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1 Opis

1.1 Wstęp
GN2 jest kotłem o wysokiej sprawności przeznaczonym do produkcji ciepła w systemach
centralnego ogrzewania. Do wytwarzania energii cieplnej w kotle stosuje się palniki
nadmuchowe na olej opałowy lub gaz.
Wypróbowane od dziesiątków lat w budowie kotłów żeliwo szare gat. GG20, wytwarzane wg
DIN1691 pozwala na wykonanie silnie wyprofilowanych członów o dużej powierzchni i małej
pojemności wodnej, co gwarantuje krótkie czasy nagrzewania.
Odporność na korozję żeliwa szarego umożliwia bezawaryjną eksploatację w niskim zakresie
temperatur.
Produkcja członów kotła odbywa się całkowicie automatycznie przy ciągłym nadzorowaniu
procesu odlewniczego i jakości wyrobu, co z góry wyklucza problemy podczas eksploatacji
kotła. Elementy członów tworzą w połączeniu komorę spalania otoczoną płaszczem
wodnym, a ich konstrukcja umożliwia optymalną wymianę ciepła w części konwekcyjnej
kotła. Całość żeliwnego korpusu izolowana jest wełną mineralną laminowaną aluminium o
grubości 60mm, pozwalającą zmniejszyć do minimum straty ciepła do otoczenia.

Rys.1 Widok tablicy sterownicza kotła

Legenda:
1. Termomanometr.
2. Miejsce na regulator pogodowy � nie

dostarczony z kotłem.
3. Wyłącznik.
4. Ogranicznik bezpieczeństwa temperatury STB

(z ręcznie usuwaną blokadą).
5. Termostat regulacyjny wody w kotle.

1.2 Urządzenia regulacyjne i zabezpieczające.
Termomanometr � przyrząd wskazujący temperaturę kotła i ciśnienia wody w instalacji
ogrzewania (kontrola napełniania).
Wyłącznik � włącznie i wyłącznie kotła. W pozycji �0� (kocioł wyłączony) nie ma ochrony
przed zamarzaniem wody w układzie grzewczym.
Ogranicznik bezpieczeństwa temperatury wody w kotle (rys.1 poz.4) � chroni przed
uszkodzeniem, względnie zniszczeniem kotła i związanymi z tym następstwami, w
przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury wody w obiegu kotła.
Ponowne uruchomienie kotła w przypadku awaryjnego wyłączenia:
− Odczekać do momentu obniżenia temperatury wody w kotle;
− Odkręcić zaślepkę znajdującą się na panelu sterowniczym i nacisnąć przycisk w celu

odblokowania termostatu bezpieczeństwa;
− Nakręcić zaślepkę i uruchomić kocioł.
W przypadku powtarzających się zakłóceń proszę powiadomić uprawnionego specjalistę lub
serwis.
Regulator temperatury wody w kotle (rys.1 poz.5)
W przypadku pracy z automatyką (nie dostarczana seryjnie) regulator temperatury kotła
nastawić na  maksimum (90°C)
W przypadku pracy półautomatycznej ustawić regulator na żądaną temperaturę. Regulator
(termostat regulacyjny) kotła może sterować dwustopniowym palnikiem nadmuchowym.
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2 Podstawowe informacje techniczne

2.1 Wymiary i podłączenia

Rys. 2 Rzut kotła z przodu, z boku i z tyłu.

Legenda

1 Termomanometr a1 Zasilanie układu grzewczego DN 80 � 3��
2 Zaślepka � miejsce na regulator pogodowy a2 Powrót z układu grzewczego DN 80 � 3��
3 Wyłącznik a3 Opróżnianie ¾��
4 Przycisk usuwania blokady STB
5 Termostat regulacyjny wody w kotle

Typ kotła A
(mm)

B
(mm)

Zasilanie
a1 ∅∅∅∅

Powrót
a2 ∅∅∅∅

Opróżnianie
a3 ∅∅∅∅

∅∅∅∅
(mm)

Ciężar
(kg)

GN2.05 670 130 3�� 3�� ¾�� 180 310
GN2.06 780 130 3�� 3�� ¾�� 180 361
GN2.07 890 130 3�� 3�� ¾�� 180 412
GN2.08 1000 150 3�� 3�� ¾�� 200 463
GN2.09 1110 150 3�� 3�� ¾�� 200 514
GN2.10 1220 150 3�� 3�� ¾�� 200 565
GN2.11 1330 150 3�� 3�� ¾�� 200 616
GN2.12 1440 150 3�� 3�� ¾�� 200 670
GN2.13 1550 150 3�� 3�� ¾�� 200 725
GN2.14 1660 150 3�� 3�� ¾�� 200 780



