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• NaleĪy
uwaĪnie
przeczytaü • Instalacja i konserwacja powinny byü
ostrzeĪenia zawarte w niniejszej
wykonane
zgodnie
z
instrukcji, poniewaĪ zawiera ona
obowiązującymi normami, wedáug
waĪne wskazówki dotyczące
instrukcji
producenta
i
bezpieczeĔstwa podczas montaĪu,
przeprowadzone
przez
eksploatacji i konserwacji.
wykwalifikowany personel
• Niniejsza instrukcja obsáugi stanowi • NiewáaĞciwa instalacja lub záa
integralną i istotną czĊĞü produktu i
konserwacja moĪe spowodowaü
powinna
byü
starannie
obraĪenia u ludzi i zwierząt, a takĪe
przechowywana przez uĪytkownika,
szkody materialne Producent nie
aby w razie potrzeby moĪna byáo z
ponosi
jakiejkolwiek
niej skorzystaü w przyszáoĞci.
odpowiedzialnoĞci za szkody
• W przypadku sprzedaĪy lub
powstaáe wskutek báĊdów podczas
przekazania urządzenia innemu
instalacji i eksploatacji ani wskutek
wáaĞcicielowi bądĨ w razie
nieprzestrzegania
wskazówek
przeprowadzki, zawsze naleĪy siĊ
udzielonych przez producenta.
upewniü, Īe instrukcja zostaáa • Przed jakimikolwiek czynnoĞciami
konserwacyjnymi lub czyszczeniem
doáączona do kotáa w sposób
odáączyü urządzenie od zasilania
umoĪliwiający skorzystanie z niej
elektrycznego
za
pomocą
przez nowego wáaĞciciela i/lub
instalatora.
wyáącznika i/lub innych urządzeĔ
odáączających
Symbol ten oznacza „UWAGA”L]QDMGXMHVLĊSU]\ZV]\VWNLFKRVWU]HĪHQLDFKGRW\F]ąF\FKEH]SLHF]HĔVWZD
3U]HVWU]HJDüGRNáDGQLHWDNLFK]DOHFHĔZFHOXXQLNQLĊFLD]DJURĪHĔGODRVyE]ZLHU]ąWLU]HF]\
6\PEROWHQ]ZUDFDXZDJĊQDZDĪQHLQIRUPDFMHOXERVWU]HĪHQLD
1LQLHMV]\V\PERO]QDMGXMąF\VLĊQDSURGXNFLHRSDNRZDQLXOXEZGRNXPHQWDFMLZVND]XMHĪHSURGXNWSR]DNRĔF]HQLXRNUHVX
XĪ\WNRZDQLDQLHPRĪHE\üJURPDG]RQ\RG]\VNLZDQ\OXEXW\OL]RZDQ\ZUD]]RGSDGDPLNRPXQDOQ\PL
1LHZáDĞFLZHSRVWĊSRZDQLH]H]XĪ\W\PVSU]ĊWHPHOHNWU\F]Q\PLHOHNWURQLF]Q\PPRĪHSRZRGRZDüXZROQLHQLHQLHEH]SLHF]Q\FKVXEVWDQFML]DZDUW\FKZSURGXNFLH&HOHPXQLNQLĊFLDMDNLFKNROZLHNV]NyGGODĞURGRZLVNDOXE]GURZLDXĪ\WNRZQLNSURV]RQ\
MHVW R RGVHSDURZDQLH QLQLHMV]HJR VSU]ĊWX RG LQQ\FK URG]DMyZ RGSDGyZ L SU]HND]DQLH JR GR PLHMVNLHJR SXQNWX ]ELHUDQLD
RGSDGyZOXE]ZUyFHQLHVLĊ]SURĞEąGRG\VWU\EXWRUDRMHJRRGHEUDQLHQDZDUXQNDFKL]JRGQLH]SURFHGXUDPLXVWDQRZLRQ\PL
SU]H]SU]HSLV\NUDMRZHWUDQVSRQXMąFHG\UHNW\ZĊ8(
6HOHNW\ZQD]ELyUNDLUHF\NOLQJVWDUHJRVSU]ĊWXVSU]\MDRFKURQLH]DVREyZQDWXUDOQ\FKL]DSHZQLDĪHQLQLHMV]HRGSDG\WUDNWRZDQHVąZVSRVyESU]\MD]Q\GODĞURGRZLVND]DSHZQLDMąF\RFKURQĊ]GURZLD
$E\X]\VNDüZLĊFHMLQIRUPDFMLGRW\F]ąF\FK]ELyUNL]XĪ\WHJRVSU]ĊWXHOHNWU\F]QHJRLHOHNWURQLF]QHJRQDOHĪ\VNRQWDNWRZDüVLĊ
]ZáDG]DPLPLHMVNLPLOXERUJDQDPLSXEOLF]Q\PLRGSRZLHG]LDOQ\PL]DZ\GDZDQLH]H]ZROHĔ
Oznakowanie CE potwierdza, ze produkty spelniaja zasadnicze wymagania odpowiednich obowiazujacych dyrektyw.
Deklaracje zgodnosci mozna uzyskac od producenta.
KRAJ DOCELOWY: IT-ES-RO-PL-GR
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• W razie usterki i/lub záego dziaáania
poniĪej 8 lat i osoby o ograniczonej
urządzenia
wyáączyü
je
i
sprawnoĞci fizycznej, sensorycznej
powstrzymaü siĊ od jakichkolwiek
lub umysáowej, bądĨ nieposiadające
prób napraw lub interwencji
doĞwiadczenia i niezbĊdnej wiedzy,
bezpoĞrednio w kotle Zwracaü siĊ
chyba Īe pod nadzorem lub po
wyáącznie do wykwalifikowanych
uprzednim
poinstruowaniu
w
serwisantów Ewentualna naprawazakresie bezpiecznej obsáugi
wymiana moĪe byü przeprowadzona
urządzenia lub związanych z nim
wyáącznie przez serwisanta z
zagroĪeĔ. Pilnowaü, aby dzieci nie
odpowiednimi
kwalifikacjami
bawiáy
siĊ
urządzeniem.
zawodowymi i wyáącznie przy uĪyciu
Czyszczenie i konserwacja leĪące w
oryginalnych czĊĞci zamiennych
gestii uĪytkownika mogą byü
Nieprzestrzeganie
powyĪszych
wykonywane przez dzieci w wieku co
zaleceĔ moĪe negatywnie wpáynąü
najmniej 8 lat wyáącznie pod
na bezpieczeĔstwo urządzenia
nadzorem osoby dorosáej.
• W celu zagwarantowania sprawnego • W razie wątpliwoĞci nie uĪywaü
dziaáania urządzenia, niezbĊdne jest
urządzenia i zwróciü siĊ do
dostawcy.
przeprowadzanie
okresowej
konserwacji przez wykwalifikowany • Urządzenie oraz jego akcesoria
naleĪy zutylizowaü w odpowiedni
personel.
sposób, zgodnie z obowiązującymi
• Urządzenie moĪna stosowaü jedynie
przepisami.
do celów, do jakich zostaáo
przewidziane
Wszelkie
inne • Ilustracje zamieszczone w niniejszej
instrukcji obsáugi przedstawiają
zastosowania są uwaĪane za
produkt w uproszczony sposób
niewáaĞciwe
i
mogą
byü
Niniejsza ilustracja moĪe siĊ
niebezpieczne
nieznacznie
róĪniü
od
• Po zdjĊciu opakowania upewniü siĊ,
Īe zawartoĞü jest kompletna i nie jest
dostarczonego produktu
uszkodzona.
Elementów
opakowania nie wolno zostawiaü w
zasiĊgu dzieci, poniewaĪ mogą one
stanowiü zagroĪenie
• Urządzenie nie moĪe byü
obsáugiwane przez dzieci w wieku
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BlueHelix HiTech RRT C
1. Instrukcja obsáugi
1.1 Prezentacja
Szanowny Kliencie!
BlueHelix HiTech RRT C to generator ciepáa z wymiennikiem ciepáa ze stali nierdzewnej,
wytwarzający ciepáą wodĊ, kondensacyjny z mieszaniem wstĊpnym, o wysokiej sprawnoĞci i
niskiej emisji spalin, zasilany gazem ziemnym (G20), gazem páynnym (G30-G31) lub
propanem-butanem (G230), wyposaĪony w mikroprocesorowy system sterowania.
Urządzenie posiada zamkniĊtą komorĊ spalania i nadaje siĊ do instalacji wewnątrz budynków lub
na zewnątrz, w miejscu czĊĞciowo zabezpieczonym (zgodnie z normą EN 15502) przy
temperaturze do -5°C.

1.2 Panel sterowania

5
8

12
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9

1.2 bar

14

45

°C

14

25

13

°C
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2

4
3
6

1

7
wygląd 1- Panel sterowania

ObjaĞnienia do panelu wygląd 1
1

2
3

4
5
6

PL

Przycisk
zmniejszania
wartoĞci
zadanej temperatury ciepáej wody
uĪytkowej
Przycisk zwiĊkszania wartoĞci zadanej
temperatury ciepáej wody uĪytkowej
Przycisk
zmniejszania
wartoĞci
zadanej
temperatury
instalacji
grzewczej
Przycisk zwiĊkszania wartoĞci zadanej
temperatury instalacji grzewczej
WyĞwietlacz
Przycisk powrotu

7

8
9
10
11
12
13
14

Przycisk wyboru trybu: „Zima”, „Lato”,
„Wyáączenie
kotáa”,
„ECO”,
„COMFORT”
WskaĨnik trybu Eco ( )
WskaĨnik trybu c.w.u.
WskaĨnik trybu Lato/Zima
Przycisk menu / potwierdzenia
WskaĨnik ciĞnienia instalacji
WskaĨnik trybu c.o.
WskaĨnik palnika wáączony
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Wskazanie podczas pracy
Ogrzewanie
Zapotrzebowanie na ciepáo (generowane
przez termostat pokojowy lub zdalny
regulator czasowy) jest wskazywane przez
miganie symbolu grzejnika.

1.2 bar

Kiedy palnik siĊ zapala, pojawia siĊ symbol
páomienia, a jego 3 poziomy informują o
aktualnej intensywnoĞci.

29

°C

27

°C

wygląd 2

Ciepáa woda uĪytkowa
Zapotrzebowanie na c.w.u. (generowane
przez pobór ciepáej wody) sygnalizowane
jest poprzez miganie ikonki kranu.
Kiedy palnik siĊ zapala, pojawia siĊ symbol
páomienia, a jego 3 poziomy informują o
aktualnej intensywnoĞci.

1.2 bar

29

°C

27

°C

wygląd 3

Komfort
Podczas dziaáania trybu Komfort (przywrócenie temperatury wewnĊtrznej kotáa) pojawia siĊ
symbol páomienia, a ikona kranu miga.
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Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Podczas dziaáania trybu zabezpieczenia przed zamarzaniem (temperatura na zasilaniu instalacji
poniĪej 5°C) pojawia siĊ symbol páomienia.
Usterka
W razie nieprawidáowoĞci na wyĞwietlaczu pojawia siĊ kod usterki. Grafika jest róĪna w zaleĪnoĞci
od rodzaju usterki.
Rodzaj usterki A (wygląd 5): W przypadku tego rodzaju usterki naleĪy nacisnąü przycisk
przytrzymaü przez ok. 2 sekundy. NastĊpnie potwierdziü przyciskiem
.

i

Rodzaj usterki F (wygląd 4): Usterka, która resetuje siĊ automatycznie po usuniĊciu problemu.
Rodzaj usterki - komunikat (wygląd 6): Usterka nie wpáywa na dziaáanie kotáa. Komunikat znika
po usuniĊciu problemu.

F12 Alarm

F13

A01

--

°C

21

°C

wygląd 4
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wygląd 5
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1.3 Podáączenie do zasilania elektrycznego, wáączanie i wyáączanie
Kocioá bez zasilania elektrycznego

Aby uniknąü uszkodzeĔ spowodowanych zamarzaniem

B podczas dáugich okresów przestoju w zimie, wskazane
jest spuszczenie caáej wody z kotáa.
Kocioá zasilany elektrycznie
Wáączyü zasilanie elektryczne kotáa.

MAIN FW 1.00

FH

Fh

DSP FW 1.00

2%

6%

wygląd 7- Wáączanie / wersja oprogra-

wygląd 8- Odpowietrzanie z wáączonym

wygląd 9- Odpowietrzanie z wyáączonym

mowania

wentylatorem

wentylatorem

• Przez pierwsze 5 sekund wyĞwietlacz pokazuje wersjĊ oprogramowania páytki obwodów
drukowanych oraz wyĞwietlacza (wygląd 7).
• Przez nastĊpne 20 sekund na wyĞwietlaczu widoczny jest napis FH, oznaczający cykl
odpowietrzania instalacji grzewczej przy pracującym wentylatorze (wygląd 8).
• W ciągu nastĊpnych 280 sekund cykl odpowietrzania bĊdzie kontynuowany przy wyáączonym
wentylatorze (wygląd 9).
• NaleĪy otworzyü zawór gazowy przed kotáem
• Gdy komunikat Fh zniknie, kocioá jest gotowy do pracy w trybie automatycznym i zostanie
uruchomiony, gdy tylko ciepáa woda uĪytkowa zostanie pobrana lub termostat pokojowy zgáosi
zapotrzebowanie na CO
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Aby przerwaü fazĊ odpowietrzania (FH lub Fh), nacisnąü przycisk
i przytrzymaü przez ok. 2
sekundy aĪ do pojawienia siĊ symbolu
na wyĞwietlaczu. Potwierdziü za pomocą przycisku
.

FH

Stop?

2%

0%

wygląd 10

PL
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Wyáączanie i wáączanie kotáa
Aby przejĞü z jednego trybu do innego, naleĪy naciskaü przycisk
zgodnie z kolejnoĞcią podaną w wygląd 11.

. Tryby bĊdą zmieniaü siĊ

A = Tryb „Lato” - B = Tryb „Zima” - C = Tryb „Off” (Wyá.)
Aby wyáączyü kocioá, naciskaü przycisk

1.2 bar

37

°C

aĪ do pojawienia siĊ widoku C z wygląd 11.

1.2 bar

29

°C

1.2 bar

OFF

OFF

27

OFF

A

B

C

°C

wygląd 11- Wyáączenie kotáa

Gdy kocioá zostaje wyáączony, karta elektroniczna jest nadal zasilana elektrycznie. Wyáączone
zostaje dziaáanie obiegu c.w.u. i c.o. System ochrony przed zamarzaniem pozostaje aktywny. Aby
ponownie wáączyü kocioá, naleĪy ponownie wcisnąü przycisk
.
Kocioá bĊdzie natychmiast gotowy do pracy w trybach Zima i c.w.u.

Ochrona przed zamarzaniem nie dziaáa, gdy zasilanie
i/lub gazowe kotáa jest odáączone. Aby
uniknąü zniszczenia spowodowanego zamarzaniem
podczas dáugich postojów w zimie, zaleca siĊ spuszczenie
caáej wody z kotáa, obiegu c.w.u. i z systemu grzewczego;
lub opróĪniü tylko obieg c.w.u. i dodaü odpowiedni Ğrodek
przeciw zamarzaniu do instalacji grzewczej, jak opisano w
sez. 2.3.

B elektryczne
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1.4 Regulacje
Przeáączanie zima/lato
Naciskaü przycisk
aĪ do pojawienia siĊ symbolu lata (sáoĔce) i komunikatu „OFF” (Wyá.) na
ogrzewaniu (poz. 10 - wygląd 1): kocioá bĊdzie dostarczaá wyáącznie ciepáą wodĊ uĪytkową.
System ochrony przed zamarzaniem pozostaje aktywny.
Aby wyáączyü tryb Lato, naciskaü przycisk

aĪ do pojawienia siĊ symbolu páatka Ğniegu.

1.2 bar

1.2 bar

12

35

OFF

48

°C

wygląd 12- Lato

°C

°C

wygląd 13- Zima

Regulacja temperatury ogrzewania
UĪyü przycisków ogrzewania (poz. 3 i 4 wygląd 1), aby zmieniaü temperaturĊ w
zakresie od minimum 20°C do maksimum
80°C.
WartoĞü
maksymalną
moĪna
zmieniaü w menu parametrów [TSP], w
parametrze P40.

Regulacja temperatury c.w.u,
UĪyü przycisków c.w.u. (poz. 1 i 2 wygląd 1), aby zmieniaü temperaturĊ w
zakresie od minimum 40°C do maksimum
55°C.
WartoĞü
maksymalną
moĪna
zmieniaü w menu parametrów [TSP], w
parametrze P46.

CH SET

DHW SET

80

54

wygląd 14

wygląd 15

°C

°C

JeĪeli pobierana jest niewielka iloĞü wody i/lub
wody na wlocie jest wysoka, to
temperatura na wylocie c.w.u. moĪe róĪniü siĊ od
temperatury zadanej.

