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1 Opis

1.1 Wprowadzenie
Kotły PEGASUS F2 T przeznaczone są do układów centralnego ogrzewania i produkcji
c.w.u. Wersja podstawowa kotła przystosowana jest do pracy z gazem ziemnym GZ50.
Możliwe jest przezbrojenie kotła na inny rodzaj gazu, które powinno być wykonane przez
uprawnionego specjalistę.

1.2 Wymagania instalacyjne
Montaż, instalacja, pierwsze uruchomienie i konserwacja powinny być przeprowadzone
przez autoryzowanych pracowników serwisowych o odpowiednich kwalifikacjach.
Instalacja kotła powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami (Polskie
Normy, wytyczne UDT itd.)

2 Podstawowe informacje techniczne

2.1 Wymiary i podłączenia

Rys.1
LEGENDA
a1 powrót z instalacji c.o. 1 ½��
a2 zasilanie instalacji c.o. 1 ½��
a3 wlot gazu ¾��

Wymiary Połączenia

A
mm

B
mm

C
∅∅∅∅  mm

D
mm

E
mm

Powrót

a1 ∅∅∅∅

Zasilanie

a2 ∅∅∅∅

Gaz

a3 ∅∅∅∅

Ciężar z
opakowa-

niem
kg

Poje-
mność
wodna

l

Max ciśnienie

bar

Pegasus F2 51 550 96,5 180 43 35 1 ½�� 1 ½�� ¾�� 260 22 4

Pegasus F2 68 640 96,5 180 46 38 1 ½�� 1 ½�� ¾�� 300 26 4

Pegasus F2 85 720 106,5 200 44 36 1 ½�� 1 ½�� ¾�� 350 30 4

Pegasus F2 102 800 106,5 200 42 34 1 ½�� 1 ½�� ¾�� 400 34 4
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2.2 Dane techniczne
PEGASUS F2 standardowo przygotowany jest do pracy z gazem naturalnym GZ50 (istnieje
możliwość przezbrojenia kotła na inny rodzaj gazu). Kocioł może pracować z maksymalną
temperaturą zasilania równą 82°C oraz z maksymalną różnicą temperatur ∆tmax=20°C.

Typ kotła Pegasus F2 51 Pegasus F2 68 Pegasus F2 85 Pegasus F2 102
Moc cieplna wyjściowa kW 51 68 85 102

Obciążenie cieplne kW 56 74,8 93,5 112

Liczba członów  żeliwnych szt. 4 5 6 7

Strumień spalin kg/h 178 204 220 253

∆T spalin � otoczenia °C 86 100 114 118

Sprawność kotła 80/60 % 90,9 90,9 91,0 91,0

Zawartość CO2 % 4,5 5,3 6,2 6,5

Zapotrzebowanie ciągu 3 3 3 3

Dysze
główne Dysze pilota

Minimalne
ciśnienie gazu
na zasilaniu **)

(mbar)

Ciśnienie gazu na
palniku
(mbar)

Przepływ gazu
MODEL Liczba

sekcji
GZ50 LPG GZ50 LPG GZ50 LPG GZ50 LPG GZ50

m3/h
LPG
kg/h

Pegasus F2 51 3 3,5 2,15 0,4 0,24 20 38 13,3 36 5,9 4,34
Pegasus F2 68 4 3,5 2,15 0,4 0,24 20 38 13,3 36 7,9 5,79
Pegasus F2 85 5 3,5 2,15 0,4 0,24 20 38 13,3 36 9,9 7,24
Pegasus F2 102 6 3,5 2,15 0,4 0,24 20 38 13,3 36 11,8 8,68
**) Minimalne ciśnienie gazu na zasilaniu mierzone podczas pracy palnika.