GN2

5

2.2 Dane techniczne
Typ kotła GN2.05 GN2.06 GN2.07 GN2.08 GN2.09 GN2.10 GN2.11 GN2.12 GN2.13 GN2.14

Moc cieplna
wyjściowa kW 73-105 87-125 101-145 115-165 129-185 143-205 157-225 171-245 185-265 199-285

Obciążenie cieplne kW 80-116 95-138 110-160 125-182 140-204 155-226 170-248 185-270 200-292 215-314
Liczba członów
żeliwnych Szt. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pojemność wodna dm3 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121
Długość komory
spalania mm 505 615 725 835 945 1055 1165 1275 1385 1495

Objętość komory
spalania dm3 63 77 91 104 118 132 146 160 174 187

Dopuszczalne
ciśnienie robocze bar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Średnica rury spalin mm 180 180 180 200 200 200 200 200 200 200

Opór po stronie spalin mbar 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,40
Śr. śred. wew.
komory spal. mm 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Olej
opałowy 175 208 241 274 308 341 370 405 440 470Strumień

spalin GZ50
kg/h

175 208 241 274 307 341 370 405 440 470

Olej
opałowy 166 165 163 162 160 159 165 168 164 170∆T spalin �

otoczenia GZ50
°C

169 167 166 163 164 166 166 168 170 172

Olej
opałowy 91,2 91,1 91,3 91,5 91,8 91,6 91,5 91,7 91,7 90,9Sprawność

kotła 80/60 GZ50
%

90,4 90,4 90,5 90,8 91,0 91,2 91,2 91,3 91,2 91,3

Olej
opałowy 12,5 12,8 12,7 13,1 12,9 12,9 13,7 13,6 13,6 13,8Zawartość

CO2 GZ50
%

10,5 10,3 10,4 10,2 10,3 10,4 10,4 10,5 10,4 9,9

Zapotrzebowanie
ciągu Pa 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Maksymalna temperatura wody dla systemu ogrzewania 90°C.

2.3 Charakterystyka strat ciśnienia po stronie wodnej

Rys. 3
Krzywa dla wszystkich modeli kotła,
strumień wody dla ∆t od 10°C do
20°C.
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Opory przepływu
(mbar)Typ kotła

Dopuszczalne
ciśnienie
robocze

(bar) ∆∆∆∆T = 10°°°°C ∆∆∆∆T = 20°°°°C

Pojemność
wodna
(dm3)

Liczba
elementów

GN2.05 4 2,8 - 49 5
GN2.06 4 3,4 - 57 6
GN2.07 4 4,8 0,5 65 7
GN2.08 4 6,5 0,8 73 8
GN2.09 4 8,5 1,8 81 9
GN2.10 4 11 2,2 89 10
GN2.11 4 13 2,6 97 11
GN2.12 4 16 3,2 105 12
GN2.13 4 19 4 113 13
GN2.14 4 23 4,5 121 14

3 Opakowanie i wysyłka
Kocioł GN2 może być dostarczany w dwóch wersjach, ze zmontowanym fabrycznie
korpusem lub  w częściach luzem.
W pierwszym przypadku kocioł dostarcza się w trzech opakowaniach:
1. Korpus kotła
2. Obudowa
3. Panel sterowniczy
Montaż obudowy � rozdział 4.2.

W drugim przypadku kocioł
dostarcza się w czterech
opakowaniach:
2. Obudowa
3. Panel sterowniczy
4. Człony żeliwne kotła � luzem
5. Wyposażenie do zmontowania

członów
Montaż członów i obudowy �
rozdziały 4.1. i 4.2.

Rys. 4
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4 Montaż kotła

4.1 Montaż korpusu żeliwnego kotła

1. (Rys.5) Listwę drewnianą o gr. 12mm
podłożyć pod tylny człon. Następnie oprzyj
człon tylny o drewnianą listwę, upewniając
się, że będzie ona stabilna podczas
montażu.

2. (Rys. 6) Gniazda tulei łączących w tylnym
członie oraz w pozostałych członach
starannie odtłuścić i wyczyścić drobnym
papierem ściernym.

3. (Rys. 7) Gniazda w członach żeliwnych
oraz tuleje łączące pokryć farbą
antykorozyjną (na wyposażeniu).