B temperatura
PL
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Regulacja temperatury w pomieszczeniu (z opcjonalnym termostatem pokojowym)
Za pomocą termostatu pokojowego moĪna ustawiü temperaturĊ wymaganą w pomieszczeniach.
JeĞli termostat pokojowy nie jest zainstalowany, kocioá utrzymuje system grzania na poziomie
ustawionej zadanej temperatury wyjĞciowej CO.
Regulacja temperatury w pomieszczeniu (z opcjonalnym zdalnym sterownikiem
czasowym)
Za pomocą zdalnego sterowania czasowego moĪna ustawiü Īądaną temperaturĊ w
pomieszczeniach. Kocioá dostosuje temper. wody w ukáadzie do wymaganej temperatury
pokojowej. W przypadku eksploatacji ze zdalnym sterowaniem czasowym naleĪy zapoznaü siĊ z
odpowiednią instrukcją obsáugi.
Wybór trybu ECO / COMFORT
Urządzenie ma funkcjĊ, która zapewnia wysoką prĊdkoĞü dostarczania ciepáej wody uĪytkowej i
maksymalny komfort dla uĪytkownika. Po wáączeniu tej funkcji (tryb COMFORT) woda w kotle jest
utrzymywana w stanie gorącym, co zapewnia natychmiastową dostĊpnoĞü ciepáej wody przy
otwieraniu kranu, bez czekania.
UĪytkownik moĪe wyáączyü funkcjĊ COMFORT (tryb ECO) poprzez naciĞniĊcie przycisku
i
przytrzymanie przez 2 sekundy. W trybie ECO na wyĞwietlaczu pojawia siĊ symbol
(poz. 12 wygląd 1). Aby wáączyü tryb COMFORT, ponownie nacisnąü przycisk
i przytrzymaü przez 2
sekundy; znika symbol
.
Menu gáówne [MENU]
Po naciĞniĊciu przycisku
wygląd 16.

pojawi siĊ menu gáówne kotáa [MENU] przedstawione na

Poszczególne pozycje moĪna wybieraü za pomocą przycisków

i

ogrzewania.

Aby wejĞü do poszczególnych menu w menu nawigacyjnym [MENU], nacisnąü przycisk
uprzednim wybraniu konkretnej pozycji.
• [Service] - Menu zastrzeĪone dla
instalatora
See “Menu instalatora [SERVICE]” on
page 189.
• [Diagnostic] - Przedstawia informacje
na temat stanu kotáa w czasie
rzeczywistym.
See
“Menu
informacji
o
kotle
[Diagnostic]” on page 190.
• [Counters] - Liczniki kotáa.
See “Menu liczników kotáa [Counters]” on
page 191.
• [Alarm] - PamiĊü ostatnich usterek kotáa.
See “Menu usterek kotáa [Alarm]” on
page 192.
• [Display] - Pozwala
wyĞwietlacz.
See “Menu regulacji
[Display]” on page 193.

po

MENU
Service
Diagnostic
Counters
Alarm
Display

wyregulowaü
wyĞwietlacza

wygląd 16- Menu gáówne
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Menu instalatora [SERVICE]
Po wybraniu menu instalatora [Service], nacisnąü przycisk
. Aby kontynuowaü, naleĪy
wpisaü hasáo „1234”. Za pomocą przycisków
i
c.w.u. ustawia siĊ wartoĞü komórki,
natomiast za pomocą przycisków
i
ogrzewania zmienia siĊ pozycjĊ (wygląd 17).

PASSWORD

PASSWORD

0000

1200

wygląd 17- Wpisywanie hasáa

Potwierdziü przyciskiem
są nastĊpujące menu:
• [TSP] - Menu
transparentnych

, aby wejĞü do widoku menu instalatora [SERVICE], gdzie dostĊpne

zmiany

parametrów

SERVICE

• [TEST] - Wáączenie trybu Test kotáa
• [OTC]
Ustawienie
krzywych
klimatycznych do regulacji sondy
zewnĊtrznej.
• [Zone]
Ustawienie
krzywych
klimatycznych dodatkowych stref.
• [Auto Setup] - To menu pozwala na
wáączenie kalibracji. Jest widoczne tylko
wtedy, jeĞli parametr b27 zostaá
ustawiony na 5.

TSP
Test
OTC
Zone
Auto Setup

wygląd 18
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Menu informacji o kotle [Diagnostic]
To menu przedstawia w czasie rzeczywistym informacje z róĪnych czujników kotáa.
Aby do niego wejĞü, nacisnąü przycisk
potwierdziü przyciskiem
.

na ekranie gáównym , wybraü pozycjĊ [Diagnostic] i

DIAGNOSTIC
CH 1 temp
CH 2 temp
DHW temp
Ext temp
Fume temp
Fan rpm
Pump speed
Power

DIAGNOSTIC
Ext temp

27°C

--°C

Fume temp

26°C

28°C

Fan rpm

25°C

0rpm

Pump speed

--°C

0%

Power

28°C

--%

DHW flow

0rpm

Water Pressure

0%

Flame

--%

0,0l/min
0,8bar
--

wygląd 19

Tabela 1- Opis Menu informacji o kotle [Diagnostic]
WyĞwietlany parametr
[CH 1 temp]
[CH 2 temp]
[DHW temp]
[Ext temp]
[Fume temp]
[Fan rpm]
[Pump speed]
[Power]
[DHW flow]
[Water Pressure]
[Flame]

Opis
Termistor NTC grzania (°C)
Termistor NTC powrotu (°C)
Termistor NTC c.w.u. (°C)
Termistor NTC sondy zewn. (°C)
Termistor NTC spalin (°C)
BieĪące obr./min. wentylatora
BieĪąca moc palnika (%)

Zakres
0 ÷ 125 °C
0 ÷ 125 °C
0 ÷ 125 °C
+70 ÷ -30°C
0 ÷ 125 °C
00 ÷ 120 x 100 obr./min.
00% = Minimum, 100% = Maksimum
Aktualne pobieranie c.w.u. (l/min/10)
00 ÷ 99 l/min/10
Aktualne ciĞnienie wody w instalacji (bar/10)
0,0 ÷ 9,9 bar
Rzeczywista prĊdkoĞü pompy modulującej (%) 00 ÷ 100%
Status páomienia
-- ÷ 255

W przypadku uszkodzonego czujnika karta wyĞwietla kreski (--).
Aby powróciü do ekranu gáównego, naciskaü przycisk
przeáączenie po 15 minutach.
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Menu liczników kotáa [Counters]
W tym menu wyĞwietlane są liczniki systemu:
[Burner]

COUNTERS

àączne godziny pracy palnika.
[Ignition ok]
Liczba udanych wáączeĔ

Burner

[Ignition error]

Ignition ok

Liczba nieudanych wáączeĔ.

Ignition error

[CH pump time]

CH pump time

Godziny pracy pompy ogrzewania.

DHW pump time

[DHW pump time]

0h
3
0
--h
--h

Godziny pracy pompy c.w.u.

wygląd 20
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Menu usterek kotáa [Alarm]
Páytka obwodów drukowanych moĪe zapamiĊtaü ostatnich 10 usterek. Dane Alarm 1 informują o
najnowszej zaistniaáej usterce.
Kody zapisanych usterek są równieĪ wyĞwietlane w odpowiednim menu zdalnego regulatora
czasowego.
Po naciĞniĊciu przycisków
i
Ogrzewania moĪna przewijaü listĊ usterek. Skasuj to ostatnia
pozycja listy. Jej naciĞniĊcie i potwierdzenie przyciskiem
pozwala na zresetowanie historii
usterek.
Aby wyjĞü z menu Usterek kotáa [ALARM], naciskaü przycisk
aĪ do wyĞwietlenia siĊ ekranu
gáównego lub odczekaü na automatyczne wyjĞcie po upáywie 15 minut.

ALARM
Alarm 1
Alarm 2
Alarm 3
Alarm 4
Alarm 5
Alarm 6
Alarm 7
Alarm 8

ALARM
37
37
13
------

Alarm 4
Alarm 5
Alarm 6
Alarm 7
Alarm 8
Alarm 9
Alarm 10
Cancel

--------

wygląd 21
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Menu regulacji wyĞwietlacza [Display]
W tym menu moĪna ustawiü niektóre
parametry wyĞwietlacza
[Contrast]

DISPLAY

Regulacja kontrastu,

Contrast

[Brightness]

Brightness

4

Regulacja jasnoĞci.

Backlight time

[Backlight time]

Reset

DáugoĞü czasu podĞwietlenia wyĞwietlacza.

Max
1m

[Reset]
Przywrócenie wartoĞci fabrycznych.

wygląd 22

PrzesuniĊcie temperaturowe
Gdy zainstalowana jest sonda zewnĊtrzna (opcjonalna), system regulacji kotáa dziaáa z
„przesuniĊciem temperaturowym”. W tym trybie temperatura w ukáadzie grzewczym jest
regulowana w zaleĪnoĞci od warunków pogodowych, aby zapewniü wysoki komfort i
energooszczĊdnoĞü przez caáy rok. W szczególnoĞci, gdy temperatura na zewnątrz wzrasta,
temperatura wody CO podawana przez system zmniejsza siĊ zgodnie z okreĞloną „krzywą
kompensacji”.
W przypadku regulacji z przesuniĊciem temperaturowym temperatura ustawiona za pomocą
przycisków ogrzewania (poz. 3 i 4 - wygląd 1) staje siĊ maksymalną temperaturą zasilania
instalacji. Wskazane jest ustawienie maksymalnej wartoĞci, aby umoĪliwiü regulacjĊ systemu w
caáym jego uĪytecznym zakresie roboczym.
Kocioá musi zostaü wyregulowany w momencie instalacji przez wykwalifikowany personel. Jednak
uĪytkownik moĪe dokonaü dalszych regulacji niezbĊdnych do optymalizacji poziomów komfortu.
Krzywa kompensacji i przesuniĊcie /offset/ krzywej
Na ekranie gáównym nacisnąü przycisk
, aby wejĞü do menu nawigacji [MENU]. Za pomocą
przycisków
i
ogrzewania wybraü menu instalatora [SERVICE] i potwierdziü przyciskiem
. Wpisaü hasáo (patrz *** 'Menu instalatora [SERVICE]' on page 189 ***) i nacisnąü przycisk
. Za pomocą przycisków
i
ogrzewania wybraü menu Ustawienie krzywych
klimatycznych [OTC] i potwierdziü przyciskiem
.

PL
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Curve: wybraü tĊ pozycjĊ i za pomocą
przycisków
i
c.w.u, ustawiü
Īądaną krzywą od 1 do 10.

OTC

Po ustawieniu krzywej na 0
regulacja
z
przesuniĊciem
temperaturowym jest wyáączona
(patrz wygląd 24).

Curve
Offset

Offset: Po wejĞciu do tego podmenu
uzyskuje
siĊ
dostĊp
do
równolegáego
przesuniĊcia
krzywych za pomocą przycisków
i
c.w.u. Patrz wygląd 25, gdzie
przedstawiono charakterystyki.
OFF:

OFF

Ta pozycja daje dostĊp do
„wyáączania
ze
wzglĊdu
na
temperaturĊ
zewnĊtrzną”.
Za
pomocą przycisków
i
c.w.u.
zmieniü wartoĞü (od 0 do 40°C). Po
ustawieniu na 0 funkcja jest
wyáączona. Wáączenie nastĊpuje w
momencie, kiedy temperatura sondy
zewnĊtrznej jest niĪsze o 2°C od
ustawionej wartoĞci.

wygląd 23

Aby wyjĞü z menu Ustawienie krzywych klimatycznych [OTC], naciskaü przycisk
wyĞwietlenia siĊ ekranu gáównego.

aĪ do

JeĞli temperatura w pomieszczeniu jest niĪsza od wymaganej wartoĞci, zaleca siĊ ustawienie
krzywej wyĪszego rzĊdu i na odwrót. Kontynuowaü nastawĊ poprzez krokowe /stopniowe/
zwiĊkszanie lub zmniejszanie i sprawdzaü wynik w pomieszczeniu.
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wygląd 24- Krzywe kompensacji
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wygląd 25- Przykáad równolegáego przesuniĊcia krzywych kompensacji

Regulacje poprzez zdalny sterownik czasowy
JeĞli kocioá jest podáączony do zdalnego sterowania czasowego (opcjonalnie), opisane
wczeĞniej regulacje są zarządzane zgodnie z opisem w tabela 2.

A
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Tabela 2
Regulacja temperatury wody
grzewczej
Regulacja temperatury CWU
Przeáączanie Lato/Zima

Wybór trybu ECO / Komfort

PrzesuniĊcie temperaturowe

RegulacjĊ moĪna przeprowadziü z menu zdalnego sterowania czasowego
i z panelu sterowania kotáa
RegulacjĊ moĪna przeprowadziü z menu zdalnego sterowania czasowego
i z panelu sterowania kotáa
Tryb Lato ma pierwszeĔstwo przed moĪliwym zapotrzebowaniem na
ciepáo systemu zdalnego sterowania czasowego.
Po wyáączeniu CWU z menu zdalnego sterowania czasowego kocioá
wybiera tryb ekonomiczny. W tym stanie przycisk eco / comfort na panelu
kotáa jest wyáączony.
Po wáączeniu funkcji CWU z menu zdalnego sterowania czasowego kocioá
wybiera tryb Komfort. W tym stanie moĪna wybraü jeden z dwóch trybów
na panelu kotáa.
MoĪna dokonaü wszystkich regulacji za pomocą zdalnego sterowania czasowego.

Regulacja ciĞnienia wody w systemie
CiĞnienie napeániania przy zimnym systemie
odczytane na manometrze wody w kotle
(poz. 2 - wygląd 26) powinno wynosiü okoáo
1,0 bara. JeĪeli ciĞnienie w instalacji
spadnie poniĪej wartoĞci minimalnych,
kocioá siĊ zatrzyma i pojawi siĊ báąd F37.
NaleĪy wyciągnąü pokrĊtáo napeániania
(pozycja 1 - wygląd 26) i obróciü w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara /w
lewo/, aby przywróciü początkową wartoĞü.
Po zakoĔczeniu naleĪy pokrĊtáo zamknąü.

przypadku ciĞnienia poniĪej 0,8 bar zaleca
siĊ jego przywrócenie.

Po przywróceniu ciĞnienia w ukáadzie kocioá
uruchomi
300-sekundowy
cykl
odpowietrzania wskazany na wyĞwietlaczu
przez Fh.
Aby zapobiec zablokowaniu kotáa, zaleca
siĊ okresowe sprawdzanie ciĞnienia przy
zimnym systemie na manometrze lub na
wyĞwietlaczu (poz. 12 - wygląd 1). W
WyĞwietlacz

Opis

Dziaáanie

Wysokie ciĞnienie

Kocioá siĊ zatrzymuje

2.3 bar

CiĞnienie lekko wysokie

Kocioá dziaáa ze zmniejszoną mocą

1.2 bar

Optymalne ciĞnienie

Dziaáanie normalne

F40

0.7 bar
F37
PL

wygląd 26- PokrĊtáo napeániania

CiĞnienie lekko niskie
(Sygnalizacja za pomocą symKocioá nadal dziaáa.
bolu
jest widoczna tylko
Zaleca siĊ jak najszybciej napeániü instalacjĊ.
wtedy, jeĞli parametr b09 jest
ustawiony na 1).
Niskie ciĞnienie

Kocioá siĊ zatrzymuje
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OpróĪnianie instalacji
NakrĊtka pierĞcieniowa kurka spustowego
znajduje siĊ pod zaworem bezpieczeĔstwa
wewnątrz kotáa.
Aby opróĪniü ukáad, naleĪy obróciü pierĞcieĔ
(poz. 3 - wygląd 27) w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyü
kurek.
Zabrania
siĊ
stosowania
jakichkolwiek narzĊdzi; moĪna uĪywaü tylko
rąk.

3

Aby opróĪniü wodĊ tylko z kotáa, naleĪy
przed obróceniem pierĞcienia zaworu
spustowego najpierw zamknąü zawory
odcinające miĊdzy instalacją a kotáem.

wygląd 27
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2. Instalacja
2.1 Zalecenia ogólne
INSTALACJA KOTàA MUSI BYû WYKONYWANA WYàĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY
PERSONEL, ZGODNIE Z WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI PODANYMI W NINIEJSZEJ
INSTRUKCJI TECHNICZNEJ, PRZEPISAMI AKTUALNEGO PRAWA, ZALECENIAMI NORM
KRAJOWYCH I LOKALNYCH ORAZ PRZEPISAMI WàAĝCIWEGO WYKONAWSTWA.

2.2 Miejsce instalacji

Obieg spalania jest zamkniĊty w stosunku do miejsca
dziĊki
czemu
urządzenie
moĪna
zainstalowaü w dowolnym pomieszczeniu z wyjątkiem
garaĪu. Miejsce instalacji musi byü odpowiednio
wentylowane,
aby
zapobiec
tworzeniu
niebezpiecznych warunków w przypadku nawet
niewielkich wycieków gazu. W przeciwnym razie moĪe
wystąpiü ryzyko uduszenia i zatrucia lub eksplozji i
poĪaru. To wymaganie bezpieczeĔstwa wynika z
Dyrektywy WE nr 2009/142 dla wszystkich jednostek
gazowych, w tym jednostek z zamkniĊtą komorą.