2.3 Części składowe

Legenda:
1. Termomanometr
2. Termostat regulacyjny
3. Wyłącznik
4. Usuwanie blokady czujnika zaniku
ciągu
5. Miejsce na sterownik pogodowy
6. Panel sterowniczy
7. Zespół gazowy
8. Termostat bezpieczeństwa (STB)
9. Palnik pilota
10. Kolektor gazowy � palnik główny
11. Punkt pomiarowy ciśnienia gazu
12. Zapalnik piezoelektryczny
13. Automatyczny odpowietrznik
14. Zawór spustowy
15. Punkt próbkowania spalin

Rys. 2
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2.4 Charakterystyka strat ciśnienia

Straty ciśnienia po stronie wodnej dla
kotłów Pegasus F2 przedstawia wykres
(Rys.3)

Rys.3

2.5 Termostat zaniku ciągu kominowego
Kocioł wyposażony jest seryjnie w termostat zaniku ciągu kominowego, który odcina dopływ
gazu do kotła w przypadku stwierdzenia nie prawidłowego przepływu spalin, zapewniając
tym samym wysoki poziom bezpieczeństwa podczas pracy urządzenia. W przypadku
zadziałania termostatu, należy ręcznie usunąć blokadę kotła (odkręcić zaślepkę 4 rys.2, po
czym wcisnąć przycisk usuwania blokady). Kocioł powinien powrócić do normalnej pracy.
Jeśli wystąpi potrzeba wymiany termostatu z.c., należy używać tylko oryginalnych części.
Należy upewnić się, że podłączenia
elektryczne po wymianie są poprawne, nie
należy pozastawiać termostatu
odłączonego od układu elektrycznego
kotła.
Przy częstych blokadach kotła należy
skontaktować się z uprawnionym
serwisem.
Podczas czyszczenia przerywacza ciągu
kominowego, należy uważać, aby nie
uszkodzić kapilary (czujnika) termostatu
z.c.k.

Rys.4. Usytuowanie czujnika zaniku
ciągu w kotle
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3 Instalacja
Powinna być wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie
uprawnienia.

3.1 Ogólne zalecenia
Instalacja kotła powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zalecamy wstawić między kotłem i instalacją c.o. zawory odcinające, które pozwolą, w razie
konieczności odłączyć kocioł od instalacji bez jej opróżniania.
Różnica temperatur wody pomiędzy zasilaniem a powrotem nie powinna przekraczać 20°C.
Ma to na celu uniknięcie kondensacji spalin w kotle i tym samym zabezpieczenie urządzenia
przed uszkodzeniem.
Produkty spalania powinny być wydalane przewodem zgodnym z obowiązującymi
przepisami.
Podłączenie gazowe do kotła należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Średnica króćca przyłączeniowego gazu w kotle nie narzuca średnicy przewodu gazowego
pomiędzy kotłem a licznikiem gazowym, ponieważ średnica ta zależy od strat ciśnienia
występujących na tym odcinku.

3.2 Charakterystyka wody kotłowej
W przypadku, kiedy woda kotłowa ma twardość powyżej 5 � 6 mval/dm3 powinna być
zmiękczona przed wprowadzeniem do systemu wodnego kotła, w celu uniknięcia osadzania
się kamienia kotłowego na wewnętrznych ściankach wymiennik żeliwnego kotła. Niskie
przewodnictwo cieplne kamienia kotłowego powoduje przegrzewanie się ścianek
wymiennika, grożąc poważnymi uszkodzeniami urządzenia.
Zmiękczanie (uzdatnianie) wody jest konieczne w bardzo rozległych systemach c.o.
(z dużą ilością wody) oraz w systemach, w których występuje częste uzupełnianie
wody kotłowej.

4 Schematy połączeń, okablowanie

4.1 Schematy elektryczne
Podłączenia elektryczny powinny być wykonane zgodnie z zamieszczonymi schematami
elektrycznymi.
Kocioł musi być podłączony do jednofazowej instalacji elektrycznej 230V~50Hz, między
siecią a kotłem należy umieścić bezpiecznik maksymalnie 2 A.
Kocioł musi być podłączony do sprawnej instalacji uziemiającej.
Wewnątrz pulpitu sterowniczego znajdują się zaciski przeznaczone do podłączenie
opcjonalnie termostatu pokojowego.
Jeśli instalowany kocioł znajduje się powyżej instalacji c.o. (np. kotłownie dachowe) należy
zainstalować dodatkowo na przewodzie odprowadzającym wodę z kotła (przed zaworem
odcinającym jako pierwszy element) zabezpieczenie wyłączające automatycznie kocioł w
przypadku stwierdzenia braku wody. Urządzenie takie jest wymagane, niezależnie od
miejsca zainstalowania kotła, przez polską normę (PN-91/B-02414) w przypadku źródła
ciepła o łącznej mocy przekraczającej 100kW.