4. (Rys. 8) Osadź tuleje łączące w gniazdach
montażowych lekkimi uderzeniami młotka
drewnianego.
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5. (Rys.9) Na rowek pod uszczelkę nanieść
klej silikonowy (na wyposażeniu)

6. Pierwszy człon pośredni przystawić do
członu tylnego.

7. (Rys.11) Ściągacze 1 wprowadzić do obu
otworów w członie żeliwnym, nakręcić na
nie nakrętki 3, oraz umieścić sworznie
blokujące 2 w otworach ściągacza
znajdujących się w pobliżu członu.

8. (Rys.12) Dociągnąć równomiernie człony
wykorzystując klucz 4.
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9. Pozostałe człony montuje się tak jak
poprzednio opisane.

10. (Rys.14; 15; 16) Cztery szpilki ściągające
1 i podkładki sprężynowe 2 zamontować w
korpusie kotła, a następnie dociągnąć
nakrętki 3.

 Długość szpilek podano w [mm]. Podkładki
sprężynowe umieścić w tylnej części
korpusu kotła rys.15.

Uwaga: równomiernie dociągnąć nakrętki
szpilek. Do skręcania 12, 13 i 14 członów
kotła GN2 stosuje się szpilki łączone z
dwóch części przy pomocy złączek 1 rys.17.
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11. (Rys.17) Części montowane z przodu
korpusu kotła:

1. Zaślepka ½��
2. Gniazdo manometru
3. Tuleja zanurzeniowa
4. Nakrętka M20 H7
5. Tuleja gwintowana M16x2
6. Sworzeń M12x50
7. Sworzeń drzwiczek palnika M16
8. Zaślepka 1 ¼��

12. (Rys.18) Z tyłu korpusu kotła
zamontować:

− 4 śruby dwustronne 1
− 8 śrub dwustronnych 2 z kołnierzem 3 i

uszczelkami 4

− króciec 5 śrubami 6, a gniazdo uszczelki
nałożyć klej silikonowy (na wyposażeniu)

13. (Rys.19) Podłączając pompę do instalacji
kotła, napełnij korpusu wodą o ciśnieniu 8
barów. Pozostaw korpus pod ciśnieniem na
kilka minut, po czym sprawdź szczelność.
Po próbie wodnej sprawdź szczelność
członów w przestrzeni gazowej.

Ferroli Poland nie ponosi odpowiedzialności
za uszkodzenia własności lub obrażenia
osób, spowodowane przeciekami wody lub
gazów z kotła z powodu błędów
montażowych lub niedokładnej kontroli
uszczelnień.

14. (Rys.20) Zamontować drzwi wyczystki i
palnika.
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15. (Rys.21) Umieszczenie izolacji.

(Rys.22) Korpus kotła może być również
dostarczany z fabryki w stanie
zmontowanym na palecie drewnianej.
Usunąć śruby 1 i ustawić korpus kotła na
właściwym miejscu.

(Rys.23) Po zabudowie palnika upewnić się,
czy można otwierać drzwi z palnikiem, bez
napotykania na przeszkody w postaci np.
ściany lub drugiego kotła.
Przy otwartych drzwiczkach między
agregatem palnika  a ścianą lub inną
przeszkodą  musi pozostać minimum
100mm odległości.
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4.2 Montaż obudowy

Prawe i lewe  ściany boczne przygotować wg wymiarów kotła (p. tabela)

Typ
kotła GN2.05 GN2.06 GN2.07 GN2.08 GN2.09 GN2.10 GN2.11 GN2.12 GN2.13 GN2.14

L 580 690 800 910 1020 1130 1240 1350 1460 1570

A 580 690 800 910 580 690 800 910 580 690
Ilość

członów 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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(Rys. 25) Połącz blachy obudowy bocznej za
pomocą śrub 1, podkładek 2 i nakrętek 3.
Wzmocnij połączenie blach w dolnej części
płaskownikiem 4, przykręć śruby 5.

(Rys.26) Ścianę tylną 1 zamontować na
sworzniach 2 (nie dokręcać przed
przyłożeniem bocznych części obudowy).

(Rys.27) Poluźnić nakrętki 1 z prawej strony
kotła.

(Rys.28) Kompletną prawą ścianę boczną
zamontować na sworzniach w przedniej
części kotła, następnie dociągnąć
nakrętkami 2.
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(Rys.29) Prawą ścianę boczną przymocować
śrubami 1 do ściany tylnej.

(Rys.30) Poluzować obie nakrętki 1,
zamontować lewą ścianę boczną, następnie
dociągnąć nakrętki 1. Lewą ścianę boczną
umocować do ściany tylnej śrubami 1,
podobnie jak prawą (Rys.29).