B instalacji,

Urządzenie jest przeznaczone do pracy w miejscu czĊĞciowo osáoniĊtym, przy minimalnej
temperaturze -5°C. JeĞli jest wyposaĪone w specjalny zestaw przeciw zamarzaniu, moĪe byü
eksploatowane przy temperaturze minimalnej nawet do -15°C. Kocioá jest powinien byü
zainstalowany w miejscu osáoniĊtym, np. pod dachem, na balkonie lub w osáoniĊtej wnĊce.
Miejsce instalacji powinno byü wolne od pyáów, przedmiotów lub materiaáów áatwopalnych, a takĪe
Īrących gazów.
Kocioá jest przystosowany do zawieszenia na Ğcianie i jest wyposaĪony w szereg wsporników.
Mocowanie Ğcienne musi zapewniaü stabilne i skuteczne wsparcie dla kotáa.
urządzenie jest zamontowane pomiĊdzy meblami lub obok nich, naleĪy przewidzieü
A JeĞli
miejsce na demontaĪ obudowy podczas konserwacji

2.3 Podáączenia hydrauliczne
OstrzeĪenia

zaworu bezpieczeĔstwa powinien byü podáączony
B Spust
do lejka lub rury zbiorczej, aby uniknąü wytrysku wody na

B
PL

podáogĊ w przypadku nadciĞnienia w obwodzie c.o. W
przeciwnym razie, jeĞli zajdzie potrzeba zadziaáania
zaworu bezpieczeĔstwa i pomieszczenie zostanie zalane
wodą, producent kotáa nie bĊdzie ponosiá Īadnej
odpowiedzialnoĞci.
Przed montaĪem dokáadnie przemyü wszystkie przewody
rurowe instalacji, aby usunąü pozostaáoĞci lub
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zanieczyszczenia, które mogáyby negatywnie wpáynąü na
pracĊ urządzenia.
W przypadku wymiany generatorów w istniejących
instalacjach, instalacja musi zostaü caákowicie opróĪniona
i wáaĞciwie oczyszczona z osadów i zanieczyszczeĔ. W
tym celu naleĪy stosowaü tylko odpowiednie i
gwarantowane produkty przeznaczone do instalacji
grzewczych (zob. nastĊpny punkt), które nie reagują z
metalami, tworzywami sztucznymi ani gumą. Producent
nie ponosi odpowiedzialnoĞci za ewentualne szkody
spowodowane
brakiem
czyszczenia
lub
niewáaĞciwym czyszczeniem instalacji.
Wykonaü przyáącza do odpowiednich záączy zgodnie z symbolami na urządzeniu.
System ochrony przed zamarzaniem, páyny zapobiegające zamarzaniu, dodatki i inhibitory
JeĞli jest to konieczne, dopuszcza siĊ uĪycie páynów przeciwzamarzaniowych, domieszek i
inhibitorów, tylko i wyáącznie, gdy producent powyĪszych páynów lub domieszek udziela gwarancji
zapewniającej, Īe jego produkty są zdatne do takiego zastosowania i nie spowodują uszkodzenia
wymiennika ciepáa w kotle lub innych komponentów i/lub materiaáów kotáa i instalacji. Zabrania siĊ
uĪycia páynów przeciwzamarzaniowych, domieszek i inhibitorów ogólnego zastosowania
nieprzeznaczonych wyraĨnie do uĪytku w instalacjach grzewczych i niekompatybilnych z
materiaáami kotáa i instalacji.
Charakterystyka wody w ukáadzie
Kotáy BlueHelix HiTech RRT C nadają siĊ do zabudowy w instalacjach grzewczych, w
których nieistotnym czynnikiem jest wprowadzanie tlenu (por. instalacje „przypadek I”
norma EN14868). W systemach z ciągáym wprowadzaniem tlenu (np. systemy
podpodáogowe bez rur antydyfuzyjnych lub systemy z otwartym zbiornikiem) lub
wprowadzaniem okresowym (dla mniej niĪ 20% objĊtoĞci wody w ukáadzie) musi byü
zapewniony fizyczny separator (np. páytowy wymiennik ciepáa).

A

Woda w ukáadzie grzewczym musi mieü charakterystykĊ wymaganą przez UNI 8065 i byü
zgodna z obowiązującym prawem i przepisami EN14868 (ochrona materiaáów
metalowych przed korozją).
Woda napeániająca (pierwsze napeánienie i kolejne uzupeánianie) musi byü czysta, o
twardoĞci poniĪej 15°F i uzdatniona odpowiednimi Ğrodkami chemicznymi
zapobiegającymi inicjowaniu korozji, które nie są agresywne dla metali i tworzyw
sztucznych, nie powodują powstawania gazów oraz, a w ukáadach niskotemperaturowych,
nie powoduje rozprzestrzeniania siĊ bakterii lub drobnoustrojów.
Woda w ukáadzie musi byü okresowo sprawdzana (co najmniej dwa razy w roku w sezonie,
w którym jest uĪywana, zgodnie z wymaganiami UNI8065) i musi posiadaü: moĪliwie
przezroczysty wygląd, twardoĞü poniĪej 15 °F dla nowych systemów lub 20 °F dla
istniejących ukáadów, pH powyĪej 7 i poniĪej 8,5, zawartoĞü Īelaza (Fe) poniĪej 0,5 mg/l,
zawartoĞü miedzi (Cu) poniĪej 0,1 mg/l, zawartoĞü chloru poniĪej 50 mg/l, przewodnictwo
elektryczne poniĪej 200 μs/cm, i musi zawieraü Ğrodki chemiczne w stĊĪeniu
wystarczającym do ochrony ukáadu przez co najmniej jeden rok. W ukáadach
niskotemperaturowych nie mogą wystĊpowaü bakterie lub drobnoustroje.
NaleĪy stosowaü wyáącznie Ğrodki, dodatki, inhibitory i páyny ochrony przed zamarzaniem
okreĞlone przez producenta jako dostosowane do systemów grzewczych i które nie
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powodują uszkodzeĔ wymiennika ciepáa lub innych elementów i/lub materiaáów kotáa i
systemu.
Kondycjonery chemiczne muszą zapewniaü caákowite odtlenienie wody, obejmowaü
specyficzną ochronĊ metali nieĪelaznych (miedĨ i jej stopy), zawieraü Ğrodki
zapobiegające narastaniu kamienia, neutralne stabilizatory pH oraz, w systemach
niskotemperaturowych, specyficzne biocydy do stosowania w ukáadach grzewczych.
Zalecane chemiczne Ğrodki kondycjonujące:
SENTINEL X100 oraz SENTINEL X200
FERNOX F1 oraz FERNOX F3
Urządzenie jest wyposaĪone w system ochrony przed zamarzaniem, który uruchamia
kocioá w trybie ogrzewania, gdy temperatura wody zasilającej system spada poniĪej 6°C.
Urządzenie nie jest aktywne, jeĞli zasilanie elektryczne i/lub zasilanie gazem jednostki jest
wyáączone. JeĞli to konieczne, w celu ochrony ukáadu naleĪy uĪyü odpowiedniego páynu
ochrony przed zamarzaniem, który speánia te same wymagania, jak okreĞlone powyĪej i
okreĞlone w normie UNI 8065.
Przy odpowiednim ukáadzie chemiczno-fizycznym i uzdatniania wody zasilającej oraz
związanych z tym czĊstych kontroli, które są w stanie zapewniü wymagane parametry, w
przemysáowych zastosowaniach technologicznych, kocioá moĪe byü instalowany w
systemie otwartego naczynia wzbiorczego z wysokoĞcią hydrostatyczną, zapewniającą
zgodnoĞü z minimalnym ciĞnieniem roboczym wskazanym w specyfikacji technicznej
produktu.
ObecnoĞü osadów na powierzchniach wymiany ciepáa kotáa w wyniku
nieprzestrzegania powyĪszych wymagaĔ bĊdzie wiązaü siĊ z nieuznaniem roszczeĔ
gwarancyjnych.

2.4 Podáączenie gazu

Przed podáączeniem urządzenia naleĪy sprawdziü, czy
ono przygotowane do pracy z dostĊpnym
paliwem.
Gaz naleĪy podáączyü do wáaĞciwego przyáącza (zob.
wygląd 61) zgodnie z obowiązującymi przepisami, za
pomocą sztywnej rury metalowej lub giĊtkiego
przewodu o Ğciance ciągáej ze stali nierdzewnej,
wstawiając zawór gazu pomiĊdzy instalacją a kotáem.
Sprawdziü, czy wszystkie poáączenia gazowe są
szczelne. W przeciwnym razie moĪe wystąpiü ryzyko
poĪaru, wybuchu lub uduszenia.

B jest

2.5 Poáączenia elektryczne
WAĩNE INFORMACJE

PRZED KAĩDĄ CZYNNOĝCIĄ, KTÓRA WYMAGA
OSàONY, ODàĄCZYû KOCIOà OD
ZASILANIA
ELEKTRYCZNEGO
ZA
POMOCĄ
WYàĄCZNIKA GàÓWNEGO.

B ZDJĉCIA
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B

B

W
ĩADNYM
PRZYPADKU
NIE
DOTYKAû
KOMPONENTÓW ELEKTRYCZNYCH ANI STYKÓW,
KIEDY WYàĄCZNIK GàÓWNY JEST WàĄCZONY!
NIEBEZPIECZEēSTWO PORAĩENIA PRĄDEM ORAZ
POWAĩNYCH OBRAĩEē, A NAWET ĝMIERCI!
Urządzenie naleĪy podáączyü do stosownej instalacji
uziemiającej, wykonanej zgodnie z obowiązującymi
przepisami bezpieczeĔstwa. Zleciü wykwalifikowanemu
personelowi kontrolĊ sprawnoĞci i zgodnoĞci instalacji
uziemiającej, producent nie ponosi odpowiedzialnoĞci za
ewentualne szkody spowodowane brakiem uziemienia
urządzenia.
Kocioá jest wstĊpnie okablowany i wyposaĪony w
trójĪyáowy przewód przyáączeniowy do sieci elektrycznej
bez wtyczki. Przyáączenia do sieci muszą byü wykonane
za pomocą przyáącza staáego i muszą byü wyposaĪone w
wyáącznik dwubiegunowy, którego styki mają rozwarcie
minimum 3 mm, z zamontowanymi bezpiecznikami max.
3A pomiĊdzy kotáem a siecią. Przestrzegaü biegunowoĞci
(FAZA: przewód brązowy / NEUTRALNY: przewód
niebieski /UZIEMIENIE: przewód Īóáto-zielony) podczas
podáączania do sieci elektrycznej.
Przewód zasilający urządzenie NIE MOĩE BYû
WYMIENIANY PRZEZ UĩYTKOWNIKA. W razie
uszkodzenia kabla, wyáączyü urządzenie i, zleciü
wymianĊ przewodu wyáącznie wykwalifikowanemu
elektrykowi. W przypadku wymiany stosowaü wyáącznie
kabel „HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm2 z maks. Ğrednicą
zewnĊtrzną 8 mm.

Termostat pokojowy (opcjonalny)

WAĩNE: TERMOSTAT POKOJOWY MUSI MIEû STYKI
PODàĄCZENIE ZASILANIA
230V DO ZACISKÓW TERMOSTATU POKOJOWEGO
SPOWODUJE TRWAàE ZNISZCZENIE PàYTKI
DRUKOWANEJ PCB.

B BEZPOTENCJAàOWE.
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Podczas podáączania regulatora czasowego lub timera
nie naleĪy doprowadzaü zasilania tych urządzeĔ przez ich
styki odcinające. Ich zasilanie musi byü doprowadzone
przy bezpoĞrednim poáączeniu z siecią lub z bateriami, w
zaleĪnoĞci od rodzaju urządzenia.

138
A

1 2 3 4

DostĊp do listwy zaciskowej i bezpiecznika
Po zdjĊciu panelu przedniego ( *** 'Otwarcie panelu przedniego' on page 216 ***) moĪliwy jest
dostĊp do listew zaciskowych (M) i bezpiecznika (F) zgodnie z instrukcjami poniĪej (wygląd 28 i
wygląd 29). Zaciski wskazane na wygląd 28 muszą mieü styki bezpotencjaáowe (nie 230V).
Rozmieszczenie zacisków do róĪnych przyáączy podane jest równieĪ na schemacie elektrycznym
w wygląd 67.

5

6

M
72
139
wygląd 28

F
wygląd 29

PL

cod. 3541V300 - Rev. 02 - 03/2021

201

BlueHelix HiTech RRT C
Karta przekaĨnika wyjĞciowego zmiennego LC32 (opcjonalnie - 043011X0)
Zmienny przekaĨnik wyjĞciowy LC32 skáada siĊ z maáej karty z wymianą wolnych styków (styk
zamkniĊty oznacza kontakt pomiĊdzy C i NA). Funkcją zarządza oprogramowanie.
Podczas instalacji naleĪy dokáadnie przestrzegaü instrukcji zawartych w opakowaniu zestawu
oraz na schemacie elektrycznym wygląd 67.
Aby skorzystaü z Īądanej funkcji, naleĪy zapoznaü siĊ z tabela 3.
Tabela 3- Ustawienia LC32
Parametr b07 Funkcja LC32
Zarządza wtórnym zaworem gazowym
0
(domyĞlnie)
UĪycie jako wyjĞcia alarmowego (zapalenie
1
lampki kontrolnej)
2

Zarządza zaworem do napeániania wodą

3

Zarządza 3-droĪnym zaworem solarnym

4

Zarządza drugą pompą ogrzewania

6

UĪycie jako wyjĞcia alarmowego (zgaszenie
lampki kontrolnej)
Oznacza zapáon palnika

7

Zarządza grzaáką syfonu

5

Dziaáanie LC32
Styki zostają zamkniĊte, gdy zawór gazu (w
kotle) jest zasilany
Styki zostają zamkniĊte, gdy wystĊpuje (ogólny)
stan báĊdu
Styki są zamkniĊte, dopóki ciĞnienie wody w
obiegu grzewczym nie zostanie przywrócone do
normalnego poziomu (po rĊcznym lub automatycznym uzupeánieniu wody)
Styki zostają zamkniĊte, gdy tryb c.w.u. jest
wáączony
Styki zostają zamkniĊte, gdy tryb c.o. jest
wáączony
Styki zostają otwarte, gdy wystĊpuje (ogólny)
stan báĊdu
Styki zostają zamkniĊte, gdy pojawia siĊ páomieĔ
Styki zostają zamkniĊte, gdy tryb zabezpieczający przed zamarzaniem jest wáączony

Konfiguracja wyáącznika ON/OFF (A wygląd 28)
Tabela 4- Ustawienia wyáącznika A
Konfiguracja
c.w.u.

Parametr b06
b06=0
b06=1

b01 = 3

b06=2
b06=3
b06=4

JeĞli styk jest otwarty, to wyáącza c.w.u., jeĞli jest zamkniĊty, wáącza ją
ponownie.
JeĞli styk jest otwarty, to wyáącza c.o. i powoduje wyĞwietlenie F50. JeĞli
styk jest zamkniĊty, wáącza ogrzewanie.
Styk dziaáa jak termostat pokojowy.
JeĞli styk jest otwarty, wyĞwietlany jest komunikat F51, a kocioá nadal dziaáa.
Jest uĪywany jako alarm.
Styk dziaáa jak termostat ograniczający, jeĞli jest otwarty, wyĞwietla komunikat F53 i wyáącza Īądanie.

2.6 Przewody spalin

MUSI
BYû
ZAINSTALOWANY
W
MIEJSCACH, KTÓRE SPEàNIAJĄ PODSTAWOWE
B KOCIOà
WYMAGANIA WENTYLACJI W INNYM PRZYPADKU
JEST NIEBEZPIECZEēSTWO UDUSZENIA LUB
ZATRUCIA.
PRZED
INSTALACJĄ
URZĄDZENIA
NALEĩY
PRZECZYTAû
INSTRUKCJĉ
INSTALACJI
I
KONSERWACJI.
NALEĩY RÓWNIEĩ PRZESTRZEGAû INSTRUKCJI
KONSTRUKCYJNYCH.
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W PRZYPADKU CIĝNIENIA PONIĩEJ 200 PA
WEWNĄTRZ RUR SPALINOWYCH MUSZĄ BYû
STOSOWANE RURY KLASY „H1”.
OstrzeĪenia
Urządzenie jest „typu C” z zamkniĊtą komorą spalania i wymuszonym ciągiem powietrza, wlot
powietrza i wylot spalin naleĪy podáączyü do jednego ze wskazanych poniĪej systemów
odprowadzających/zasysających. Przed przystąpieniem do instalacji naleĪy sprawdziü zgodnoĞü
z przepisami oraz stosowaü siĊ skrupulatnie do zaleceĔ w tym zakresie. Ponadto naleĪy
przestrzegaü rozporządzeĔ dotyczących poáoĪenia koĔcówek na Ğcianie i/lub dachu oraz
odlegáoĞci minimalnych od okien, Ğcian, otworów wentylacyjnych itp.
W przypadku instalacji o maksymalnym oporze (wspóáosiowy lub oddzielny komin) zaleca
siĊ przeprowadzenie procedury kalibracji [AUTO SETUP] w celu optymalizacji spalania
kotáa.
Poáączenie przewodami wspóáosiowymi

C1X

C3X

C3X

C3X

wygląd 30- Przykáady poáączenia przewodami wspóáosiowymi (

C1X

= Powietrze /

C1X
= Spaliny)

W przypadku poáączenia wspóáosiowego naleĪy zainstalowaü urządzenie z jednym z
nastĊpujących akcesoriów wyjĞciowych. Wymiary otworów Ğciennych moĪna znaleĨü na rysunku
na okáadce. Wszelkie poziome odcinki odprowadzające spaliny muszą byü lekko pochylone w
kierunku kotáa, aby zapobiec ewentualnemu wypáywowi skroplin na zewnątrz, co bĊdzie powodem
skapywania kondensatu.
Ø 100
Ø 60

120

147

Ø 60
Ø 100

Ø 127
Ø 80

041083X0

041006X0

041084X0

wygląd 31- Akcesoria wyjĞciowe do przewodów wspóáosiowych

Tabela 5- Maksymalna dáugoĞü przewodów wspóáosiowych
Maksymalna dopuszczalna dáugoĞü (w poziomie)
Maksymalna dopuszczalna dáugoĞü (w pionie)
Wspóáczynnik redukcji kolanko 90°
Wspóáczynnik redukcji kolanko 45°

