœæ i zapisaæ 
dokonane zmiany. W przypadku, w którym nie chcesz, aby zapisaæ dokonane zmiany, krótko naciœnij 
przycisk „Reset”, aby opuœciæ menu.

1.8. Nape³nienie instalacji
Kocio³ elektryczny jest wyposa¿ony w zawór kulowy, aby wype³niæ instalacjê grzewcz¹ do 1-3 barów. 
Podczas pracy, w przypadku zmniejszenia ciœnienia w uk³adzie (poniewa¿ powietrze jest usuwane z 
systemu) przy spadku ciœnienia do minimalnej wartoœci, nale¿y je zwiêkszyæ za pomoc¹ zaworu do 
uzupe³nienia wod¹. Skrêæ w lewo zawór nape³niaj¹cy do uzupe³nienia wod¹ i w prawo, aby go 
zamkn¹æ. Elektryczne urz¹dzenie grzewcze pracuje zwykle na 1-3 barów. Po uzupe³nieniu wody, 
zamkn¹æ zawór nape³niaj¹cy.
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2. Monta¿
           
2.1. Warunki pracy i miejsce monta¿u

A

B

C

Odleg³oœci minimalne

3 cm

10 cm

10 cm

1.5 cm

15 cm

30 cm

20 cm

＞25 cm

Odleg³oœci zalecane

Monta¿ urz¹dzenia powinny wykonywaæ wy³¹cznie 
osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
Gwarancja na kocio³ elektryczny jest wa¿na tylko gdy 
uruchomi je wykwalifikowany personel.
Regulacji temperatury mog¹ dokonywaæ osoby 
niewykwalifikowane. Osoby te mog¹ obs³ugiwaæ panel 
sterowniczy korzystaj¹c z instrukcji obs³ugi do³¹czonej 
do urz¹dzenia. 
W trakcie prac konserwacyjnych zwróciæ szczególn¹ 
uwagê na instalacjê elektryczn¹ w urz¹dzeniu- 
powinna byæ trwale od³¹czona od sieci zasilaj¹cej.
W celu prawid³owego dzia³ania urz¹dzenia parametry 
chemiczne wody powinny byæ odpowiednie.
Instalacja hydrauliczna powinna byæ zaopatrzona w 
zawory odcinaj¹ce, zawór do dope³niania i opró¿niania 
jak i w zawór bezpieczeñstwa pod³¹czony do 
kanalizacji.
Kocio³ zaprojektowano zgodnie z norm¹ STN 33 0300 i 
33 2310. Temperatura pracy kot³a od +5°C do +40°C. 
Wilgotnoœæ powietrza nie powinna przekraczaæ 85%. 
Nie wolno montowaæ urz¹dzenia w pomieszczeniach z 
wann¹ b¹dŸ brodzikiem, w strefach ochrony 
elektrycznej 0, 1 i 2, lub w miejscach gdzie mo¿e zostaæ 
spryskany wod¹. Monta¿ urz¹dzenia w strefie 3 jest 
dozwolony.
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Aby pod³¹czyæ elektryczny kocio³ grzewczy do istniej¹cej instalacji elektrycznej, nale¿y sprawdziæ czy posiada ona 
odpowiednie parametry i czy jest przygotowana do pracy z urz¹dzeniami grzewczymi o znacznym poborze energii 
elektrycznej. Podczas wykonywania nowej instalacji lub gdy potrzeba zmian w instalacji istniej¹cej, zawsze nale¿y 
korzystaæ z wykwalifikowanego personelu technicznego, a zmiany wykonywaæ zgodnie z projektem. Monta¿ kot³a 
elektrycznego musi zostaæ powierzone autoryzowanemu instalatorowi w celu uzyskania gwarancji. Pod³¹czenie 
kot³a do instalacji elektrycznej musi wykonaæ elektryk z odpowiednimi uprawnieniami i zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 
przepisami i normami.

LEB TS to kocio³ grzewczy zaprojektowany do ci¹g³ego produkowania ciep³a z moc¹ nominaln¹. Nale¿y to 
uwzglêdniæ w stosunku do instalacji elektrycznej w obiekcie. Wewn¹trz urz¹dzenia nie zamontowano trójfazowego 
przekaŸnika elektrycznego.