Uwaga: Producent nie bierze odpowiedzialności z wypadki spowodowane złym uziemieniem
kotła.
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Rys.5

Legenda:
IC Włącznik

TA Termostat pokojowy (nie dostarczany)
TR Termostat regulacyjny kotła
TF Termostat zaniku ciągu kominowego
VG Zespół gazowy
TS Termostat bezpieczeństwa (STB)

F Termopara
CA Zacisk pomocniczy

Uwaga: Linie przerywane oznaczają połączenia, która należy wykonać podczas instalacji.

4.2 Dostęp do podzespołów zamontowanych w panelu sterowniczym
− Wyłącz zasilanie elektryczne kotła
− Zdemontuj górną pokrywę kotła
− Odkręć dwie śruby mocujące plastikowy panel
− Odchyl przednią klapę kotła
− Ustaw panel w odchylonej pozycji, po czym dociśnij przednią klapę kotła
− Przeprowadź niezbędne czynności i złóż całość.
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4.3 Widok panelu sterowniczego

Rys.6
Legenda:
1 Panel sterowniczy 6 Włącznik
2 Obudowa 7 Termostat zaniku ciągu kominowego
3 Listwa zaciskowa
4 Termomanometr
5 Termostat regulacyjny kotła

5 Włączanie i wyłączanie

5.1 Kontrola przed pierwszym uruchomieniem
Należy sprawdzić:
− Otwarcie zaworów pomiędzy kotłem i systemem c.o.
− Poprawne podłączenie i odpowietrzenie systemu
− Ewentualne nieszczelności w układzie wodnym i gazowym
− Poprawność podłączeń elektrycznych
− Brak materiałów łatwopalnych w pobliżu kotła

5.2 Uruchamianie kotła z zespołem gazowym Honeywell V4600C � modele
41÷÷÷÷68kW

Ustaw termostat kotła (poz.2 rys.2) na minimum.
Otwórz zawór odcinający dopływ gazu do kotła.
Odpowietrz zespół gazowy wraz z instalacją gazową poprzez odkręcenie śruby 3 (rys.7a).
Włącz zapłon pilota przez naciśnięcie piezoelektrycznego zapalnika znajdującego się po
lewej stronie kotła (poz.12 rys.2). W tym czasie przytrzymuj wciśnięty przycisk (poz.1 rys.7a)
zaworu przez ok. 20 sekund, następnie powoli zwalniaj go sprawdzając czy palnik pilota
pozostaje zapalony. Jeśli zgaśnie odczekaj 30 sekund i powtórz operację. Włącz zasilanie
kotła.
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Ustaw termostat kotła (poz.2 rys.2) na
temperaturę nie mniejszą niż 50°C.
Nastąpi załączenie głównego palnika
kotła i praca urządzenia w trybie
automatycznym (pod kontrolą urządzeń
zabezpieczających).

Legenda:
1. Przycisk włącz/ wyłącz
2. Śruba regulacyjna pilota
3. Punkt pomiaru ciśnienie wejściowego
4. Punkt pomiaru ciśnienia wyjściowego
7. Śruba regulacyjna ciśnienia

nominalnego
Rys.7a. Zespół gazowy Honeywell V4600C

5.3 Uruchamianie kotła z zespołem gazowym SIT 820 NOVA � modele
41÷÷÷÷68kW

Ustaw termostat kotła (poz.2 rys.2) na minimum.
Otwórz zawór odcinający dopływ gazu do kotła.
Odpowietrz zespół gazowy wraz z instalacją gazową, z przełącznikiem 1 rys.7b w pozycji �a�,
poprzez odkręcenie śruby 4 (rys.7b).
Włącz zapłon pilota przez naciśnięcie piezoelektrycznego zapalnika znajdującego się po

lewej stronie kotła (poz.12 rys.2). W tym czasie
przytrzymuj wciśnięty przycisk (poz.1 rys.7b) zaworu
przez ok. 20 sekund, następnie powoli zwalniaj go
sprawdzając czy palnik pilota pozostaje zapalony.
Jeśli zgaśnie odczekaj 30 sekund i powtórz operację.
Przekręć pokrętło w pozycję �b�. Włącz zasilanie
kotła.
Ustaw termostat kotła (poz.2 rys.2) na temperaturę
nie mniejszą niż 50°C. Nastąpi załączenie głównego
palnika kotła i praca urządzenia w trybie
automatycznym (pod kontrolą urządzeń
zabezpieczających).