PL

Wspóáosiowa 60/100
Wspóáosiowa 80/125
Wszystkie modele 7 m BlueHelix HiTech RRT 24 C = 28 m
BlueHelix HiTech RRT 28 C = 20 m
Wszystkie modele 8 m BlueHelix HiTech RRT 34 C = 20 m
1m
0,5 m
0,5 m
0.25 m
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C5x

B2x

C3x

wygląd 32- Przykáady poáączenia przewodami oddzielnymi (

max 50 cm

Poáączenie oddzielnymi rurami

C1x

= Powietrze /

= Spaliny)

Tabela 6- Typologia
Typ
C1X
C3X
C5X
C6X
B2X

Opis
Przewody spalin i powietrza wyprowadzone poziomo przez ĞcianĊ. KoĔcówki wlotowe/wylotowe muszą
byü wspóáosiowe lub wystarczająco zbliĪone do siebie, aby podlegaáy takim samym warunkom oddziaáywania wiatru (w odlegáoĞci 50 cm)
Przewody spalin i powietrza wyprowadzone pionowo przez dach. KoĔcówki wlotowe/wylotowe jak dla
C12
Przewody spalin i powietrza oddzielenie wyprowadzone prze ĞcianĊ lub dach lub w kaĪdym przypadku
w obszarach o róĪnych ciĞnieniach. Wydechu i wlotu nie wolno umieszczaü na przeciwlegáych Ğcianach.
Wlot powietrza i wylot spalin przewodami o odrĊbnych certyfikatach (EN 1856/1)
Wlot powietrza w pomieszczeniu instalacji i wylot spalin wyprowadzony przez ĞcianĊ lub dach
WAĩNE - POMIESZCZENIE POWINNO BYû WYPOSAĩONE W ODPOWIEDNIĄ WENTYLACJĉ

Aby podáączyü oddzielne kanaáy, naleĪy zamontowaü urządzenie z nastĊpującym wejĞciowym
wyposaĪeniem dodatkowym:
100
80

80

cod. 041082X0
60

wygląd 33- Czáon początkowy do montaĪu oddzielnych przewodów

Przed przystąpieniem do instalacji sprawdziü, czy nie przekroczono maksymalnej dopuszczalnej
dáugoĞci wykonując proste obliczenie:
1. Sporządziü kompletny schemat systemu kominów rozgaáĊzionych, wraz z akcesoriami i
koĔcówkami wylotowymi.
2. Zapoznaü siĊ z tabela 8 i okreĞliü straty w mekw. (metry równowaĪne) kaĪdego komponentu,
zaleĪnie od poáoĪenia montaĪowego.
3. Sprawdziü, czy caákowita suma strat jest niĪsza lub równa maksymalnej dopuszczalnej
dáugoĞci w tabela 7.
Tabela 7- Maksymalna dáugoĞü przewodów oddzielnych
Maksymalna dopuszczalna dáugoĞü
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BlueHelix HiTech RRT 28 C = 70 mekw.
BlueHelix HiTech RRT 34 C = 70 mekw.
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Tabela 8- Akcesoria
Straty w meq

Ø 80

Ø 60

Ø 50

RURA 1 m M/F
KOLANO 45° M/F
90° M/F
ODCINEK z króücem testowym
RURY
KOēCÓWKA / Powietrze, Ğciana
PRZYàĄCZE/ Spaliny, Ğciana z zabezpieczeniem przeciwwiatrowym
PRZEWÓD Rozdzielony powietrze/spaSPALINOWY liny 80/80
Tylko wylot spalin Ø80
RURA
KOLANO
REDUKCJA
KOēCÓWKA /
PRZYàĄCZE/
RURA
KOLANO
REDUKCJA

1KWMA83W
1KWMA65W
1KWMA01W
1KWMA70W

Wlot
powietrza
1,0
1,2
1,5
0,3

Wyprowadzanie spalin
W pionie W poziomie
1,6
2,0
1,8
2,0
0,3

1KWMA85A
1KWMA86A

2,0
-

5,0

010027X0

-

12,0

010026X0 +
1KWMA86U
1KWMA89W
1KWMA88W
041050X0

-

4,0

1 m M/F
6.0
90° M/F
4.5
80/60
5.0
Spaliny, Ğciana z zabezpie1KWMA90A
7.0
czeniem przeciwwiatrowym
1 m M/F
041086X0
12
90° M/F
041085X0
9
80/50
041087X0
10
WAĩNE: NALEĩY UWZGLĉDNIû STRATY WYSOKIEGO CIĝNIENIA DLA OSPRZĉTU Ø50 I Ø60; NALEĩY JE STOSOWAû TYLKO W RAZIE KONIECZNOĝCI I
PRZY OSTATNIM ODCINKU WYLOTU SPALIN.

UĪycie elastycznych i sztywnych przewodów rurowych Ø50 i Ø60
W obliczeniu podanym w poniĪszych tabelach uwzglĊdniono początkowe akcesoria o nr kat.
041087X0 dla Ø50 oraz nr kat. 041050X0 dla Ø60.
Elastyczny przewód rurowy
MoĪna uĪyü maksymalnie 4 metry przewodu kominowego Ø80 mm pomiĊdzy kotáem a przejĞciem
o zredukowanej Ğrednicy (Ø50 lub Ø60) oraz maksymalnie 4 metry przewodu kominowego Ø80
mm na zasysaniu (przy maksymalnej dáugoĞci przewodów kominowych Ø50 oraz Ø60).
BlueHelix HiTech RRT 24 C
Ø50 - A = 28 m MAX
A

Ø60 - A = 78 m MAX
BlueHelix HiTech RRT 28 C
max 4 m
Ø80

max 4 m
Ø80

Ø50 - A = 22 m MAX
Ø60 - A = 60 m MAX
BlueHelix HiTech RRT 34 C
Ø50 - A = 17 m MAX
Ø60 - A = 45 m MAX

wygląd 34- Schemat dotyczy jedynie rozwiązania z elastycznym
przewodem rurowym
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Elastyczne przewody rurowe i sztywne przewody rurowe
W razie stosowania takich Ğrednic przestrzegaü poniĪszych zaleceĔ.
WejĞü do menu parametrów TSP i ustawiü parametr P68 na wartoĞü odpowiadającą dáugoĞci
uĪywanego przewodu spalinowego. Po zmianie wartoĞci przystąpiü do procedury kalibracji
(zob. *** 'Procedura kalibracji [AUTO SETUP]' on page 210 ***).
Dla mod. BlueHelix HiTech RRT 24 C
Dla mod. BlueHelix HiTech RRT 28 C
Dla mod. BlueHelix HiTech RRT 34 C

XØ
50
FL
EX
Ø5
0
FL
EX
Ø
50

10

FLE

8
6

X
LE

F

4

60

Ø

EX

FL

0

Ø6

60

XØ

FLE

2
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

m

wygląd 35- Wykres wyboru parametrów przewodu spalinowego
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Podáączenie do przewodów zbiorczych

C8X

C4X

C2X

C93

C93

wygląd 36- Przykáady podáączenia do przewodów zbiorczych (

= Powietrze /

= Spaliny)

Tabela 9- Typy
Typ
C8X
B3X

C93

Opis
Przewód odprowadzający w pojedynczym lub zbiorczym kanale dymowym, przewód zasysający na
Ğcianie
Przewód zasysający wyprowadzony z pomieszczenia, w którym zainstalowany jest kocioá za pomocą
przewodu wspóáosiowego (zamykającego przewód odprowadzający), przewód odprowadzający w
zbiorczym kanale dymowym z ciągiem naturalnym
WAĩNE - W LOKALU NALEĩY ZAPEWNIû ODPOWIEDNIĄ WENTYLACJĉ
Przewód odprowadzający wyprowadzony do pionowej rury spalinowej, a przewód zasysający z
istniejącego kanaáu dymowego.

JeĞli planuje siĊ podáączenie kotáa BlueHelix HiTech RRT C do kanaáu dymowego lub do
pojedynczego komina z ciągiem naturalnym, kanaá dymowy lub komin muszą byü specjalnie
zaprojektowane przez wykwalifikowany personel techniczny, zgodnie z obowiązującymi normami
i muszą byü dostosowane do urządzeĔ z zamkniĊtą komorą spalania wyposaĪonych w wentylator.
Zawór zabezpieczający przed zwrotnym przepáywem spalin
Kocioá BlueHelix HiTech RRT C jest standardowo wyposaĪony w zawór zapobiegający
przepáywowi zwrotnemu spalin (system przeciwzwrotny), dlatego moĪe byü podáączony do
wspólnego zbiorczego ukáadu odprowadzania spalin pod nadciĞnieniem tylko, jeĞli pracuje na
gazie G20.
W razie tego rodzaju instalacji parametr P67 powinien byü ustawiony na 1.
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W przypadku instalacji kotáa typu C10 nakleiü na PANEL PRZEDNI W DOBRZE WIDOCZNY
SPOSÓB odpowiednią biaáą naklejkĊ znajdującą siĊ w doáączonej do urządzenia kopercie
z dokumentami.

zakoĔczeniu instalacji sprawdziü szczelnoĞü instalacji
B Po
gazu oraz odprowadzenia spalin.
W
PRZECIWNYM
RAZIE
ISTNIEJE
NIEBEZPIECZEēSTWO UDUSZENIA SIĉ W ZWIĄZKU
Z UWOLNIENIEM SIĉ SPALIN.
2.7 Podáączenie spustu kondensatu
WAĩNE INFORMACJE
Kocioá posiada wewnĊtrzny syfon do odprowadzania skroplin. NaleĪy zamontowaü wąĪ „B”,
wciskając go w oznaczone miejsce. Przed uruchomieniem naleĪy napeániü syfon ok. 0,5 l wody i
podáączyü wąĪ do systemu kanalizacji.
Elementy podáączenia do sieci kanalizacyjnej powinny byü odporne na kwaĞny kondensat.
JeĞli spust kondensatu nie jest podáączony do systemu kanalizacyjnego, konieczna jest instalacja
neutralizatora.

WAĩNE: URZĄDZENIE NIGDY NIE MOĩE DZIAàAû Z
B NIEZALANYM
SYFONEM!
W
PRZECIWNYM
RAZIE
ISTNIEJE
NIEBEZPIECZEēSTWO UDUSZENIA SIĉ W ZWIĄZKU
Z UWOLNIENIEM SIĉ SPALIN.
PODàĄCZENIE SPUSTU KONDENSATU DO SIECI
KANALIZACYJNEJ NALEĩY WYKONAû W TAKI
SPOSÓB, ABY CIECZ NIE MOGàA ZAMARZNĄû.

wygląd 37- Podáączenie spustu kondensatu
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3. Obsáuga i konserwacja
Wszystkie regulacje opisane w tym rozdziale mogą byü
wyáącznie
przez
wykwalifikowany
personel.

B wykonywane
3.1 Regulacje

Zmiana rodzaju gazu
Urządzenie moĪe pracowaü z 2-gą lub z 3-cią rodziną gazów i jest to wyraĨnie wskazane na
opakowaniu i na tabliczce znamionowej urządzenia. W razie koniecznoĞci zasilania urządzenia
innym rodzajem gazu niĪ ustawiony fabrycznie, naleĪy:
1. Odáączyü zasilanie elektryczne i zamknąü dopáyw gazu.
2. Zdjąü panel przedni (zob. *** 'Otwarcie panelu przedniego' on page 216 ***).
3. UmieĞü etykietĊ LPG, znajdującą siĊ w teczce z dokumentami, obok tabliczki z danymi
technicznymi.
4. Ponownie zmontowaü panel przedni i wáączyü zasilanie elektryczne kotáa.
5. Zmieniü parametr dotyczący rodzaju gazu:
• WejĞü do menu gáównego [MENU] poprzez naciĞniecie przycisku
.
• PrzejĞü do menu instalatora [Service] >wpisaü hasáo 1234 (patrz wygląd 17) >menu
parametry [TSP].
• Za pomocą przycisków
i
ogrzewania wybraü parametr b03 i ustawiü odpowiednią
wartoĞü za pomocą przycisków
i
c.w.u.:

•
•
•
•

0 =G20
1 =G30/G31
2 =G230
Aby potwierdziü, nacisnąü przycisk
.
Odáączyü zasilanie elektryczne na 10 sekund, a nastĊpnie przywróciü je.
Poczekaü aĪ tryb Fh zakoĔczy siĊ.
Ustawiü kocioá w trybie czuwania i wáączyü tryb kalibracji [AUTO SETUP] (patrz ***
'WAĩNE' on page 209 ***).

Sprawdzanie parametrów spalania
UPEWNIû SIĉ, ĩE OBUDOWA PRZEDNIA JEST ZAMKNIĉTA, A PRZEWODY ZASYSAJĄCE/
ODPROWADZAJĄCE SPALINY SĄ W PEàNI ZMONTOWANE.
1. Ustawiü kocioá na tryb ogrzewania lub c.w.u. na co najmniej 2 minuty.
2. Wáączyü tryb Test [TEST] (zob. *** 'Tryb Test [Test]' on page 211 ***).
3. Za pomocą analizatora spalania podáączonego do záączy znajdujących siĊ na akcesoriach
wyjĞciowych nad kotáem sprawdziü, czy zawartoĞü CO2 w spalinach, przy kotle pracującym na
mocy maksymalnej i minimalnej, odpowiada wartoĞciom podanym w poniĪszej tabeli.
Analiza przypadku
A Nowy kocioá (pierwszy zapáon /konwersja lub wymiana elektrody)
B Kocioá po co najmniej 500 godzinach pracy

G20
G30/G31
G230
7,5%-9,9% 9%-11,5% 9%-11,5%
9%+/-0,8 10%+/-0,8 10%+/-0,8

4. JeĞli wartoĞci spalania nie są zgodne, wyregulowaü wartoĞci Kompensat w trybie Testu
zgodnie z opisanego w nastĊpnym punkcie.
WAĩNE

PROCEDURY KALIBRACJI [AUTO SETUP],
B PODCZAS
PROCEDURY TESTOWEJ [TEST] LUB KONTROLI
WARTOĝCI CO2 OBUDOWA PRZEDNIA KOTàA MUSI
PL
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BYû ZAMKNIĉTA, A PRZEWODY ZASYSAJĄCE/
ODPROWADZAJĄCE
SPALINY
W
PEàNI
ZMONTOWANE. Ponadto kocioá nie moĪe byü w trybie
OFF (Wyá.) (patrz widok C na wygląd 11) i nie moĪe
byü Īadnego aktywnego Īądania c.w.u. lub
ogrzewania.
Procedura kalibracji [AUTO SETUP]
1. WejĞü do menu parametrów [TSP].
2. Wybraü parametr b27 za pomocą
przycisków
i
ogrzewania i ustawiü
na 5 za pomocą przycisków
i
c.w.u.
Potwierdziü przyciskiem
.
Powróciü do menu gáównego[MENU].
3. WejĞü do menu instalatora [Service]
>wpisaü hasáo 1234 (patrz wygląd 17).
Teraz wyĞwietla siĊ równieĪ menu
kalibracji [Auto Setup].
4. Wybraü i potwierdziü wybór przyciskiem
.
5. Procedura
rozpoczyna
siĊ
automatycznie
po
znalezieniu
optymalnego punktu zapáonu.
6. Po wáączeniu palnik ustawia siĊ na róĪne
moce (maksymalna, Ğrednia, minimalna),
a
o
których
informuje
punkt
(wygląd 38).
7. Po zakoĔczeniu sekwencji wyĞwietlacz
powraca do menu serwisowego
8. JeĞli sekwencja uruchomienia opisana w
punkcie „6” nie zakoĔczy siĊ pomyĞlnie,
pojawia siĊ komunikat max_err w

punkcie a oraz kod báĊdu w punkcie
(wygląd 38).
9. Za pomocą przycisku
wyjĞü
odblokowaü kocioá.
Powtórzyü sekwencjĊ od punktu “1”.

c

i

AUTO SETUP
Step:
Power:
CH temp:
Alarm:

a

max ...
-- %
22°

c

none

wygląd 38

ProcedurĊ kalibracji [Auto Setup] moĪna przeprowadziü tylko wtedy, jeĞli parametr b27 jest
ustawiony na 5.
Parametr b27 moĪna ustawiü na 5 rĊcznie lub w jeden z poniĪszych sposobów:
•
•
•
•

poprzez zmianĊ parametru „rodzaj gazu” b03.
poprzez ustawienie parametru P67 na 1.
poprzez zmianĊ wartoĞci parametru P68.
poprzez wykonanie „Przywrócenia ustawieĔ fabrycznych” przy parametrze b29=10.

W kaĪdym z powyĪszych przypadków b27 automatycznie przeáącza siĊ na 5.
ProcedurĊ kalibracji [Auto Setup] naleĪy wykonaü w nastĊpujących przypadkach:
•
•
•
•
•

po wymianie páytki obwodów drukowanych
po zmianie rodzaju gazu (b03)
ustawiając parametr P67 na 1
po zmianie wartoĞci parametru P68
po ustawieniu parametru b27 na 5 w celu wymiany komponentów takich jak elektroda, palnik,
zawór gazowy, wentylator lub w przypadku instalacji o maksymalnym oporze kominów.
• w przypadku usterek A01, A06 lub innych usterek, z powodu których jest ona wymagana
(zob. tabela 11. Przestrzegaü kolejnoĞci Ğrodków zaradczych stosowanych do usuwania
usterek).
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Procedura kalibracji [Auto Setup] resetuje wczeĞniej zarejestrowane parametry spalania i
powinna byü przeprowadzana tylko w przypadkach opisanych powyĪej.
Tryb Test [Test]
Ustaliü zapotrzebowanie na ogrzewanie lub c.w.u.
5. „KompensatĊ” moĪna regulowaü w
zakresie od -8 do +8. Po zwiĊkszeniu
wartoĞci zmniejszy siĊ CO2, po jej
zmniejszeniu zwiĊkszy siĊ CO2.
Regulacja CO2 nie powinna byü
wykonywana przy mniej niĪ 500
godzinach pracy palnika, poniewaĪ
system sam siĊ reguluje.