LEB TS nale¿y zamontowaæ w miejscu gdzie jest ³atwy dostêp do kontroli i konserwacji urz¹dzenia.
Na rys.4 pokazano odleg³oœci monta¿owe i serwisowe, które powinny pozostaæ nie zabudowane.

D

Rys. 4

(Przy otwartej pokrywie
pulpitu sterowniczego)



Strefa 3

Strefa 2 Strefa 1
Strefa 2

Strefa 3

Rys. 5

Strefa 0

0?6m 0?6m

2.2. Monta¿ kot³a

Rys. 6

0?6m
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Strefy ochrony kot³a elektrycznego przed pora¿eniem zgodnie z norm¹, która okreœla 
dopuszczalne miejsce monta¿u.

Zamocowaæ elektryczne urz¹dzenie 
grzewcze na œcianie, rys. 6. 
Zawiesiæ korpus urz¹dzenia, oraz jego 
komponenty pomocnicze za pomoc¹ 
odpowiednich œrub. Obudowa urz¹dzenia 
jest przykrêcona do tylnej œciany i mo¿e byæ 
zdemontowana. Przed przyst¹pieniem do 
monta¿u, ustaliæ odpowiedni¹ iloœæ miejsca 
wokó³ urz¹dzenia dla dokonywania 
przegl¹dów i ewentualnych napraw. 



Pod³¹czenie do instalacji wodnej

         

2.4. Wykonywanie pod³¹czeñ elektrycznych

P
LA. Pod³¹czenie wody

Przed zamontowaniem nale¿y usun¹æ wszystkie pozosta³oœci i zanieczyszczenia z wnêtrza rur wodnych w celu 
zapewnienia normalnego funkcjonowania elektrycznego urz¹dzenia grzewczego.
Zamontowaæ zgodnie z informacjami zawartymi w podrozdziale 4.1.
Przy³¹czyæ przewód odp³ywowy z zaworu bezpieczeñstwa do kanalizacji aby zapewniæ odp³yw wody w przypadku 
zadzia³ania zaworu bezpieczeñstwa.
W przypadku instalacji wyposa¿onej w zawory termostatyczne, obieg wody mo¿e byæ ca³kowicie wstrzymany. W takim 
przypadku „by-pass” w kotle utrzyma cyrkulacjê wody obiegowej przez elementy grzewcze.

B. Jakoœæ wody w instalacji
W przypadku wody o twardoœci powy¿ej 25oFr u¿yæ zdemineralizowanej wody, aby unikn¹æ tworzenia siê osadów 
wewn¹trz elektrycznego urz¹dzenia grzejnego, w wyniku dzia³ania wody o w³aœciwoœciach korozyjnych. Nawet niewielka 
gruboœæ zanieczyszczeñ b¹dŸ kamienia kot³owego mo¿e zmniejszyæ wydajnoœæ ciepln¹ kot³a i spowodowaæ jego 
przegrzanie lub uszkodzenie.
W przypadku du¿ego z³adu wody w instalacji lub czêstego dope³niania nale¿y u¿ywaæ wody odpowiedznio uzdatnionej.

C. System ochrony przeciwzamarzaniowej kot³a.
Elektryczna jednostka grzewcza jest wyposa¿ona w funkcjê ochrony przed zamarzaniem. Jeœli temperatura wody 
wewn¹trz systemu grzewczego spadnie poni¿ej 5 ° C, tryb przeciw zamarzaniu jest aktywny.
Jeœli elektryczne urz¹dzenie grzewcze nie jest pod³¹czone do sieci zasilania, funkcja ochrony przed zamarzaniem jest 
nieaktywna.

2.3.

Pod³¹czenie przewodów elektrycznych
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grzewczego, sprawdziæ ciœnienie w zbiorniku wyrównawczym. Sprawdziæ ciœnienie w naszyniu wzbiorczym 
do 0,9-1 bar, jeœli to konieczne dope³niæ.