(Rys.31) Zamontować pokrywę 1 zgodnie z
wymiarami kotła. Przygotować dolną
przednią pokrywę 2 oraz zamontować
przejściówkę kabla 3. Przymocować
kątowniki 4 wraz z tylną częścią panelu
sterowniczego 5.

(Rys.32) Dolną przednią pokrywę umocować
czterema blacho-wkrętami 1.
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(Rys.33) Rozwinąć kapilarę 6 manometru i
przykręcić przyłącze do króćca z przodu
kotła.

(Rys.34) Rozwinąć kapilary i wsunąć trzy
czujniki 1 (termostatu regulacyjnego
temperatury, termostatu bezpieczeństwa
STB, termometru) w gniazdo zanurzeniowe
2.

(Rys.35) Po przymocowaniu bocznych kątowników 1 oraz tylnej części panelu 3 wkrętami 4,
zamontuj przednią obudowę 2. Umieść panel sterowniczy z zaczepami w przedniej
obudowie 2, następnie przymocuj przy pomocy wkrętów 5 pokrywę ochronną  panelu
sterowniczego 6.

Uwaga: Podłączenie elektryczne palnika i kotła mogą wykonywać wyłącznie osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.
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(Rys.36) Rozwinąć kabel elektryczny, przeprowadzić go prze obudowę kotła i zacisnąć
śrubami 2 na zacisku tylnej ścianki 1.

(Rys.37) Zamontować pokrywę górną kotła 1.
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5 Instalacja
Instalację kotła mogą wykonywać tylko firmy z odpowiednimi uprawnieniami, wg wskazówek
producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi technicznymi.

5.1 Instalacja wodna
Przyłącza zasilania i powrotu są oznaczone na kotłach tabliczkami. Proszę zwrócić uwagę
na podłączenie zgodnie z tymi oznaczeniami.
Instalację należy tak wykonać, aby przyłączony układ rur nie przenosił naprężeń na kocioł.
Zawór bezpieczeństwa należy przyłączyć bezpośrednio na przewodzie zasilającym przy
kotle bez możliwości odcięcia go od instalacji.
Kocioł dostarcza się bez naczynia przeponowego, które powinien zainstalować instalator.
Należy jednak pamiętać, że przed uruchomieniem kotła ciśnienie wody w instalacji grzewczej
powinno wynosić od 0,5 do 1bara.

Wskazówka instalacyjna
W przypadku kotłów o
znamionowej mocy cieplnej
powyżej 100kW bezwzględnie musi
być zachowany minimalny obieg
wody (Qmin).
Nie może być on niższy niż:

t
860,5PQmin ∆

⋅=  [kg/h]

gdzie:
∆t = różnica temp. zasilania �
powrotu
P = znamionowa moc cieplna kotła
[kW]

Palnik powinien być zabezpieczony przed możliwością uruchomienia w przypadku braku
cyrkulacji wody w obiegu kotła (tzn. zaczyna pracować wtedy, gdy jest zabezpieczony
przynajmniej minimalny obieg).
Wyposażenie zabezpieczające należy wykonać z dokumentacją techniczną oraz
obowiązującymi normami i przepisami.

5.2 Przyłączenie do instalacji odprowadzania spalin
Komin, do którego zostanie przyłączony kocioł, musi odpowiadać obowiązującym przepisom
wzgl. spełniać wymagane parametry ciągu kominowego kotła (DIN 4705, DIN 18100). Rura
spalinowa musi być wykonana z odpowiedniego materiału odpornego na temperaturę i
korozję.
W miejscach połączeń należy sprawdzić szczelność. W celu zapobiegania wystąpienia
zjawiska kondensacji, rurę spalinową należy odpowiednio zaizolować.
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5.3 Instalacja elektryczna
Instalację elektryczną mogą wykonywać tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
Zasilanie tablicy rozdzielczej musi być zabezpieczone bezpiecznikiem I=6.3A bezzwłocznym.
Miejsca połączeń przewodów elektrycznych, jak również tablica rozdzielcza nie mogą być
narażone na działanie wilgoci (dopuszczalna wilgotność otoczenie klasy F wg DIN 40040).
W projekcie kotłowni należy przewidzieć wyłącznik awaryjny odłączający dopływ prądu od
palnika i kotła. Kocioł musi być przyłączony do systemu przewodów ochronnych. Szkody
wynikła z niefachowej instalacji lub obsługi nie podlegają roszczeniom gwarancyjnym, jak
również nie odpowiada za nie producent kotła.