Rys.7b. Zespół gazowy SIT 820 NOVA

Legenda:
1. Pokrętło główne
2. Śruba regulacyjna ciśnienie nominalnego
3. Śruba regulacyjna pilota
4. Punkt pomiaru ciśnienia wejściowego
5. Punkt pomiaru ciśnienia wyjściowego
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5.4 Uruchamianie kotła z zespołem gazowym Honeywell V4400C � modele
85÷÷÷÷102kW

Ustaw termostat kotła (poz.2 rys.2) na minimum.
Otwórz zawór odcinający dopływ gazu do kotła.
Odpowietrz zespół gazowy wraz z instalacją gazową, poprzez odkręcenie śruby 3 (rys.7c).
Włącz zapłon pilota przez naciśnięcie piezoelektrycznego zapalnika znajdującego się po
lewej stronie kotła (poz.12 rys.2). W tym czasie przytrzymuj wciśnięty przycisk (poz.1 rys.7c)
zaworu przez ok. 20 sekund, następnie powoli zwalniaj go sprawdzając czy palnik pilota
pozostaje zapalony. Jeśli zgaśnie odczekaj 30 sekund i powtórz operację.
Włącz zasilanie kotła.
Ustaw termostat kotła (poz.2 rys.2) na temperaturę nie mniejszą niż 50°C. Nastąpi
załączenie głównego palnika kotła i praca
urządzenia w trybie automatycznym (pod
kontrolą urządzeń zabezpieczających).

Legenda:
1. Przycisk zapłonu
2. Śruba regulacyjna ciśnienia

nominalnego
3. Punkt pomiaru ciśnienia
4. Śruba regulacyjna pilota
5. Przycisk wyłączający

Rys.7c. Zespół gazowy Honeywell V4400C

5.5 Wyłączenie kotła (krótki postój)
Wystarczy wyłączyć zasilanie elektryczne kotła. Cała część elektryczna pozostaje odcięta od
zasilania i tylko palnik pilota pozostaje zapalony.

5.6 Wyłączenie kotła (długi postój)
Przekręć pokrętło 1 zespołu gazowego wg rys.7a i 7b (dla modeli 41-68kW), naciśnij przycisk
5 zespołu gazowego wg rys.7c (dla modeli 85-102kW). Następuje odcięcie dopływu gazu do
palnika głównego oraz palnik pilota świeczkowego.
Zamknij zawór odcinający dopływ gazu do kotła i wyłącz zasilanie elektryczna kotła.

Uwaga: Jeśli kocioł nie jest używany przez dłuższy czas w okresie zimowym, w celu
uniknięcia uszkodzeń związanych z niskimi temperaturami, należy całkowicie opróżnić kocioł
z wody.
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5.7 Kontrola po uruchomieniu kotła
Gdy uruchamiasz kocioł po raz pierwszy sprawdź czy:
− nie występują wycieki gazu i wody
− płomień na palniku pilota jest dobrze wyregulowany; jeśli nie, to dokonaj regulacji za

pomocą śruby regulacyjnej pilota (rys. 7a � 7b � 7c)
− kocioł załącza i wyłącza się prawidłowo za pośrednictwem termostatu regulacyjnego

kotła
− ciśnienie oraz zużycie gazu odczytane na liczniku gazowym zgadza się z danymi

zamieszczonymi w tabeli
− woda przepływa poprawnie między kotłem a instalacją
− połączenie rurowe między kotłem i kominem jest dobrze uszczelnione
− produkty spalania nie wydostają się z kotła, w niepożądany sposób.

6 Regulacja
Fabrycznie kocioł przygotowany jest do spalania gazu naturalnego GZ-50. Przed pierwszym
uruchomieniem należy sprawdzić czy ciśnienie gazu odpowiada danym w tabeli 2
(rozdział 2.2). Pomiar ciśnienia w punkcie testowym poz.11 rys.2.

6.1 Ustawienie ciśnienia gazu przy zespole �Honeywell V4600C�
Ciśnienie gazu na palniku głównym reguluje się przekręcając śrubę stabilizatora 7 (rys.7a).
Aby zwiększyć ciśnienie należy przekręcić śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przy
zmniejszeniu ciśnienia należy przekręcić śrubę w kierunku przeciwnym.
Dokonując regulacji płomienia pilota kontroluj go wizualnie operując śrubą 2 (rys.7a).
Płomień powinien prawidłowo otaczać termoparę.
Przezbrajając kocioł z gazu GZ-50 na LPG należy wymienić dysze palnika głównego i pilota,
następnie wyregulować ciśnienie gazu na palnikach.