Sprawdziæ i wyczyœciæ filtr i urz¹dzenie do pobierania na bie¿¹co. Przed nape³nieniem wod¹ systemu 

Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia do sieci elektrycznej, u¿ytkownik powinien sprawdziæ warunki przy³¹czeniowe (pod 
k¹tem mocy wybranego kot³a) u dostawcy energii elektrycznej oraz sprawdziæ poprawnoœæ pod³¹czenia, które musi byæ 
zgodne z instrukcj¹ urz¹dzenia.
Przed instalacj¹ urz¹dzenia nale¿y wykonaæ instalacjê elektryczn¹ odpowiedni¹ dla mocy urz¹dzenia grzewczego i 
wyposa¿on¹ w wy³¹cznik g³ówny i bezpieczniki.
Elektryczne urz¹dzenie grzewcze mo¿e byæ pod³¹czone do sieci elektrycznej, poprzez zintegrowany wy³¹cznik g³ówny. 
Przewody pod³¹czeniowe powinny byæ dobrane do mocy urz¹dzenia.
Przed pod³¹czeniem urz¹dzeñ do instalacji elektrycznej w pierwszej kolejnoœci pod³¹cz przewody ochronne, a póŸniej 
fazowe. SprawdŸ wszystkie œruby i nakrêtki dociskowe przed przyst¹pieniem do uruchomienia.
.



1. Zasilanie
    trójfazowe

 2. Zasilanie
     jednofazowe 
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1. Zaciski do pod³¹czenia zasilania 3-przewodowego.
2. Zaciski do pod³¹czenia czujnika NTC c.w.u..
3. Zaciski do pod³¹czenia regulatora temperatury w pomieszczeniu.
4. Zaciski do pod³¹czenia czujnika temperatury zewnêtrznej.
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Do kot³a elektrycznego mo¿na pod³¹czyæ proste i rozbudowane sterowniki pomieszczeniowe (programatory 
dzienne lub tygodniowe). Aby zapewniæ prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia, nale¿y przestrzegaæ prawid³owego 
zasilania urz¹dzenia (wystêpowanie wszystkich faz zasilaj¹cych, napiêcie zasilania wed³ug obowi¹zuj¹cych 
norm 230V - +10%; -15%).

Odkrêciæ nakrêtkê przelotki elektrycznej w kotle, na³ó¿ nakrêtkê na 
przewód zasilaj¹cy. W³ó¿ przewód zasilaj¹cy do kot³a i zabezpiecz 
nakrêtk¹.

Podczas pod³¹czania kabla zasilaj¹cego, 
nale¿y wybraæ odpowiedni typ po³¹czeñ, 
w zale¿noœci od rodzaju Ÿród³a.

Pod³¹czenie regulatora temperatury pomieszczenia, zaworu 3-drogowego oraz czujnika temperatury 
NTC zbiornika CWU.

Uwaga:
Celem utrzymania wymaganej temperatury w pomieszceniach mo¿na zastosowaæ pokojowy regulator 
temperatury (termostat pomieszczeniowy powinien byæ typu ON / OFF).

Pod³¹czenie termostatu powinno byæ wykonane za pomoc¹ przewodu 2-¿y³owego, o przekroju od 0,75 do 
1,5 mm  i d³ugoœci do 25 m.

Przewód do termostatu nie mo¿e dotykaæ kabla zasilania lub innego urz¹dzenia elektrycznego. Powinna byæ  
zachowana minimalna odleg³oœæ 10 mm miêdzy tymi przewodami.

Przed u¿yciem pod³¹czonych urz¹dzeñ zewnêtrznych, instalator powinien sprawdziæ zgodnoœæ 
odpowiednich urz¹dzeñ z kot³em. Dostawca kot³a nie odpowiada za dobór i dzia³anie sterowników 
programowalnych oraz za b³êdny monta¿ i ustawienia.
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3.
3.1.   
        

Uruchomienie urz¹dzenia grzewczego
Start jednostki.

Sprawdzenie dzia³anie

Wy³¹czenie
Przytrzymaj przycisk        przez 5 sekund.

P
L

Serwis i przegl¹dy
Uruchomienie

Poni¿sze czynnoœci mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie przez kompetentnych pracowników, 
posiadaj¹cych w³aœciwe uprawnienia.