Legenda:
IL - wyłącznik liniowy

CA - styk pomocniczy
TR1 - 1° stopień termostatu regulacyjnego
TR2 - 2° stopień termostatu regulacyjnego

TS - termostat bezpieczeństwa (STB)
B1 - pierwszy stopień palnika
B2 - drugi stopień palnika

2ST - styk 2° stopnia
- zdjąć w przypadku montażu (np. elementów automatyki)

5.4 Montaż palnika
Doboru palnika należy dokonać wg wskazówek producenta, zużycia paliwa i długości komory
spalania.
Otwór pod lufę palnika i usytuowania otworów mocujących pokazano na rys.40. W
przypadku palnika dwustopniowego pierwszy stopień palnika musi odpowiadać co najmniej
50% znamionowej mocy cieplnej kotła.
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Sprawność kotła, prawidłowa praca palnika i redukcja wartości emisji zanieczyszczeń są
uzależnione przede wszystkim od dokładności nastaw palnika. Dlatego też szczególnie
ważna jest kontrola i dokładne wyregulowanie palnika przez instalatora podczas
uruchomienia kotła.

A � otwór pod lufę palnika;
B � średnica podziałowa
otworów montażowych;
C � otwór montażowy;

6 Uruchomienie

6.1 Sprawdzenie przed pierwszym uruchomieniem
Należy sprawdzić:
− napełnienie instalacji, w tym również odpowietrzenie;
− czy nie występują przecieki (nieszczelności) w instalacji wodnej i instalacji paliwowej;
− poprawne przyłączenie do sieci elektrycznej oraz właściwe okablowanie (patrz schemat

ideowy);
− poprawne wykonanie rury spalinowej;
− czy w pobliżu kotła nie znajdują się materiały łatwopalne;
− czy palnik jest odpowiednio dobrany do mocy kotła;
− czy jest zagwarantowany obieg grzejny;
− prawidłowe działanie urządzeń zabezpieczających.

6.2 Pierwsze uruchomienie
Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych należy:
− otworzyć zawór olejowy/gazowy;
− nastawić termostat regulacyjny kotła 5 (rys.1) na żądaną wartość (w przypadku

współpracy kotła z automatyką pogodową nastawić na wartość maksymalną 90°C);
− włączyć zasilanie elektryczne za pośrednictwem wyłącznika głównego i wyłącznika kotła

3 (rys.1);
− teraz palnik pracuje, a kocioł rozpoczyna podgrzewanie wody w układzie grzewczym.

6.3 Po pierwszym uruchomieniu
Należy zbadać:
− prawidłowość pracy palnika (przestrzegać instrukcji producenta palnika);
− prawidłowość pracy urządzeń regulacyjnych i zabezpieczających;
− obieg wody w instalacji;
− prawidłowość odprowadzania spalin przez komin, a w szczególności szczelność instalacji

łączącej kocioł z kominem (czopucha).
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6.4 Unieruchomienie kotła
W przypadku krótkotrwałej przerwy w pracy wystarczy odciąć zasilanie elektryczne kotła
poprzez wyłącznik kotła 3 (rys.1).
Podczas unieruchomienia na dłuższy okres czasu wyłączyć wyłącznik kotła oraz dodatkowo
zamknąć zawór olejowy wzgl. gazowy.
W przypadku niebezpieczeństwa wystąpienia mrozów należy przy wyłączonym wyłączniku
sieciowym opróżnić instalację wodną.

6.5 Palnik
Sprawność kotła, prawidłowa praca palnika i redukcja emisji zanieczyszczeń zależą przede
wszystkim od dokładności nastaw na palniku.
Dlatego też niezwykle ważna jest kontrola i dokładna regulacja palnika podczas
uruchamiania kotła przez instalatora.

7 Konserwacja
Przegląd, konserwacja oraz czyszczenie kotła i instalacji kominowej powinno być
przeprowadzone  co najmniej raz w roku przez firmę specjalistyczną z odpowiednimi
uprawnieniami.
Należy sprawdzić pod względem prawidłowości działania wszystkie urządzenia sterujące i
zabezpieczające wraz z palnikiem. Skontrolować również instalację spalinową. Zaleca się
zawarcie umowy na konserwację.

7.1 Czyszczenie kotła
− przerwać dopływ prądu;
− odkręcić uchwyty 1 i otworzyć drzwiczki 2 (rys.41)
− zdjąć pokrywy 3 i 4 (rys.41);
− oczyścić wnętrze kotła;
− sprawdzić rurę spalinową i w razie potrzeby oczyścić;
Czyszczenie palnika przeprowadzić wg wytycznych producenta palnika.
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