1. WejĞü do menu gáównego [MENU]
poprzez naciĞniecie przycisku
.
PrzejĞü do menu instalatora [Service]
>wpisaü hasáo 1234 (patrz wygląd 17)
>menu trybu test [Test].
Potwierdziü przyciskiem
.
2. Po wáączeniu moc ustawia siĊ na Moc
Ğrednią „med”. Kiedy wartoĞü spalania
jest stabilna, wyĞwietla siĊ „med ok”
(punkt a ).
3. Za pomocą przycisków ogrzewania
moĪna zmieniaü moc w zakresie 4
poziomów: min (Moc minimalna), med
(Moc
Ğrednia),
max
CH
(Moc
maksymalna ogrzewania) i max (Moc
maksymalna c.w.u,) (punkt a ).
4. Jedynie wtedy, kiedy za ustawioną
wartoĞcią postąpienia w Mocy nastĊpuje
„ok” (med ok, min ok...) moĪna
wyregulowaü CO2 za pomocą przycisków
c.w.u. Po naciĞniĊciu przycisku
c.w.u.
zwiĊksza siĊ wartoĞü „Kompensaty” o
b ).
jedną jednostkĊ (punkt
Po
naciĞniĊciu przycisków
i
c.w.u. i
przytrzymaniu przez ponad 2 s wartoĞü
Kompensaty zmienia siĊ o 3 jednostki.
Kiedy za wartoĞcią Mocy obecne jest
„ok”, wartoĞü spalania zostanie zapisana.
Aby wyjĞü z tego trybu, nacisnąü przycisk

TEST
Step:

a

med ok

Offset:
Power:

b

0
53%

CH temp:

43°

Alarm:

none
wygląd 39

.

JeĞli tryb Test[Test] zostanie wáączony i zostanie pobrana wystarczająca iloĞü ciepáej wody do
wáączenia trybu c.w.u., kocioá pozostanie w trybie Test [Test], ale zawór 3-drogowy przejdzie do
c.w.u.
Tryb Test[Test] wyáącza siĊ automatycznie w kaĪdym przypadku po 15 minutach lub po
zatrzymaniu pobierania ciepáej wody (jeĞli zostanie pobrana wystarczająca iloĞü ciepáej wody do
aktywacji trybu c.w.u.).
Menu instalatora [SERVICE]
DOSTĉP DO MENU SERWISOWEGO I MODYFIKACJI PARAMETRÓW JEST ZASTRZEĩONY
WYàĄCZNIE DLA WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU.
WejĞü do menu gáównego [MENU] poprzez naciĞniecie przycisku

.

PrzejĞü do menu instalatora [Service] >wpisaü hasáo 1234 (patrz wygląd 17). Potwierdziü
przyciskiem
.
Menu zmiany parametrów [TSP]
Po naciĞniĊciu przycisków ogrzewania moĪna przewinąü listĊ, a po naciĞniĊciu przycisku
wyĞwietla siĊ wartoĞü . Aby zmieniü, naciskaü przyciski c.w.u. i potwierdziü przyciskiem
lub
anulowaü przyciskiem
.

PL
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Tabela 10- Tabela parametrów transparentnych
Symbol Opis
b01
b02

b03
b04
b05

b06

b07

b08
b09
b10
b11
b12
b13
b14
b15
b16
b17
b18
b19
b20
b21
b22
b23
b24

212

Zakres
3 = MONOTERMICZNY DWUFUNKCYJNY (BEZ
MOĩLIWOĝCI ZMIANY)
1 = 24 C
Typ kotáa
2 = 28 C
3 = 34 C
0 = Metan
Rodzaj gazu
1 = Gaz páynny
2 = Propan-butan
Wybór zabezpieczenia ciĞnienia 0 = Presostat
1 = Przetwornik ciĞnienia
instalacji wodnej
0 = ZIMA - LATO - OFF (WYà.)
Funkcja Lato/Zima
1 = ZIMA - OFF
0 = Wyáączenie przepáywomierza
1 = Termostat instalacji
Wybór dziaáania zmiennego
2 = Drugi term. pokojowy
styku wejĞciowego
3 = OstrzeĪenie/Zawiadomienie
4 = Termostat bezpieczeĔstwa
0 = ZewnĊtrzny zawór gazu
1 = Alarm
2 = Elektrozawór napeániania instalacji
Wybór dziaáania karty przekaĨ- 3 = Zawór 3-droĪny sáoneczny
nika LC32
4 = Druga pompa ogrzewania
5 = Alarm2
6 = Palnik zapalony
7 = Wáączona ochrona przeciwmrozowa.
Godziny bez pobierania ciepáej 0-24 godzin (czas do tymczasowej dezaktywacji
wody
komfortu przy braku poboru wody)
0 = Wyáączona
Wybór stanu Usterka 20
1 = Wáączona (Tylko w wersjach z przetwornikiem
ciĞnienia)
Nie wprowadzono
-Regulacja czasowa przepáywo- 0 = Wyáączona
1-10 = sekund
mierza
Nie wprowadzono
-Nie wprowadzono
-Wspóáczynnik DHW
0-1
1 = Przepá. (450 imp/l)
Wybór rodzaju przepáywomierza 2 = Przepá. (700 imp/l)
3 = Przepá. (190 imp/l)
Nie wprowadzono
-Nie wprowadzono
-NatĊĪenie przepáywu aktywacji
0-100 l/min/10
trybu c.w.u.
NatĊĪenie przepáywu dezak0-100 l/min/10
tywacji trybu c.w.u.
0 = Standard
Wybór materiaáu przewodu spali1 = PVC
nowego
2 = CPVC
Nie wprowadzono
-Nie wprowadzono
-Maksymalna temperatura
60-110°C
wyáączenia dla komina Standard
Maksymalna temperatura
60-110°C
wyáączenia dla komina z PVC
Wybór typu kotáa

cod. 3541V300 - Rev. 02 - 03/2021

WartoĞü domyĞlna
3
1 = BlueHelix HiTech RRT 24 C
2 = BlueHelix HiTech RRT 28 C
3 = BlueHelix HiTech RRT 34 C
0
1
0 = Wáączona

2

0

24
0
-0
--0
3
--25
20
0
--105
93
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Symbol Opis
Maksymalna temperatura
b25
wyáączenia dla komina z CPVC
b26 Nie wprowadzono

b27

b28
b29

Procedura kalibracji [AUTO
SETUP]
Nie wprowadzono
Przywracanie wartoĞci
fabrycznych

P30

Rampa ogrzewania

P31

Czas gotowoĞci grzania
Cyrkulacja pompy /wybieg/ po
grzaniu

P32
P33

Praca pompy

P34

DeltaT modulacji pompy
Minimalna prĊdkoĞü pompy
modulacji
PrĊdkoĞü rozruchowa pompy
modulacji
Maksymalna prĊdkoĞü pompy
modulacji
Temperatura wyáączenia pompy
podczas obiegu wtórnego
Temperatura histerezy wáączenia pompy podczas obiegu wtórnego
Maksymalna nastawa uĪytkownika dla grzania

P35
P36
P37
P38
P39
P40

Zakres
60-110°C

98

-5 = Procedura kalibracji [AUTO SETUP] wáączona
Wszystkie inne wartoĞci = Procedura kalibracji
[AUTO SETUP] wyáączona
(Patrz “Procedura kalibracji [AUTO SETUP]”
on page 210)
-Patrz *** 'Przywracanie wartoĞci
fabrycznych' on page 215 ***.
10÷80
(np. 10=20°C/min, 20=12°C/min, 40=6°C/min,
80=3°C/min)
0-10 minut

--

4

0-255 minut

15

P51
P52
P53

PL

40

30

90 ÷ 100%

90

90 ÷ 100%

100

0 ÷ 100°C

55

0 ÷ 100°C

25

20 ÷ 90°C

80

Wyáączenie palnika w trybie
c.w.u.

P47
P48
P49
P50

0

30 ÷ 100%

P42

P46

--

20

Maksymalna moc podczas grza0 ÷ 100%
nia

Temperatura aktywacji Comfort
Histereza dezaktywacji Comfort
Czas oczekiwania c.w.u.
Maksymalna nastawa uĪytkownika c.w.u.
Obieg wtórny pompy c.w.u.
Maksymalna moc trybu c.w.u.
Niewykorzystany (b01=2)
Niewykorzystany (b01=2)
Temperatura wyáączenia Tryb
sáoneczny
Temperatura wáączenie Tryb
sáoneczny
Czas oczekiwania Tryb sáoneczny

0

0 = Pompa obiegowa (aktywna jedynie w trybie
zima)
1 = Pompa modulująca
0 ÷ 40°C

P41

P43
P44
P45

WartoĞü domyĞlna

1

BlueHelix HiTech RRT 24 C = 80
BlueHelix HiTech RRT 28 C = 85
BlueHelix HiTech RRT 34 C = 90

0 = Staáe
1 = Powiązane z okreĞloną nastawą
2 = Instalacja solarna
0 ÷ 80°C
0 ÷ 20°C
30 ÷ 255 sekund

40
20
120

40 ÷ 65°C

55

0 ÷ 255 sekund
0 ÷ 100%
---

30
100
---

0 ÷ 100°C

10

0 ÷ 100°C

10

0 ÷ 255 sekund

10

cod. 3541V300 - Rev. 02 - 03/2021

0

213

BlueHelix HiTech RRT C
Symbol Opis
Zakres
Czas cyrkulacji wstĊpnej w insta0 ÷ 60 sekund
P54
lacji
0 = Wyáączone
P55 Tryb napeániania instalacji
1 = Automatyczny
Minimalna wartoĞü graniczna ciĞ- 0-8 bar/10 (Tylko w przypadku kotáów z czujnikiem
P56
nienia instalacji
ciĞnienia wody)
WartoĞü nominalnego ciĞnienia 5-20 bar/10 (Tylko w przypadku kotáów z czujnikiem
P57
w ukáadzie
ciĞnienia wody)
Maksymalna wartoĞü graniczna 25-35 bar/10 (Tylko w przypadku kotáów z czujP58
ciĞnienia instalacji
nikiem ciĞnienia wody)
P59 Nie wprowadzono
-Moc w trybie zabezpieczającym
0 ÷ 50% (0 = minimalna)
P60
przed zamarzaniem
P61 Moc minimalna
0 ÷ 50% (0 = minimalna)

P62

Minimalna prĊdkoĞü wentylatora

NIE ZMIENIAû
(Parametry aktualizują siĊ automatycznie)

P63

Wáącz. prĊdkoĞci wentylatora

NIE ZMIENIAû
(Parametry aktualizują siĊ automatycznie)

P64

Maksymalna prĊdkoĞü wentylatora

NIE ZMIENIAû
(Parametry aktualizują siĊ automatycznie)

P65
P66
P67
P68

Nie wprowadzono
CzĊstotliwoĞü zaworu
Instalacja typu C10/C11
Parametr kominów

-0÷2
0-1
0 ÷ 10 (modyfikowaü zgodnie z tabelą kominów)
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WartoĞü domyĞlna
30
0
4
7
28
-0
0
G20/G230:
BlueHelix HiTech RRT 24 C = 47
BlueHelix HiTech RRT 28 C = 47
BlueHelix HiTech RRT 34 C = 49
G30/G31:
BlueHelix HiTech RRT 24 C = 49
BlueHelix HiTech RRT 28 C = 49
BlueHelix HiTech RRT 34 C = 48
G20/G230:
BlueHelix HiTech RRT 24 C = 160
BlueHelix HiTech RRT 28 C = 160
BlueHelix HiTech RRT 34 C = 140
G30/G31:
BlueHelix HiTech RRT 24 C = 152
BlueHelix HiTech RRT 28 C = 152
BlueHelix HiTech RRT 34 C = 132
G20/G230:
BlueHelix HiTech RRT 24 C = 140
BlueHelix HiTech RRT 28 C = 172
BlueHelix HiTech RRT 34 C = 194
G30/G31:
BlueHelix HiTech RRT 24 C = 134
BlueHelix HiTech RRT 28 C = 156
BlueHelix HiTech RRT 34 C = 186
1
1
0
1

PL

BlueHelix HiTech RRT C
Przywracanie wartoĞci fabrycznych

Aby przywróciü wszystkie parametry do wartoĞci fabrycznych., ustawiü parametr. b29 na 10 i
potwierdziü. NastĊpnie ustawiü parametr b02 na prawidáową wartoĞü, zgodnie z modelem kotáa.
Parametr b27 zostanie automatycznie ustawiony na 5.
Menu Regulacja wyĞwietlacza [DISPLAY]
Tutaj moĪna ustawiü niektóre parametry
wyĞwietlacza.
[Contrast]

DISPLAY

Regulacja kontrastu,

Contrast

[Brightness]

Brightness

4

Regulacja jasnoĞci.

Backlight time

[Backlight time]

Reset

DáugoĞü czasu podĞwietlenia wyĞwietlacza.

Max
1m

[Reset]
Przywrócenie wartoĞci fabrycznych.

wygląd 40

3.2 Rozruch
Przed wáączeniem kotáa
• Sprawdziü szczelnoĞü instalacji gazu.
• Sprawdziü, czy ciĞnienie wstĊpne w zbiorniku wyrównawczym jest prawidáowe.
• Napeániü instalacjĊ hydrauliczną i przeprowadziü peáne odpowietrzenie kotáa i instalacji,
otwierając zawór odpowietrzający na kotle i w instalacji.
• Sprawdziü, czy nie ma wycieków wody z instalacji, z obwodów wody uĪytkowej, z poáączeĔ lub
z kotáa.
• Sprawdziü, czy nie ma páynów lub materiaáów áatwo palnych w bezpoĞredniej bliskoĞci kotáa.
• Sprawdziü prawidáowoĞü poáączeĔ instalacji elektrycznej i dziaáanie instalacji uziemiającej.
• Przeprowadziü napeánianie syfonu (zob. cap. 2.7 "Podáączenie spustu kondensatu").

JEĝLI

POWYĩSZE

INSTRUKCJE
NIE
SĄ
MOĩE WYSTĄPIû RYZYKO
UDUSZENIA LUB ZATRUCIA W ZWIĄZKU Z GAZEM
LUB
WYDOBYWAJĄCYMI
SIĉ
SPALINAMI;
NIEBEZPIECZEēSTWO POĩARU LUB WYBUCHU.
MOĩE RÓWNIEĩ WYSTĄPIû NIEBEZPIECZEēSTWO

B PRZESTRZEGANE,

PL
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PORAĩENIA
PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM
ZALANIA POMIESZCZENIA.

LUB

Pierwsze wáączenie kotáa
• Upewniü siĊ, Īe Īaden kran ciepáej wody nie jest otwarty i Īe nie ma ĪądaĔ ogrzewania z
termostatu pokojowego.
• Otworzyü dopáyw gazu i sprawdziü, czy wartoĞü ciĞnienia zasilania gazowego przed
urządzeniem jest zgodna z wartoĞcią w tabeli danych technicznych lub czy mieĞci siĊ w
granicach tolerancji okreĞlonych w normie.
• Otworzyü zasilanie elektryczne kotáa; na wyĞwietlaczu pojawi siĊ numer wersji
oprogramowania centralki oraz wyĞwietlacza, a nastĊpnie cykl odpowietrzania FH i Fh (patrz
cap. 1.3 "Podáączenie do zasilania elektrycznego, wáączanie i wyáączanie" na page 184).
• Po zakoĔczeniu cyklu Fh na wyĞwietlaczu pojawi siĊ strona trybu zimowego (wygląd 11),
wykonaü regulacje temperatury: zasilanie ukáadu c.o. oraz wylot ciepáej wody uĪytkowej
(wygląd 14 i wygląd 15). Sprawdziü, czy wartoĞü parametru kominów, P68 - *** '- Tabela
parametrów transparentnych' on page 212 ***, jest dostosowana do dáugoĞci zainstalowanego
komina.
• W przypadku zmiany gazu (G20 - G30 - G31 - G230) sprawdziü, czy dany parametr jest
odpowiedni do rodzaju gazu obecnego w instalacji zasilającej (zob.“Zmiana rodzaju gazu” on
page 209 i cap. 3.1 "Regulacje" na page 209).
• Ustawiü kocioá na tryb c.w.u. lub c.o. (zob. cap. 1.3 "Podáączenie do zasilania elektrycznego,
wáączanie i wyáączanie" na page 184).
• W trybie c.o. wydaü Īądanie ciepáa: na wyĞwietlaczu miga symbol grzejnika i wyĞwietli siĊ
symbol páomienia, kiedy wáączy siĊ palnik.
• Tryb c.w.u, z poborem ciepáej wody: na wyĞwietlaczu miga symbol kranu i wyĞwietli siĊ symbol
páomienia, kiedy wáączy siĊ palnik.
• Przeprowadziü kontrolĊ spalania zgodnie z opisem w rozdziale “Sprawdzanie parametrów
spalania” on page 209.

3.3 Konserwacja
WAĩNE INFORMACJE

WSZYSTKIE PRACE KONSERWACYJNE I WYMIANY
BYû
WYKONANE
PRZEZ
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji wewnątrz
kotáa naleĪy odáączyü zasilanie elektryczne i zamknąü
zawór gazowy przed miejscem wykonywania robót. W
przeciwnym razie moĪe wystąpiü niebezpieczeĔstwo
wybuchu, poraĪenia elektrycznego, uduszenia lub
zatrucia.