Przed uruchomieniem urz¹dzenia grzewczego nale¿y:

3.2. Konserwacja

Otworzyæ wszystkie zawory zamykaj¹ce pod³¹czenie urz¹dzenia do systemu.
Nape³niæ instalacjê wod¹ i sprawdziæ, czy kocio³ elektryczny oraz system zosta³ prawid³owo odpowietrzony i 
odpowietrznik zamkn¹³ siê automatycznie .
Sprawdziæ, czy s¹ jakieœ przecieki w instalacji grzewczej, w instalacji ciep³ej wody, w po³¹czeniach kot³a 
elektrycznego.
Sprawdziæ, czy kocio³ elektryczny jest pod³¹czony do odpowiedniego Ÿród³a zasilania.
Sprawdziæ, czy uziemienie urz¹dzenia zosta³o wykonane prawid³owo.
Sprawdziæ, czy ¿r¹ce substancje nie znajduj¹ siê w pobli¿u instalacji i kot³a elektrycznego

Regularne czynnoœci konserwacyjne pozwalaj¹ unikn¹æ ewentualnych b³êdów.
Przed oddaniem do eksploatacji systemu grzewczego, zaleca siê przeprowadzenie pe³nej kontroli 
raz w roku.

Nie nale¿y demontowaæ obudowy. U¿ytkownik mo¿e umyæ powierzchniê obudowy, wykorzystuj¹c 
detergenty, mo¿e kontrolowaæ tryby pracy i uzupe³niæ iloœæ wody w instalacji w zale¿noœci od 
wskazañ manometru.

Podczas sprawdzania, dokrêciæ wszystkie po³¹czenia elektryczne oraz przy³¹cza wodne, oczyœciæ 
pompê wody, filtr Y, sprawdziæ zawór bezpieczeñstwa, zawór upustowy, jak równie¿ wszystkie 
urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce. Nastêpnie nale¿y sprawdziæ, czy urz¹dzenie dzia³a prawid³owo.

Kiedy jednostka pracuje w zamkniêtym systemie ogrzewania z naczyniem wyrównawczym pod 
ciœnieniem, czêsto sprawdzaæ wartoœæ ciœnienia na manometrze. 
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Zakoñcz ustawienia w trybie zimowym i upewnij siê, ¿e urz¹dzenie wspó³pracuje z termostatem pokojowym.  
Elektryczne urz¹dzenie grzewcze, który uruchamia siê w trybie automatycznym, jest sterowane przez 
automatykê wewnêtrzn¹ i termostat pokojowy.

Element grzewczy mo¿e zatrzymaæ pracê, gdy zasilanie zostanie przerwane. Kocio³ 
wznowi ogrzewanie, gdy zasilanie zostanie przywrócone.

SprawdŸ, czy jest odpowiednia cyrkulacja pomiêdzy kot³em elektrycznym i instalacj¹ grzewcz¹. 
SprawdŸ, czy kocio³ prawid³owo wspó³pracuje z regulatorem temperatury pomieszczenia lub 
termostatem.

Po wy³¹czeniu kot³a jego automatyka pozostaje aktywna. Ogrzewanie jest wy³¹czone.
Pojawi siê komunikat OFF na ekranie LCD. Funkcja ochrony przed zamarzaniem pozostaje 
aktywna.

        Gdy kocio³ elektryczny jest od³¹czony od sieci zasilaj¹cej, funkcja ochrony przed 
zamarzaniem nie jest aktywna.



3.3. Przegl¹dy

Okresowe przeglady urz¹dzenia

Sprawdziæ i oczyœciæ elementy grzewcze z wszelkich osadów wapiennych.

Przy zimym uk³adzie, ciœnienie w instalacji powinno wynosiæ 1 bar. W innym przypadku, dostosowaæ siê do wartoœci zalecanej.

Objawy Kod Mo¿liwe przyczyny

Brak ogrzewania

A01

Brak zasilania.

Ogranicznik temperatury ogrzewania 
uszkodzony

Brak przep³ywu w uk³adzie

Uk³ad jest zapowietrzony

A08

F10

Uszkodzony czujnik temperatury powrotu

F11

F14

Nape³niæ system wod¹.

Sprawdziæ filtr Y.

Sprawdziæ pompê obiegow¹ .

A03

A06

F41

F37

Nieprawid³owe dzia³anie pompy obiegowej.

P
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Zalecane czynnoœci kontrolne dla kot³a dokonywane przynajmniej raz w roku.