6.2 Ustawienie ciśnienia gazu przy zaworze �SIT 820 NOVA�
Ciśnienie gazu na palniku głównym reguluje się przekręcając śrubę stabilizatora 2 (rys.7b).
Aby zwiększyć ciśnienie należy przekręcić śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przy
zmniejszeniu ciśnienia należy przekręcić śrubę w kierunku przeciwnym.
Dokonując regulacji płomienia pilota kontroluj go wizualnie operując śrubą 3 (rys.7b).
Płomień powinien prawidłowo otaczać termoparę.
Przezbrajając kocioł z gazu GZ-50 na LPG należy wymienić dysze palnika głównego i pilota,
następnie wyregulować ciśnienie gazu na palnikach.

6.3 Ustawienie ciśnienia gazu przy zaworze �Honeywell V4400�
Ciśnienie gazu na palniku głównym reguluje się przekręcając śrubę stabilizatora 2 (rys.7c).
Aby zwiększyć ciśnienie należy przekręcić śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przy
zmniejszeniu ciśnienia należy przekręcić śrubę w kierunku przeciwnym.
Dokonując regulacji płomienia pilota kontroluj go wizualnie operując śrubą 4 (rys.7c).
Płomień powinien prawidłowo otaczać termoparę.
Przezbrajając kocioł z gazu GZ-50 na LPG należy wymienić dysze palnika głównego i pilota,
następnie wyregulować ciśnienie gazu na palnikach.

Uwaga: Zespół gazowy Honeywell V4400 standardowo wyposażono w regulator o zakresie
ciśnienia  2,5÷20mbar. Ze względu na to po przezbrojeniu kotła na gaz LPG należy wymienić
go na inny o zakresie ciśnienia 3÷37mbar.
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6.4 Czynności związane z przezbrojeniem kotła
Poniższe czynności mogą być przeprowadzone wyłącznie przez uprawniony serwis.
− Odłącz dopływ gazu i prądu do kotła;
− Wymontuj główne dysze gazowe;
− Zdemontuj palnik pilota zapłonowego;
− Wymień dyszę pilota zapłonowego, oraz dysze palnika głównego;
− Zmontuj całość;
− Wyreguluj ciśnienie na palniku głównym oraz na palniku pilota
− Sprawdź poprawność funkcjonowania kotła oraz czy  nie występują nieszczelności w

instalacji gazowej.

6.5 Budowa pilota zapłonowego

Rys.8
Legenda:
1 Pokrywa komory spalania 5 Termopara
2 Zasłona wziernika 6 Dysza pilota
3 Palnik pilota 7 Doprowadzenie gazu do
4 Elektroda zapłonowa pilota

7 Konserwacja i czyszczenie
Poniższe czynności mogą być przeprowadzane wyłącznie przez uprawniony serwis.

7.1 Okresowy przegląd kotła
Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy przeprowadzić kontrolę całego systemu
grzewczego, sprawdzając czy:
− Kocioł, palnik i kanały spalinowe są czyste;
− Woda ma właściwe ciśnienie;
− Wszystkie urządzenia kontrolne działają poprawnie;
− Termopara i elektroda zapłonowa są wolne od osadów węglowych;
− Płomień pilota poprawie obejmuje termoparę;
− Pompy cyrkulacyjne działają poprawnie;
− Nie występują nieszczelności w układzie gazowym;
− Przepływ i ciśnienie gazu są poprawne.
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7.2 Czyszczenie kotła i kanału spalinowego
Aby wyczyścić kocioł i kanały spalinowe należy wykonać następujące czynności:
− Wyłączyć dopływ prądu i zamknąć dopływ gazu do kotła;
− Zdjąć pokrywę kotła oraz zdemontować pokrywę przerywacza ciągu (rys.10)
− Wymontować z kotła cały kolektor gazowy łącznie z palnikami głównymi i palnikiem

pilota;
Teraz można przystąpić do czyszczenie elementów żeliwnych kotła przy pomocy szczotki 3.
Należy uważać, aby nie uszkodzić czujnika zaniku ciągu umieszczonego w przerywaczu
ciągu.