B MUSZĄ

Otwarcie panelu przedniego

Niektóre

komponenty wewnĊtrzne kotáa mogą
wysoką temperaturĊ i groziü powaĪnymi
oparzeniami. Przed wykonaniem jakiejkolwiek
operacji naleĪy odczekaü, aĪ elementy te ostygną lub
zaáoĪyü odpowiednie rĊkawice.

B osiągnąü
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Aby otworzyü obudowĊ kotáa:
1. OdkrĊciü Ğruby „1” (zob. wygląd 41).
2. Pociągnąü panel do siebie, a nastĊpnie unieĞü go.

3

1

2

1
wygląd 41- Otwieranie panelu przedniego

W tym urządzeniu obudowa dziaáa równieĪ jako
B zamkniĊta
komora. Po kaĪdej czynnoĞci związanej z
otwarciem kotáa naleĪy dokáadnie sprawdziü
poprawnoĞü montaĪu panelu przedniego i jego
uszczelnienia.
Aby zamontowaü panel przedni, naleĪy postĊpowaü w odwrotnej kolejnoĞci. Upewniü siĊ, Īe jest
prawidáowo zaczepiony do górnych mocowaĔ i jest prawidáowo umieszczony po bokach. Po
dokrĊceniu áeb Ğruby „1” nie moĪe nachodziü na zagiĊcie dolnego wspornika (zob. wygląd 42).

1

OK

1

NO

wygląd 42- Prawidáowe poáoĪenie przedniego panelu
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Kontrola okresowa
Aby zapewniü prawidáowe dziaáanie urządzenia w dáugim okresie czasu, naleĪy zleciü
wykwalifikowanemu personelowi coroczną kontrolĊ, obejmującą nastĊpujące kontrole:
• Urządzenia sterujące i zabezpieczające (zawór gazowy, przepáywomierz, termostat itp.) muszą
dziaáaü poprawnie.
• Ukáad usuwania spalin musi byü caákowicie sprawny.
• ZamkniĊta komora musi byü szczelna.
• KoĔcówka wlotu mieszanki powietrza i paliwa oraz kanaáy muszą byü wolne od przeszkód i
nieszczelnoĞci
• Palnik i wymiennik muszą byü czyste i wolne od osadów. Do czyszczenia naleĪy stosowaü
odpowiednie szczotki. Zabrania siĊ uĪywania produktów chemicznych.
• Elektroda musi byü prawidáowo umieszczona i wolna od zgorzeliny.
Elektroda moĪe byü oczyszczona z inkrustacji tylko niemetaliczną szczotką i NIE moĪe byü
piaskowana.
• Ukáady gazowe i wodne muszą byü szczelne.
• CiĞnienie wody w ukáadzie, w stanie zimnym, musi wynosiü ok. 1 bar; w innym przypadku
naleĪy ją doprowadziü do tej wartoĞci.
• Pompa obiegowa nie moĪe byü zablokowana.
• Zbiornik wyrównawczy musi byü napeániony.
• Przepáyw i ciĞnienie gazu muszą odpowiadaü wartoĞci podanej w odpowiednich tabelach.
• System ewakuacji kondensatu musi byü sprawny, bez wycieków i przeszkód.
• Syfon musi byü napeániony wodą.
• NaleĪy sprawdziü jakoĞü wody w ukáadzie.
• NaleĪy sprawdziü stan izolacji wymiennika.
• NaleĪy sprawdziü przyáącze gazu miĊdzy zaworem i zwĊĪką Venturiego.
• Wymieniü uszczelkĊ palnika, jeĞli jest uszkodzona.
• Po zakoĔczeniu kontroli naleĪy zawsze sprawdziü parametry spalania (patrz „Sprawdzanie
wartoĞci spalania”).
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Konserwacja specjalna i wymiana komponentów
Po wymianie zaworu gazowego, palnika, elektrody i páytki obwodów drukowanych konieczne jest
przeprowadzenie kalibracji [AUTO SETUP] (patrz “Procedura kalibracji [AUTO SETUP]” on
page 210). NastĊpnie naleĪy postĊpowaü zgodnie z instrukcjami w par. “Sprawdzanie
parametrów spalania” on page 209.
Wymiana zaworu gazu
• Odáączyü zasilanie elektryczne i zamknąü kurek gazowy przed zaworem.
• Odáączyü áączniki elektryczne „1” (wygląd 43).
• Odáączyü przewód doprowadzający gaz „2” (wygląd 43).
• WykrĊciü Ğruby „3” (wygląd 44)
• Wyjąü zawór gazowy „4” i membranĊ gazową „5” (wygląd 45).
• Zamontowaü nowy zawór, wykonując powyĪsze czynnoĞci w odwrotnej kolejnoĞci.
• NaleĪy zapoznaü siĊ z instrukcją doáączoną do zestawu podczas wymiany membrany
gazowej.

2
3
wygląd 44

1
5

wygląd 43

4
wygląd 45

PL

cod. 3541V300 - Rev. 02 - 03/2021

219

BlueHelix HiTech RRT C
Wymiana wymiennika gáównego
Przed przystąpieniem do wykonywania poniĪszych instrukcji, naleĪy zadbaü o
zabezpieczenie wnĊtrza kotáa i skrzynki elektrycznej przed rozlaniem siĊ wody.

A

zasilanie elektryczne i zamknąü kurek gazowy
B Odáączyü
przed zaworem
• Odáączyü záącze czujnika spalin 1.
• Odáączyü záącze wentylatora
• Odáączyü záącze elektrody zapáonowej
podáączone do páytki.
• SpuĞü wodĊ z obiegu grzewczego kotáa.
• Wyciągnąü záącze spalin (koncentryczne
lub
wyposaĪenie
dodatkowe
dla
przewodów rozdzielnych)
• Zdemontowaü wentylator
• Zdemontowaü zaciski dwóch rur na
wymienniku,
pompie
i
zespole
hydraulicznym
• Poluzowaü 2 dolne Ğruby „5” mocujące
wymiennik do ramy (wygląd 49)
• WykrĊciü 2 górne Ğruby „6” mocujące
wymiennik do ramy (wygląd 50)
• Wymontowaü wymiennik

• Zamontowaü nowy wymiennik na
dolnych Ğrubach „5”
• W celu montaĪu naleĪy postĊpowaü w
odwrotnej kolejnoĞci

1

wygląd 46

wygląd 47
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wygląd 48

6

5

6

wygląd 50

wygląd 49
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Wymiana páytki obwodów drukowanych
• Odáączyü zasilanie elektryczne i zamknąü kurek gazowy przed zaworem.
• WykrĊciü dwie Ğruby „1” i obróciü panel.
• PodnieĞü pokrywĊ skrzynki elektrycznej po naciĞniĊciu zakáadek „2”.
• OdkrĊciü Ğruby „3”. PodnieĞü páytkĊ, korzystając z bocznych zakáadek „4”.
• Zdemontowaü wszystkie przyáącza elektryczne.
• WáoĪyü nową páytkĊ i podáączyü ponownie poáączenia elektryczne.

1

1

wygląd 51

2

2
3

3
4

wygląd 52
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Wymiana wentylatora
• Odáączyü zasilanie elektryczne i zamknąü kurek gazowy przed zaworem.
• Zdemontowaü poáączenia elektryczne wentylatora.
• WykrĊciü Ğruby „1” poáączenia przewodu gazowego „2”.
• Wyjąü zwĊĪkĊ Venturiego „3”.

1
1
2
wygląd 54
wygląd 53

Wymiana presostatu wody
Przed przystąpieniem do wykonywania poniĪszych instrukcji, naleĪy zadbaü o
zabezpieczenie wnĊtrza kotáa i skrzynki elektrycznej przed rozlaniem siĊ wody.

A
•
•
•
•

Odáączyü zasilanie elektryczne i zamknąü kurek gazowy przed zaworem.
SpuĞü wodĊ z obiegu grzewczego.
Zdemontowaü záącze presostatu „1” i zacisk mocujący „1”.
Wymontowaü przeáącznik ciĞnienia wody /presostat/ „2”.

2
1
wygląd 55
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Czyszczenie filtra wlotowego wody
• Odáączyü zasilanie elektryczne i zamknąü kurek gazowy przed zaworem.
• Odizolowaü kocioá przy uĪyciu zaworów odcinających na wejĞciu c.w.u. oraz instalacji.
• WyczyĞciü filtr wlotowy wody.

wygląd 56

wygląd 57

3.4 Rozwiązywanie problemów
Diagnostyka
Ekran LCD Wyá.
JeĞli po naciĞniĊciu przycisków wyĞwietlacz siĊ nie wáącza, sprawdziü, czy páytka obwodów
drukowanych jest podáączona do zasilania elektrycznego. Za pomocą cyfrowego multimetru
sprawdziü obecnoĞü napiĊcia zasilającego.
W przypadku braku napiĊcia sprawdziü okablowanie.
JeĞli napiĊcie jest wystarczające (zakres 195 - 253 Vac), naleĪy sprawdziü bezpiecznik
(3.15AL@230VAC). Bezpiecznik znajduje siĊ na karcie. Informacje na temat dostĊpu do
bezpiecznika, zob. wygląd 28.
Ekran LCD wáączony
W przypadku problemów lub awarii na wyĞwietlaczu pojawia siĊ kod identyfikacyjny usterki.
Niektóre usterki powodują trwaáe zablokowanie (oznaczone literą „A”): w celu przywrócenia pracy
kotáa wystarczy nacisnąü przycisk
i przytrzymaü przez 1 s., a nastĊpnie potwierdziü
przyciskiem
lub przyciskiem RESET na zdalnym regulatorze czasowym (opcja), jeĞli jest
zainstalowany. JeĞli kocioá nadal nie rozpoczyna pracy, naleĪy usunąü usterkĊ.
Inne usterki powodują chwilowe wyáączenia (oznaczone literą „F”), które są automatycznie
resetowane, gdy tylko wartoĞü powróci do normalnego zakresu roboczego kotáa.
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Tabela usterek
Tabela 11- Lista usterek/báĊdów
Kod usterki

A01

Usterka

Brak zapáonu palnika

MoĪliwa przyczyna

ĝrodki zaradcze

Brak gazu

Sprawdziü, czy dopáyw gazu do kotáa jest regularny i czy w
rurach nie ma powietrza

Usterka elektrody wykrywania/
zapáonu

Sprawdziü okablowanie elektrody i upewniü siĊ, Īe jest
ona prawidáowo ustawiona i wolna od osadów, a w razie
potrzeby wymieniü elektrodĊ.

Niewystarczające ciĞnienie gazu w
Sprawdziü ciĞnienie gazu w sieci
sieci
Zatkany syfon

Sprawdziü i ewentualnie oczyĞciü syfon

Kanaáy powietrzne/ spalinowe są
zatkane

Przywróciü droĪnoĞü komina, przewodu wyciągowego spalin oraz wlotu powietrza i przyáączy.

Nieprawidáowa kalibracja

Przeprowadziü procedurĊ kalibracji [AUTO SETUP].

Wadliwy zawór gazowy

Sprawdziü i ewentualnie wymieniü zawór gazu
Sprawdziü okablowanie elektrody jonizacyjnej
Sprawdziü stan elektrody

A02

Sygnaá obecnoĞci páomienia
przy wyáączonym palniku

Báąd elektrody

RezystancjĊ elektrody wzglĊdem ziemi
RezystancjĊ kabla wzglĊdem ziemi
Sprawdziü i ewentualnie oczyĞciü syfon

Usterka páytki obwodów
drukowanych
Brak zasilania 230V
F05

A06

Usterka wentylatora

Brak páomienia po fazie
zapáonu

Przerwany sygnaá tachometryczny

Sprawdziü páytkĊ
Sprawdziü okablowanie záącza 5-pinowego

Wentylator jest uszkodzony

Sprawdziü wentylator i w razie potrzeby wymieniü go

Usterka elektrody jonizacyjnej

Sprawdziü poáoĪenie elektrody jonizacyjnej, oczyĞciü ją z
wszelkich zanieczyszczeĔ i wykonaü procedurĊ kalibracji
[AUTO SETUP]. W razie potrzeby wymieniü elektrodĊ.

PáomieĔ jest niestabilny

Sprawdziü palnik

Kanaáy powietrzne/ spalinowe są
zatkane

Usunąü przeszkodĊ z kanaáu spalinowego, przewodów
wyprowadzania spalin oraz wlotu powietrza i przejĞü

Zatkany syfon

Sprawdziü i ewentualnie oczyĞciü syfon

Nieprawidáowa kalibracja

Przeprowadziü procedurĊ kalibracji [AUTO SETUP].
Sprawdziü wymiennik

F15 - A07

A08

A09

Wysoka temperatura spalin

Sonda spalin wykrywa nadmierną
temperaturĊ

Sprawdziü parametr materiaáu, z którego wykonano
przewód

Czujnik nieprawidáowo umieszczony Sprawdziü prawidáowe ustawienie i dziaáanie czujnika ogrna rurze zasilania lub uszkodzony zewania i w razie potrzeby wymieniü go
Uaktywnienie zabezpieczenia
przed przegrzaniem
Brak obiegu wody w instalacji
Sprawdziü pompĊ obiegową

Zadziaáanie zabezpieczenia
wymiennika

Powietrze w instalacji

Odpowietrzyü system

Brak obiegu wody w instalacji

Sprawdziü pompĊ obiegową i instalacjĊ grzewczą

Sáaba cyrkulacja i nieprawidáowy
wzrost temperatury czujnika zasila- Odpowietrzyü system
nia instalacji
wymiennik ciepáa jest zatkany

PL
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Kod usterki

F09

Usterka

MoĪliwa przyczyna

ĝrodki zaradcze

Uszkodzony czujnik na zasilaniu
instalacji

Sprawdziü prawidáowe ustawienie i dziaáanie czujnika zasilania instalacji i w razie potrzeby wymieniü go

Uaktywnienie zabezpieczenia
przed przegrzaniem
Brak obiegu wody w instalacji
Powietrze w instalacji

Sprawdziü pompĊ obiegową i instalacjĊ grzewczą
Odpowietrzyü system

Uszkodzony czujnik
F10

Usterka czujnika zasilania
instalacji

Okablowanie zwarte

Sprawdziü okablowanie lub wymieniü czujnik

Instalacja elektryczna odáączona
Uszkodzony czujnik
F11

Awaria czujnika powrotu

Okablowanie zwarte

Sprawdziü okablowanie lub wymieniü czujnik

Instalacja elektryczna odáączona
A11

Podáączenie zaworu
gazowego

Sprawdziü okablowanie lub wymieniü zawór
Uszkodzone poáączenie elektryczne pomiĊdzy centralką a zaworem gazu

F12

Awaria czujnika c.w.u.

Okablowanie zwarte

Uszkodzony czujnik
Sprawdziü okablowanie lub wymieniü czujnik

Instalacja elektryczna odáączona
Sonda uszkodzona
F13

Awaria sondy spalin

Okablowanie zwarte

Sprawdziü okablowanie lub wymieniü sondĊ spalin

Instalacja elektryczna odáączona
A14

Zdziaáanie urządzenia
zabezpieczającego kanaá
odprowadzania spalin

Báąd A07 wygenerowano 3 razy w
ciągu ostatnich 24 godzin

Patrz báąd A07

F34

NapiĊcie zasilania poniĪej
180V

Problemy z siecią elektryczną

Sprawdziü instalacjĊ elektryczną

F35

Nieprawidáowa czĊstotliwoĞü
zasilania

Problemy z siecią elektryczną

Sprawdziü instalacjĊ elektryczną

Nieprawidáowo skonfigurowany
parametr

Sprawdziü, czy parametr b04 jest prawidáowo
skonfigurowany

A23-A24-A26F20
Usterka czujnika zasilania
F21-F40-F47- instalacji
F51

Problemy z ciĞnieniem w instalacji
(przetwornik)
b06 ustawione na 3

WartoĞü ciĞnienia w instalacji poza ustawionymi granicami
(przetwornik)

Zbyt niskie ciĞnienie

F37

F39

Awaria sondy zewnĊtrznej

F19

Báąd parametrów karty

F50 - F53

226

Napeániü instalacjĊ
Nieprawidáowe ciĞnienie wody
Czujnik
ciĞnienia
wody
uszkodzony
w ukáadzie
Sprawdziü dziaáanie czujnika ciĞnienia
lub odáączony

Báąd termostatu bezpieczeĔstwa z parametrem b06 = 1
lub 4

Uszkodzona sonda lub zwarte
przewody

Sprawdziü okablowanie lub wymieniü czujnik

Sonda odáączona po aktywacji prze- Podáączyü zewnĊtrzną sondĊ lub wyáączyü przesuniĊcie
suniĊcia temperaturowego
temperaturowe
BáĊdne ustawienia parametrów
karty

Sprawdziü i ewentualnie zmieniü parametr b15 na 3

Brak obiegu lub niewystarczający
obieg wody w systemie

Sprawdziü pompĊ obiegową i instalacjĊ grzewczą

Powietrze w instalacji

Odpowietrzyü system

Nieprawidáowy parametr

Sprawdziü prawidáowe ustawienie parametru
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Usterka

MoĪliwa przyczyna

ĝrodki zaradcze

A64

Przekroczono maksymalną
liczbĊ kolejnych resetowaĔ

Przekroczono maksymalną liczbĊ
kolejnych resetowaĔ

Odáączyü kocioá od zasilania na 60 sekund a
nastĊpnie zresetowaü kocioá

F62

ĩądanie kalibracji

Nowa páyta lub kocioá nie jest
jeszcze skalibrowany

Przeprowadziü procedurĊ kalibracji [AUTO SETUP].