Diagnoza
Kocio³ wyposa¿ony jest w zaawansowany system autodiagnostyczny, który wyœwietla kody b³êdów na 
ekranie LCD panelu sterowniczegow przypadku awarii.

3.4. Kody b³êdów

Niektóre usterki (kod "A") mog¹ doprowadziæ do wy³¹czenia urz¹dzenia. 
Aby wznowiæ dzia³anie, naciœnij przycisk reset na sekundê.
W przypadku wy³¹czenia z powodu innych uszkodzeñ (kod "F"), elektryczne urz¹dzenie grzewcze mo¿e 
automatycznie wznowiæ jego dzia³anie, gdy parametry, które spowodowa³y awariê wróci³y do normy.

Poni¿sza tabela przedstawia niektóre przyczyny usterek, jak równie¿ pewne rozwi¹zania dla u¿ytkowników.

W przypadku powtarzaj¹cych siê b³êdów, nale¿y skontaktowaæ siê z serwisem Ferroli.

Rozwi¹zania

SprawdŸ, czy urz¹dzenie jest pod³¹czone do 
sieci zasilania i czy bezpiecznik trójfazowy jest 
po³¹czony. Zapytaj upowa¿nionych do 
wykonywania tej kontroli.

Ogranicznik temperatury jest 
uszkodzony lub zadzia³a³

SprawdŸ, czy ogranicznik temperatury 
ogrzewania jest prawid³owo zamontowany i 
uruchomiony.

Sprawdziæ pompê obiegow¹, aby zobaczyæ, 
czy jest przep³yw w systemie grzewczym.

Temperatura w urz¹dzeniu ma 
powy¿ej 90 °C

Czujnik temperatury od³¹czony

Uszkodzony czujnik temperatury 
ogrzewania

Uszkodzony czujnik temperatury wody
w zasobniku c.w.u. 

Uszkodzony czujnik ciœnienia wody.

Brak przep³ywu w uk³adzie.

Brak cyrkulacji wody w uk³adzie grzewczym.

Uk³ad jest zapowietrzony.

Sprawdziæ pompê obiegow¹, aby zobaczyæ, 
czy jest przep³yw w systemie grzewczym.

SprawdŸ, czy czujnik temperatury ogrzewania 
jest prawid³owo zainstalowany na rurze.

SprawdŸ przewody lub wymieniæ czujnik 
temperatury.

SprawdŸ przewody lub wymieniæ czujnik 
temperatury.

SprawdŸ przewody lub wymieniæ czujnik 
temperatury.

SprawdŸ czujnik ciœnienia wody i wymieniæ
w razie potrzeby.

SprawdŸ czy zawór jest otwarty.Zatkany obieg grzewczy.

Zbyt niskie ciœnienie wody w instalacji. 
Czujnik ciœnienia wody zadzia³a³ lub jest 
uszkodzony.

Wadliwy czujnik NTC c.w.u., z powodów takich 
jak przerwy w obwodzie, zwarcia, lub 
nieprawid³owo pod³¹czonych lub przerwanych 
przewodów.

Wadliwy czujnik NTC powrotu, z powodów takich 
jak przerwy w obwodzie, zwarcia, lub 
nieprawid³owo pod³¹czonych lub przerwanych 
przewodów.

Wadliwy czujnik temp. ogrzewania, z powodów 
takich jak przerwy w obwodzie, zwarcia, lub 
nieprawid³owo pod³¹czonych lub przerwanych 
przewodów.

Czujnik temperatury c.o. nie jest zamocowany 
lub jest uszkodzony.

Poni¿sze czynnoœci mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie przez kompetentnych pracowników, 
posiadaj¹cych w³aœciwe uprawnienia.

System sterowania i system zabezpieczeñ (bezpiecznik trójfazowy, elektryczne po³¹czenia,  
czujniki temperatury i elementy bezpieczeñstwa itd.) powinny dzia³aæ prawid³owo

SprawdŸ i w razie potrzeby przywróciæ poduszkê powietrzn¹ naczynia przeponowego; Ciœnienie powinno wynosiæ 0,9-1 bar.

 Sprawdzenie prawid³owoœci dzia³ania pompy obiegowej.