Uwaga: Nie wolno czyścić palnika środkami  chemicznymi lub stalową szczotką, ponieważ
może to doprowadzić do uszkodzenia otworów wylotowych.

Po zakończeniu czynności czyszczących złożyć wymontowane wcześniej elementy kotła.
Sprawdzić uszczelnienia w instalacji gazowej i spalinowej, oraz funkcjonowanie urządzeń
kontrolnych i zabezpieczających.

Legenda:
1. Śruba mocująca
2. Pokrywa przerywacza ciągu
3. Szczotka czyszcząca
4. Króciec pomiarowy

Rys.9
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8 Usterki

Brak zapłonu pilota Zapalnik piezoelektryczny uszkodzony
Zabrudzone elektrody lub nie prawidłowe ustawienie
elektrody zapłonowej.
Brak styków w połączeniach kablowych

Brak płomienia pilota Brak gazu lub zapowietrzona isntalacja gazowa.
Zabrudzona dysza pilota.
Źle wyregulowany płomień pilota
Zbyt niskie ciśnienie lub brak gazu.
Zapowietrzona instalacja gazowa.
Dysza pilota jest zabrudzona.

Słaby płomień na palniku głównym
(zbyt wysoki, zbyt niski lub zbyt
żółty)

Zawór gazowy jest brudny.
Sprawdź ciśnienei gazu na palniku.
Zabrudzone dysze lub wymiennik.

Płomień pilota zanika Uszkodzona termopara.
Słaby kontakt termpary z zaworem gazowym.
Uszkodzony zespół gazowy.
Zadziałał termostat STB.

Brak płomienia na palniku głównym Brak zasilania elektrycznego.
Zabrudzone dysze.
Uszkodzony zespół gazowy.
Zadziałał termostat zaniku ciągu kominowego.
Brak płomienia na palniku pilota.

Wybuchy na palniku głównym Niedobór gazu � sprawdzić ciśnienie na palniku.
Zabrudzony kocioł.
Zabrudzony palnik.

Zapach nie dopalonego gazu Zabrudzony kocioł.
Nie wystarczający dopływ powietrza � popraw
wentylację w kotłowni
Niewłaściwa regulacja płomienia � sprawdzić
ciśnienie na  palniku i zużycie gazu na liczniku
gazowym.
Nieszczelne odprowadzenie spalin.

Temperatura wody nie wzrasta,
kiedy kocioł pracuje

Zła regulacja płomienia na palniku głównym.
Zabrudzony kocioł.
Za mała wydajność kotła w stosunku do
zapotrzebowania ciepła.

Zbyt duża bezwładność termostatu
regulacyjnego

Sprawdź, czy czujnik termostatu jest prawidłowo
umiejscowiony w kotle.
Uszkodzony termostat � wymienić.
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Kondensacja Sprawdź, czy kocioł nie pracuje ze zbyt dużą różnicą
temperatur (między zasilaniem i powrotem).
Sprawdź, czy zużycie gazu jest prawidłowe.
Upewnij się, czy płomień jest prawidłowo
wyregulowany.

Kocioł szybko sią brudzi Sprawdź, czy płomień palnika jest wyregulowany i
czy zużycie gazu jest prawidłowe.

Kocioł wyłącza się Sprawdzić, czy nie zadziałał termostat zaniku ciągu
spalinowego � odblokować ręcznie.
Sprawdź czopuch komina i jego podłączenie do
kotła. Uważaj aby nie uszkodzić kapilary termostatu
zaniku ciągu kominowego.
Sprawdzić, czy nie zadziałał termostat
bezpieczeństwa STB.

Aby uniknąć niepotrzebnych wydatków przed kontaktem z serwisem, sprawdź czy usterki nie
wynikają z braku prądu lub gazu.

9 Dane dla gazu GZ35
Główne dysze

gazowe
Ciśnienie gazu w

palnikach

Minimalne
ciśnienie gazu
na zasilaniu **)Kocioł Ilość

dysz
∅ mbar mbar

Pegasus F2 51 3 5,35 5,7 13
Pegasus F2 68 4 5,35 5,7 13
Pegasus F2 85 5 5,35 5,7 13
Pegasus F2 102 6 5,35 5,7 13

**) Minimalne ciśnienie gazu na zasilaniu mierzone podczas pracy palnika.
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