A88

Aktywacja kalibracji przy wáączonym
BáĊdy specyficzne dla kontroli
palniku.
spalania lub zaworu
Problem spalania, usterka zaworu
gazowego
gazowego lub páyty elektronicznej

Zresetowaü usterkĊ i przeprowadziü procedurĊ kalibracji
[AUTO SETUP].
W razie potrzeby wymieniü zawór gazowy lub páytĊ elektroniczną.

F65 ÷ F98

NiedroĪne przewody spalin.
Niskie ciĞnienie gazu.
BáĊdy specyficzne dla kontroli
Syfon kondensatu zatkany.
spalania
Problem ze spalaniem lub recyrkulacją spalin

Sprawdziü, czy przewody spalinowe i syfon nie są zatkane.
Sprawdziü, czy ciĞnienie zasilania gazem jest prawidáowe.
Przeprowadziü regulacjĊ CO2 w trybie TEST.

NiedroĪne przewody spalin.
Niskie ciĞnienie gazu (A78 - A84).
BáĊdy specyficzne dla kontroli
Syfon kondensatu zatkany.
spalania
Problem ze spalaniem lub recyrkulacją spalin

Sprawdziü, czy przewody spalinowe i syfon nie są zatkane.
Sprawdziü, czy ciĞnienie zasilania gazem jest prawidáowe.
Przeprowadziü regulacjĊ CO2 w trybie TEST.

Kod usterki

A65 ÷ A97

F99

Ewentualnie przeprowadziü procedurĊ kalibracji
[AUTO SETUP].

Przerwany lub niepodáączony
Sprawdziü podáączenie
Awaria komunikacji pomiĊdzy przewód áączący
wyĞwietlaczem a sterowNiedopasowanie parametrów
nikiem
miĊdzy sterownikiem a wyĞwietlac- Odáączyü i ponownie podáączyü zasilanie
zem
Wymiana páyty

Zresetowaü awariĊ i przeprowadziü procedurĊ kalibracji
[AUTO SETUP].

NiedroĪne przewody spalin.
Niskie ciĞnienie gazu.
Syfon kondensatu zatkany.
Problem ze spalaniem lub recyrkulacją spalin.

Najpierw rozwiązaü problem, a potem zresetowaü báąd i
sprawdziü, czy zapáon przebiega prawidáowo.
Przeprowadziü procedurĊ kalibracji [AUTO SETUP].
Ewentualnie wymieniü páytĊ.

Báąd sprzĊtowy lub programowy
páytki elektronicznej

Zresetowaü báąd i sprawdziü, czy zapáon przebiega
prawidáowo. Przeprowadziü procedurĊ kalibracji [AUTO
SETUP]. Ewentualnie wymieniü páytĊ.

A98

Zbyt wiele báĊdów oprogramowania lub báąd pojawiá siĊ
w wyniku wymiany páyty

A99

Báąd ogólny

F96

Báąd specyficzny dla spalania Niestabilny páomieĔ lub niestabilny
páomienia
sygnaá páomienia po zapáonie.

A44

Báąd wielu ĪądaĔ

A80

Problem z elektrodą.
Sygnaá páomienia pasoĪytnicProblem z zaworem gazowym.
zego po zamkniĊciu zaworu
Problem z páytką elektroniczną.

PL

Ewentualnie przeprowadziü procedurĊ kalibracji
[AUTO SETUP].

Powtarzające siĊ, krótko trwające
Īądania

Sprawdziü dopáyw gazu, kanaáy spalinowe i odprowadzanie kondensatu. Sprawdziü prawidáowe poáoĪenie i stan
elektrody Po okoáo 3 minutach báąd zostaje zresetowany.
Sprawdziü, czy w obwodzie c.w.u. nie wystĊpują skoki ciĞnienia. W razie potrzeby naleĪy zmieniü parametr b11.
Sprawdziü prawidáowe poáoĪenie i stan elektrody.
Sprawdziü páytkĊ elektroniczną.
Sprawdziü zawór gazowy i w razie potrzeby wymieniü go.
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4. Parametry i dane techniczne
4.1 Wymiary i záącza
420

700

320

wygląd 58- Widok z przodu

wygląd 59- Widok z boku

65

67

67

65

113
83

45

161
117

112

79

45

210

210

10

8

7

9

11
A6

wygląd 61- Widok z doáu

wygląd 60- Widok z góry

7
8
9
10
11
A6

228

Wlot gazu - Ø 3/4”
Wylot c.w.u. - Ø 1/2”
Wlot zimnej wody - Ø 1/2”
Zasilanie ukáadu- Ø 3/4”
Powrót ukáadu - Ø 3/4”
Przyáącze spustowe kondensatu
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4.2 Widok ogólny

350

191
196

14
16
32
34

56

36
42
44
56
81

81
34

186

136
194

16
95
36

42
294

193

14

95
136
145
186
191
193
194
196
294
350

Zawór bezpieczeĔstwa
Wentylator
Wentylator
Czujnik temperatury wody
grzewczej
Automatyczne odpowietrzanie
Czujnik temperatury c.w.u.
Zawór gazowy
Naczynie przeponowe
Elektroda jonizacyjna /
zapáonowa
Zawór przeáączający
Przepáywomierz
Manometr
Czujnik powrotu
Czujnik temperatury spalin
Syfon
Wymiennik c.w.u.
Taca kondensatu
Czujnik ciĞnienia
Zespóá wentylatora / palnika

32
145

44
wygląd 62- Widok ogólny

4.3 Obieg wody
8
9
10
11
14
32
34

186

34

193

14
10

36

194

294

56

241
32

136

42

8

36
42
56
74
95
136
186
193
194
241
294

Ciepáa woda uĪytkowa - wylot
Wlot zimnej wody
Zasilanie ukáadu CO
Powrót z ukáadu CO
Zawór bezpieczeĔstwa
Wentylator
Czujnik temperatury wody
grzewczej
Automatyczne odpowietrzanie
Czujnik temperatury c.w.u.
Naczynie przeponowe
Kurek do napeániania ukáadu
Zawór przeáączający
Przepáywomierz
Czujnik powrotu
Syfon
Wymiennik c.w.u.
Automatyczny bypass (wewnątrz
zespoáu pompowego)
Czujnik ciĞnienia

95

74

9

11

wygląd 63- Obieg wody

PL
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4.4 Tabela danych technicznych
Tabela 12- Tabela danych technicznych
Dane

J.m.

KODY IDENTYFIKACYJNE PRODUKTÓW
KRAJE PRZEZNACZENIA
KATEGORIA GAZU

BlueHelix
BlueHelix
BlueHelix
HiTech RRT HiTech RRT HiTech RRT
24 C
28 C
34 C
0T4B2AWA 0T4B4AWA 0T4B7AWA
IT-ES-RO-PL-GR
II2HM3+ (IT) - II2H3+ (ES-GR) - II2H3B/P (RO) II2ELwLs3B/P (PL)
20,4
24,5
30,6
3.5
3.5
3.5
20.0
24,0
30,0
3.4
3.4
3.4
21,6
26,0
32.5
3.8
3.8
3.8
25,0
28,5
34,7
3.5
3.5
3.5
24,5
28,0
34,0
3.4
3.4
3,4
98,1
98,1
97,9
98,0
98,0
98.0
106.1
106.1
106,1
107,5
107,5
107,5
109,7
109,7
109,5
20
20
20

Maks. moc grzania
Min. obciąĪenie cieplne instalacji c.o.
Maksymalna moc przy grzaniu (80/60°C)
Minimalna moc przy grzaniu (80/60°C)
Maksymalna moc przy grzaniu (50/30°C)
Minimalna moc przy grzaniu (50/30°C)
Maks. obciąĪenie cieplne instalacji c.w.u.
Min. obciąĪenie cieplne instalacji c.w.u.
Maksymalna moc c.w.u.
Minimalna moc c.w.u.
SprawnoĞü przy Pmax (80-60°C)
SprawnoĞü przy Pmin (80-60°C)
SprawnoĞü przy Pmax (50-30°C)
SprawnoĞü przy Pmin (50-30°C)
SprawnoĞü 30%
CiĞnienie zasilania gazem G20

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
%
%
%
%
%
mbar

Maks. natĊĪenie przepáywu gazu G20

m3/h

2,65

3,02

Min. natĊĪenie przepáywu gazu G20

0.37

0.37

0.37

CO2 - G20

m3/h
%

9 ±0,8

9 ±0,8

9 ±0,8

CiĞnienie zasilania gazem G31
Maks. natĊĪenie przepáywu gazu G31
Min. natĊĪenie przepáywu gazu G31
CO2 - G31

mbar
kg/h
kg/h
%

37
1.94
0.27

37
2.21
0.27

37
2.70
0.27

Klasa emisji NOx
Maksymalne ciĞnienie robocze dla grzania
Minimalne ciĞnienie robocze dla grzania
Maksymalna temperatura nastawy grzania
ObjĊtoĞü wody grzewczej
PojemnoĞü zbiornika rozprĊĪnego /hydroakumulatora/ grzania
CiĞnienie wstĊpnego napeániania zbiornika rozprĊĪnego /hydroakumulatora/ grzania
Maksymalne ciĞnienie robocze dla c.w.u.
Minimalne ciĞnienie robocze dla c.w.u.
NatĊĪenie przepáywu c.w.u. przy 25°C
NatĊĪenie przepáywu c.w.u. przy 30°C
ObjĊtoĞü wody c.w.u.
Klasa ochrony
NapiĊcie zasilania
Moc elektryczna doprowadzana
Waga pustego kotáa
Typ urządzenia

230

3,67

10 ±0,8

10 ±0,8

10 ±0,8

bar
bar
°C
litry

6
3
0.8
95
2.9

6
3
0.8
95
2.9

6
3
0.8
95
4.3

litry

8

8

10

bar

0.8

0.8

0.8

bar
bar
l/min
l/min

9
0,3
14,0
11,7

9
0,3
16,1
13,4

9
0,3
19,5
16,2

litry

0.3

0.3

0.4

IP
V/Hz
W
kg

IPX4D
IPX4D
IPX4D
230V/50Hz
230V/50Hz
230V/50Hz
73
82
105
29
29
32
C10-C11C13-C23-C33-C43-C53
C63-C83-B23-B33
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Qn
Qn
Pn
Pn
Pn
Pn
Qnw
Qnw

NOx
PMS
tmax

PMW

D
H2 O

W
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BlueHelix HiTech RRT C
<ĂƌƚĂƉƌŽĚƵŬƚƵƌW
DK>͗>h,>/y,/d,ZZdϮϰͲ;ϬdϰϮtͿ
DĂƌŬĂ͗&ZZK>/
<ŽĐŝŽųŬŽŶĚĞŶƐĂĐǇũŶǇ͗d<
<ŽĐŝŽųŶŝƐŬŽƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŽǁǇ;ΎΎͿ͗d<
<ŽĐŝŽųƚǇƉƵϭ͗E/
KŐƌǌĞǁĂĐǌǁŝĞůŽĨƵŶŬĐǇũŶǇ͗d<
<ŽŐĞŶĞƌĂĐǇũŶǇŽŐƌǌĞǁĂĐǌƉŽŵŝĞƐǌĐǌĞŷ͗E/
WĂƌĂŵĞƚƌ

^ǇŵďŽů

:ĞĚŶŽƐƚŬĂ

tĂƌƚŽƑđ

ŶĂŵŝŽŶŽǁĂŵŽĐĐŝĞƉůŶĂ

WŶ

Ŭt

ϮϬ

^ĞǌŽŶŽǁĂĞĨĞŬƚǇǁŶŽƑđĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĂŽŐƌǌĞǁĂŶŝĂƉŽŵŝĞƐǌĐǌĞŷ

ȘV

й

ϵϰ

Ŭt

ϮϬ͕Ϭ

Ŭt

ϲ͕ϳ

й

<ůĂƐĂƐĞǌŽŶŽǁĞũĞĨĞŬƚǇǁŶŽƑĐŝĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĞũŽŐƌǌĞǁĂŶŝĂƉŽŵŝĞƐǌĐǌĞŷ;ŽĚнннĚŽͿ



tǇƚǁŽƌǌŽŶĞĐŝĞƉųŽƵǏǇƚŬŽǁĞ
WƌǌǇǌŶĂŵŝŽŶŽǁĞũŵŽĐǇĐŝĞƉůŶĞũŝǁƌĞǏŝŵŝĞǁǇƐŽŬŽƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŽǁǇŵ;ΎͿ

Wϰ
WƌǌǇǌŶĂŵŝŽŶŽǁĞũŵŽĐǇĐŝĞƉůŶĞũŶĂƉŽǌŝŽŵŝĞϯϬйŝǁƌĞǏŝŵŝĞŶŝƐŬŽƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŽǁǇŵ;ΎΎͿ Wϭ
^ƉƌĂǁŶŽƑđƵǏǇƚŬŽǁĂ
Ș
WƌǌǇǌŶĂŵŝŽŶŽǁĞũŵŽĐǇĐŝĞƉůŶĞũŝǁƌĞǏŝŵŝĞǁǇƐŽŬŽƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŽǁǇŵ;ΎͿ

Ș

й

ϴϴ͕ϯ
ϵϴ͕ϴ

WƌǌǇƉĞųŶǇŵŽďĐŝČǏĞŶŝƵ

ĞůŵĂǆ

Ŭt

Ϭ͕ϬϮϰ

WƌǌǇĐǌħƑĐŝŽǁǇŵŽďĐŝČǏĞŶŝƵ

ĞůŵŝŶ

Ŭt

Ϭ͕ϬϭϬ

W^

Ŭt

Ϭ͕ϬϬϰ

^ƚƌĂƚǇĐŝĞƉųĂǁƚƌǇďŝĞĐǌƵǁĂŶŝĂ

WƐƚďǇ

Ŭt

Ϭ͕ϬϰϮ

WŽďſƌŵŽĐǇƉĂůŶŝŬĂǌĂƉųŽŶŽǁĞŐŽ

WŝŐŶ

Ŭt

ZŽĐǌŶĞǌƵǏǇĐŝĞĞŶĞƌŐŝŝ

Y,

':

Ϭ͕ϬϬϬ
ϯϴ

WŽǌŝŽŵŵŽĐǇĂŬƵƐƚǇĐǌŶĞũǁƉŽŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝƵ

>t

Ě

ϰϳ

ŵŝƐũĂEKǆ

EKǆ

ŵŐͬŬtŚ

ϯϰ

WƌǌǇǌŶĂŵŝŽŶŽǁĞũŵŽĐǇĐŝĞƉůŶĞũŶĂƉŽǌŝŽŵŝĞϯϬйŝǁƌĞǏŝŵŝĞŶŝƐŬŽƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŽǁǇŵ;ΎΎͿ
ƵǏǇĐŝĞĞŶĞƌŐŝŝĞůĞŬƚƌǇĐǌŶĞũŶĂƉŽƚƌǌĞďǇǁųĂƐŶĞ

tƚƌǇďŝĞĐǌƵǁĂŶŝĂ
/ŶŶĞƉĂƌĂŵĞƚƌǇ

KŐƌǌĞǁĂĐǌĞǁŝĞůŽĨƵŶŬĐǇũŶĞ
ĞŬůĂƌŽǁĂŶǇƉƌŽĨŝůŽďĐŝČǏĞŷ

y>

<ůĂƐħĞĨĞŬƚǇǁŶŽƑĐŝĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĞũƉŽĚŐƌǌĞǁĂŶŝĂǁŽĚǇ;ŽĚнĚŽ&Ϳ
ǌŝĞŶŶĞǌƵǏǇĐŝĞĞŶĞƌŐŝŝĞůĞŬƚƌǇĐǌŶĞũ


YĞůĞĐ

ŬtŚ

Ϭ͕ϭϰϴ

ZŽĐǌŶĞǌƵǏǇĐŝĞĞŶĞƌŐŝŝĞůĞŬƚƌǇĐǌŶĞũ



ŬtŚ

ĨĞŬƚǇǁŶŽƑđĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĂƉŽĚŐƌǌĞǁĂŶŝĂǁŽĚǇ

Ș ZK

й

ϯϰ
ϴϳ

ǌŝĞŶŶĞǌƵǏǇĐŝĞƉĂůŝǁĂ

YĨƵĞů

ŬtŚ

ZŽĐǌŶĞǌƵǏǇĐŝĞƉĂůŝǁĂ

&

':

ϮϬ͕ϮϮϬ
ϭϳ

;ΎͿtƌĞǏŝŵŝĞǁǇƐŽŬŽƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŽǁǇŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂǁŽĚǇƉŽǁƌŽƚŶĞũŶĂǁůŽĐŝĞŽŐƌǌĞǁĂĐǌĂǁǇŶŽƐŝϲϬΣ͕ĂǁŽĚǇǌĂƐŝůĂũČĐĞũŶĂũĞŐŽǁǇůŽĐŝĞϴϬΣ͘
;ΎΎͿEŝƐŬĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂŽǌŶĂĐǌĂϯϬΣǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵŬŽƚųſǁŬŽŶĚĞŶƐĂĐǇũŶǇĐŚŝϯϳΣǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵŬŽƚųſǁŶŝƐŬŽƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŽǁǇĐŚ͕ĂǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵŝŶŶǇĐŚŽŐƌǌĞǁĂĐǌǇŽǌŶĂĐǌĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌħǁŽĚǇƉŽǁƌŽƚŶĞũϱϬΣ;ŶĂǁůŽĐŝĞ
ŽŐƌǌĞǁĂĐǌĂͿ͘