SprawdŸ  okablowanie; nie powinno ono mieæ uszkodzeñ, min. spowodowanych przegrzaniem.
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4. Dane techniczne

4.1. Wymiary i przy³¹cza

Opis

Zasilanie uk³adu c.o.

Zawór nape³niania c.o.

Powrót z uk³adu c.o.

1.           

2.                       

3.        

P
L

G3/4

G3/4

G1/2
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4.2. G³ówne elementy kot³a

Opis

2  Naczynie wyrównawcze
3  Wewnêtrzny kolektor zasilaj¹cy
4  Przy³acze naczynia wyrównawczego
5  Czujnik temp. zasilania c.o
6  Zasilanie c.o
7  By-pass
8  Bezpiecznik zabezp. ró¿nicowym
9  PrzekaŸnik
10 Króciec do nape³niania instalacji
11 Zawór do nape³niania c.o.

12 Powrót c.o.
13 Pompa obiegowa
14 Czujnik ciœnienia wody
15 Odpowietrznik automatyczny
16  Zawór bezpieczeñstwa
1. 7 Rura powrotu c.o

19 Izolacja kot³a
20 Przy³¹cze grza³ek elektrycznych
21 Odpowietrznik automatyczny
22 Czujnik temp. kot³a
23 Obudowa kot³a

1  Termostat bezpieczeñstwa 95°C
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18 Wymiennik kot³a z grza³kami elektrycznymi
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4.3. Schemat hydrauliczny

2. By-pass
3. Czujnik temp. c.o.
4. Zasilanie c.o.
5. Przy³¹cze nape³niania inst.
6. Powrót c.o.

7. Zawór nape³niaj¹cy
8. Zawór zwrotny
9. Pompa
10. Zawór bezpieczeñstwa
11. Czujnik ciœnienia wody
12. Obudowa grza³ek
13. Termostat bezpieczeñstwa 95°C

P
L

1. Naczynie wyrównawcze
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4.4. Wykres dla pompy obiegowej

Rys. 8

Prêdkoœæ pompy obiegowej

Straty ciœnienia w kotle
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e

n
ia

Przep³yw

P
L
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Zalecane parametry wy³¹czników i przewodów

4.5.   Dane techniczne

Zasilanie jednofazowe        V 1x230V+N+PE/50Hz

Zasilanie trójfazowe           V 3x230V/400V+N+PE/50Hz

Maksymalny pobór pr¹du                           A       41

Moc pobierana

Sprawnoœæ

Maksymalna temp. wody grzewczej

Ciœnienie dyspozycyjne pompy obiegowej

Objêtoœæ naczynia wyrównawczego          l        10

Ciœnienie wstêpne naczynia wyrównawczego

Maksymalne ciœnienie pracy

Zalecane ciœnienie pracy

Stopieñ ochrony elektrycznej

Œr. przy³¹czy zasil./powrót c.o.

Œrednica przy³¹czy

Wymiary:      H x L x D mm 740 x 440 x 265

Ciê¿ar (bez wody)

Jedna faza
Trzy fazy

 przewody fazowe

6 2 x 3kW 28 4 1,5 2,5

7,5 2 x 3,75kW 34 6 1,5 4

9 2 x 4,5kW 41 10 2,5 6

Moc urz¹dzenia

 (kW)

Iloœæ i moc

grza³ek

Maksymalny

pobór

pr¹du 

 Minimalny przekrój przewodu zasilaj¹cego

miedŸ (mm2)

 (A)

kg 32

bar 0,8

bar 3

bar 1 – 1.7

IP 40

G 3/4"

G 1/2"

kW 6; 7,5; 9

% 99.5

bar 0,5

°C 80

18

Trzy fazy

 przewody ochronne



4.6. Schemat elektryczny urz¹dzenia
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FERROLI Poland Sp. z o.o. ul. Narutowicza 53, 41-200 Sosnowiec tel. +48 32 263 05 64

www.ferroli.pl   e-mail: ferroli@ferroli.com.pl

Firma FERROLI POLAND nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za nieœcis³oœci wystêpuj¹ce w niniejszej instrukcji, je¿eli spowodowane s¹ 
przez b³êdy w druku lub edycji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w naszych wyrobach zmian, które uznamy za niezbêdne lub 
u¿yteczne, które nie naruszaj¹ podstawowych charakterystyk.
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