PL
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<ĂƌƚĂƉƌŽĚƵŬƚƵƌW
DK>͗>h,>/y,/d,ZZdϮϴͲ;ϬdϰϰtͿ
DĂƌŬĂ͗&ZZK>/
<ŽĐŝŽųŬŽŶĚĞŶƐĂĐǇũŶǇ͗d<
<ŽĐŝŽųŶŝƐŬŽƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŽǁǇ;ΎΎͿ͗d<
<ŽĐŝŽųƚǇƉƵϭ͗E/
KŐƌǌĞǁĂĐǌǁŝĞůŽĨƵŶŬĐǇũŶǇ͗d<
<ŽŐĞŶĞƌĂĐǇũŶǇŽŐƌǌĞǁĂĐǌƉŽŵŝĞƐǌĐǌĞŷ͗E/
WĂƌĂŵĞƚƌ

^ǇŵďŽů

:ĞĚŶŽƐƚŬĂ

tĂƌƚŽƑđ

ŶĂŵŝŽŶŽǁĂŵŽĐĐŝĞƉůŶĂ

WŶ

Ŭt

Ϯϰ

^ĞǌŽŶŽǁĂĞĨĞŬƚǇǁŶŽƑđĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĂŽŐƌǌĞǁĂŶŝĂƉŽŵŝĞƐǌĐǌĞŷ

ȘV

й

ϵϰ

Ŭt

Ϯϰ͕Ϭ

Ŭt

ϴ͕ϭ

й

<ůĂƐĂƐĞǌŽŶŽǁĞũĞĨĞŬƚǇǁŶŽƑĐŝĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĞũŽŐƌǌĞǁĂŶŝĂƉŽŵŝĞƐǌĐǌĞŷ;ŽĚнннĚŽͿ



tǇƚǁŽƌǌŽŶĞĐŝĞƉųŽƵǏǇƚŬŽǁĞ
WƌǌǇǌŶĂŵŝŽŶŽǁĞũŵŽĐǇĐŝĞƉůŶĞũŝǁƌĞǏŝŵŝĞǁǇƐŽŬŽƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŽǁǇŵ;ΎͿ

Wϰ
WƌǌǇǌŶĂŵŝŽŶŽǁĞũŵŽĐǇĐŝĞƉůŶĞũŶĂƉŽǌŝŽŵŝĞϯϬйŝǁƌĞǏŝŵŝĞŶŝƐŬŽƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŽǁǇŵ;ΎΎͿ Wϭ
^ƉƌĂǁŶŽƑđƵǏǇƚŬŽǁĂ
Ș
WƌǌǇǌŶĂŵŝŽŶŽǁĞũŵŽĐǇĐŝĞƉůŶĞũŝǁƌĞǏŝŵŝĞǁǇƐŽŬŽƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŽǁǇŵ;ΎͿ

Ș

й

ϴϴ͕ϯ
ϵϴ͕ϴ

WƌǌǇƉĞųŶǇŵŽďĐŝČǏĞŶŝƵ

ĞůŵĂǆ

Ŭt

Ϭ͕ϬϮϴ

WƌǌǇĐǌħƑĐŝŽǁǇŵŽďĐŝČǏĞŶŝƵ

ĞůŵŝŶ

Ŭt

Ϭ͕Ϭϭϭ

W^

Ŭt

Ϭ͕ϬϬϰ

^ƚƌĂƚǇĐŝĞƉųĂǁƚƌǇďŝĞĐǌƵǁĂŶŝĂ

WƐƚďǇ

Ŭt

Ϭ͕ϬϰϮ

WŽďſƌŵŽĐǇƉĂůŶŝŬĂǌĂƉųŽŶŽǁĞŐŽ

WŝŐŶ

Ŭt

ZŽĐǌŶĞǌƵǏǇĐŝĞĞŶĞƌŐŝŝ

Y,

':

Ϭ͕ϬϬϬ
ϰϰ

WŽǌŝŽŵŵŽĐǇĂŬƵƐƚǇĐǌŶĞũǁƉŽŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝƵ

>t

Ě

ϰϴ

ŵŝƐũĂEKǆ

EKǆ

ŵŐͬŬtŚ

ϯϭ

WƌǌǇǌŶĂŵŝŽŶŽǁĞũŵŽĐǇĐŝĞƉůŶĞũŶĂƉŽǌŝŽŵŝĞϯϬйŝǁƌĞǏŝŵŝĞŶŝƐŬŽƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŽǁǇŵ;ΎΎͿ
ƵǏǇĐŝĞĞŶĞƌŐŝŝĞůĞŬƚƌǇĐǌŶĞũŶĂƉŽƚƌǌĞďǇǁųĂƐŶĞ

tƚƌǇďŝĞĐǌƵǁĂŶŝĂ
/ŶŶĞƉĂƌĂŵĞƚƌǇ

KŐƌǌĞǁĂĐǌĞǁŝĞůŽĨƵŶŬĐǇũŶĞ
ĞŬůĂƌŽǁĂŶǇƉƌŽĨŝůŽďĐŝČǏĞŷ

y>

<ůĂƐħĞĨĞŬƚǇǁŶŽƑĐŝĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĞũƉŽĚŐƌǌĞǁĂŶŝĂǁŽĚǇ;ŽĚнĚŽ&Ϳ
ǌŝĞŶŶĞǌƵǏǇĐŝĞĞŶĞƌŐŝŝĞůĞŬƚƌǇĐǌŶĞũ


YĞůĞĐ

ŬtŚ

Ϭ͕ϭϰϴ

ZŽĐǌŶĞǌƵǏǇĐŝĞĞŶĞƌŐŝŝĞůĞŬƚƌǇĐǌŶĞũ



ŬtŚ

ĨĞŬƚǇǁŶŽƑđĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĂƉŽĚŐƌǌĞǁĂŶŝĂǁŽĚǇ

Ș ZK

й

ϯϮ
ϴϳ

ǌŝĞŶŶĞǌƵǏǇĐŝĞƉĂůŝǁĂ

YĨƵĞů

ŬtŚ

ZŽĐǌŶĞǌƵǏǇĐŝĞƉĂůŝǁĂ

&

':

ϮϬ͕ϮϮϬ
ϭϳ

;ΎͿtƌĞǏŝŵŝĞǁǇƐŽŬŽƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŽǁǇŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂǁŽĚǇƉŽǁƌŽƚŶĞũŶĂǁůŽĐŝĞŽŐƌǌĞǁĂĐǌĂǁǇŶŽƐŝϲϬΣ͕ĂǁŽĚǇǌĂƐŝůĂũČĐĞũŶĂũĞŐŽǁǇůŽĐŝĞϴϬΣ͘
;ΎΎͿEŝƐŬĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂŽǌŶĂĐǌĂϯϬΣǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵŬŽƚųſǁŬŽŶĚĞŶƐĂĐǇũŶǇĐŚŝϯϳΣǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵŬŽƚųſǁŶŝƐŬŽƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŽǁǇĐŚ͕ĂǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵŝŶŶǇĐŚŽŐƌǌĞǁĂĐǌǇŽǌŶĂĐǌĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌħǁŽĚǇƉŽǁƌŽƚŶĞũϱϬΣ;ŶĂǁůŽĐŝĞ
ŽŐƌǌĞǁĂĐǌĂͿ͘
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BlueHelix HiTech RRT C
<ĂƌƚĂƉƌŽĚƵŬƚƵƌW
DK>͗>h,>/y,/d,ZZdϯϰͲ;ϬdϰϳtͿ
DĂƌŬĂ͗&ZZK>/
<ŽĐŝŽųŬŽŶĚĞŶƐĂĐǇũŶǇ͗d<
<ŽĐŝŽųŶŝƐŬŽƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŽǁǇ;ΎΎͿ͗d<
<ŽĐŝŽųƚǇƉƵϭ͗E/
KŐƌǌĞǁĂĐǌǁŝĞůŽĨƵŶŬĐǇũŶǇ͗d<
<ŽŐĞŶĞƌĂĐǇũŶǇŽŐƌǌĞǁĂĐǌƉŽŵŝĞƐǌĐǌĞŷ͗E/
WĂƌĂŵĞƚƌ
<ůĂƐĂƐĞǌŽŶŽǁĞũĞĨĞŬƚǇǁŶŽƑĐŝĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĞũŽŐƌǌĞǁĂŶŝĂƉŽŵŝĞƐǌĐǌĞŷ;ŽĚнннĚŽͿ

^ǇŵďŽů

:ĞĚŶŽƐƚŬĂ

tĂƌƚŽƑđ

ŶĂŵŝŽŶŽǁĂŵŽĐĐŝĞƉůŶĂ

WŶ

Ŭt

ϯϬ

^ĞǌŽŶŽǁĂĞĨĞŬƚǇǁŶŽƑđĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĂŽŐƌǌĞǁĂŶŝĂƉŽŵŝĞƐǌĐǌĞŷ

ȘV

й

ϵϰ

Ŭt

ϯϬ͕Ϭ

Ŭt

ϭϬ͕ϭ

й

ϴϴ͕Ϯ
ϵϴ͕ϲ



tǇƚǁŽƌǌŽŶĞĐŝĞƉųŽƵǏǇƚŬŽǁĞ
WƌǌǇǌŶĂŵŝŽŶŽǁĞũŵŽĐǇĐŝĞƉůŶĞũŝǁƌĞǏŝŵŝĞǁǇƐŽŬŽƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŽǁǇŵ;ΎͿ

Wϰ
WƌǌǇǌŶĂŵŝŽŶŽǁĞũŵŽĐǇĐŝĞƉůŶĞũŶĂƉŽǌŝŽŵŝĞϯϬйŝǁƌĞǏŝŵŝĞŶŝƐŬŽƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŽǁǇŵ;ΎΎͿ Wϭ
^ƉƌĂǁŶŽƑđƵǏǇƚŬŽǁĂ
Ș
WƌǌǇǌŶĂŵŝŽŶŽǁĞũŵŽĐǇĐŝĞƉůŶĞũŝǁƌĞǏŝŵŝĞǁǇƐŽŬŽƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŽǁǇŵ;ΎͿ
WƌǌǇǌŶĂŵŝŽŶŽǁĞũŵŽĐǇĐŝĞƉůŶĞũŶĂƉŽǌŝŽŵŝĞϯϬйŝǁƌĞǏŝŵŝĞŶŝƐŬŽƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŽǁǇŵ;ΎΎͿ
ƵǏǇĐŝĞĞŶĞƌŐŝŝĞůĞŬƚƌǇĐǌŶĞũŶĂƉŽƚƌǌĞďǇǁųĂƐŶĞ
WƌǌǇƉĞųŶǇŵŽďĐŝČǏĞŶŝƵ
WƌǌǇĐǌħƑĐŝŽǁǇŵŽďĐŝČǏĞŶŝƵ
tƚƌǇďŝĞĐǌƵǁĂŶŝĂ
/ŶŶĞƉĂƌĂŵĞƚƌǇ
^ƚƌĂƚǇĐŝĞƉųĂǁƚƌǇďŝĞĐǌƵǁĂŶŝĂ

Ș

й

ĞůŵĂǆ

Ŭt

ĞůŵŝŶ

Ŭt

Ϭ͕Ϭϰϱ
Ϭ͕ϬϬϵ

W^

Ŭt

Ϭ͕ϬϬϰ

WƐƚďǇ

Ŭt

Ϭ͕Ϭϰϲ

WŽďſƌŵŽĐǇƉĂůŶŝŬĂǌĂƉųŽŶŽǁĞŐŽ

WŝŐŶ

Ŭt

ZŽĐǌŶĞǌƵǏǇĐŝĞĞŶĞƌŐŝŝ

Y,

':

WŽǌŝŽŵŵŽĐǇĂŬƵƐƚǇĐǌŶĞũǁƉŽŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝƵ

>t

Ě

Ϭ͕ϬϬϬ
ϱϱ
ϰϵ

ŵŝƐũĂEKǆ

EKǆ

ŵŐͬŬtŚ

Ϯϲ

KŐƌǌĞǁĂĐǌĞǁŝĞůŽĨƵŶŬĐǇũŶĞ
ĞŬůĂƌŽǁĂŶǇƉƌŽĨŝůŽďĐŝČǏĞŷ

yy>

<ůĂƐħĞĨĞŬƚǇǁŶŽƑĐŝĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĞũƉŽĚŐƌǌĞǁĂŶŝĂǁŽĚǇ;ŽĚнĚŽ&Ϳ
ǌŝĞŶŶĞǌƵǏǇĐŝĞĞŶĞƌŐŝŝĞůĞŬƚƌǇĐǌŶĞũ


YĞůĞĐ

ŬtŚ

Ϭ͕ϭϴϲ

ZŽĐǌŶĞǌƵǏǇĐŝĞĞŶĞƌŐŝŝĞůĞŬƚƌǇĐǌŶĞũ



ŬtŚ

ĨĞŬƚǇǁŶŽƑđĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĂƉŽĚŐƌǌĞǁĂŶŝĂǁŽĚǇ

Ș ZK

й

ϰϭ
ϴϱ

ǌŝĞŶŶĞǌƵǏǇĐŝĞƉĂůŝǁĂ

YĨƵĞů

ŬtŚ

Ϯϱ͕ϱϯϬ

ZŽĐǌŶĞǌƵǏǇĐŝĞƉĂůŝǁĂ

&

':

ϮϮ

;ΎͿtƌĞǏŝŵŝĞǁǇƐŽŬŽƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŽǁǇŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂǁŽĚǇƉŽǁƌŽƚŶĞũŶĂǁůŽĐŝĞŽŐƌǌĞǁĂĐǌĂǁǇŶŽƐŝϲϬΣ͕ĂǁŽĚǇǌĂƐŝůĂũČĐĞũŶĂũĞŐŽǁǇůŽĐŝĞϴϬΣ͘
;ΎΎͿEŝƐŬĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂŽǌŶĂĐǌĂϯϬΣǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵŬŽƚųſǁŬŽŶĚĞŶƐĂĐǇũŶǇĐŚŝϯϳΣǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵŬŽƚųſǁŶŝƐŬŽƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŽǁǇĐŚ͕ĂǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵŝŶŶǇĐŚŽŐƌǌĞǁĂĐǌǇŽǌŶĂĐǌĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌħǁŽĚǇƉŽǁƌŽƚŶĞũϱϬΣ;ŶĂǁůŽĐŝĞ
ŽŐƌǌĞǁĂĐǌĂͿ͘
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BlueHelix HiTech RRT C
4.5 Wykresy
WysokoĞü podnoszenia dostĊpna w instalacji
BlueHelix HiTech RRT 24 C
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0

H(mCA)

4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Q (m3/h)

wygląd 64- WysokoĞü podnoszenia dostĊpna w instalacji

BlueHelix HiTech RRT 28 C
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0

H(mCA)

4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Q (m3/h)

wygląd 65- WysokoĞü podnoszenia dostĊpna w instalacji

BlueHelix HiTech RRT 34 C
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
H(mCA)

4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Q (m3/h)

wygląd 66- WysokoĞü podnoszenia dostĊpna w instalacji
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BlueHelix HiTech RRT C
4.6 Schemat instalacji elektrycznej
Wentylator
Wentylator
Czujnik temperatury wody grzewczej
Czujnik temperatury c.w.u.
Zawór gazowy
Termostat pokojowy (niedostarczany)
Elektroda jonizacyjna / zapáonowa
Zawór przeáączający

16
32
34
42
44
72
81
95

136
138
139
186
191
288
294
A

Przepáywomierz
Sonda zewnĊtrzna (opcjonalnie)
Zdalny regulator czasowy (opcjonalne)
Czujnik powrotu
Czujnik temperatury spalin
Zestaw ochrony przed zamarzaniem
Czujnik ciĞnienia
Przeáącznik Wà / WYà (konfigurowalny)
294

X08-9
X08-8

X08-11
X08-10
1

X08-7
X08-6

X07-2
X07-1

X04-3
X01-2
X01-1
8

X07

1

14

X08

5

X09

1

X16

N
L

X04

X04-5
X04-6

1 2 3 4

LC32

GROUND

95

1

1

9

34

42

X08-2
X08-1
X08-14

X05-2
X05-4
X05-1
X05-3

X05

X08-13
X08-14
X08-12

X11

X04-9
X04-1

191
186

X04-8
230V
50Hz

136

32

X08-5
X08-4

44

138
A

9

X04-7

6

1

16
X01-3
X01-4

81
X01

288

X02

X03

5

72

X01-5
X01-6

139
7

X01-7

wygląd 67- Schemat instalacji elektrycznej

A

Uwaga: Przed podáączeniem termostatu pokojowego lub zdalnego regulatora
czasowego naleĪy usunąü zworkĊ z bloku zacisków.
W sytuacji, gdy chce siĊ podáączyü kilka stref instalacji hydraulicznej sterowanych przez
termostat ze stykiem bezpotencjaáowym, a takĪe istnieje koniecznoĞü uĪycia zdalnego
regulatora czasowego, naleĪy podáączyü styki bezpotencjaáowe strefy do zacisków 1-2, a
zdalny regulator czasowy do zacisków 5-6.
WSZYSTKIE POàĄCZENIA DO BLOKU ZACISKÓW MUSZĄ POSIADAû WYJĝCIA ZE
STYKAMI BEZPOTENCJAàOWYMI (NIE 230V).
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