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1 Opis

1.1 Wprowadzenie
Kotły RENDIMAX przeznaczone są do centralnego ogrzewania i produkcji c.w.u. Wersja
podstawowa kotła przystosowana jest do pracy z gazem ziemnym GZ50. Przezbrojenie na
inny rodzaj gazu powinno być wykonane przez uprawnionego specjalistę.

1.2 Wymagania instalacyjne
Montaż, instalacja, pierwsze uruchomienie i konserwacja powinny być przeprowadzone
przez autoryzowanych pracowników serwisowych o odpowiednich kwalifikacjach.
Instalacja kotła powinna być wykonana zgodnie z obowiązującym prawem, biorąc
szczególnie pod uwagę wymiary pomieszczenia, w którym kocioł będzie pracował,
odprowadzenie spalin, instalację hydrauliczną i elektryczną.
Należy również przestrzegać wszystkich wytycznych, norm, praw i dyspozycji wymaganych
przez Urząd Dozoru Technicznego.

2 Podstawowe informacje techniczne

2.1 Wymiary i podłączenia

LEGENDA
1 powrót z instalacji c.o.
2 zasilanie instalacji c.o.
3 wlot gazu
4 zawór bezpieczeństwa
5 naczynie przeponowe

Rys. 1
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Wymiary Podłączenia

Typ kotła A

mm

B

mm

C

mm

D

mm

E

mm

F

mm

G

mm

H

mm

L

mm

Nacz.

Przep.

Powrót

c.o.

1

Zasil..

c.o.

2

Gaz

3

Poj.

wodna

Max.

ciśn.

robocze

Rendimax 16 PV 400 57 33 100 63 73 515 635 615 6 1� 1� ½�� 7,3 4

Rendimax 23 PV 400 62 33 110 25 35 515 635 615 6 1� 1� ½�� 9,0 4

Rendimax 30 PV 500 72 33 130 36 46 515 635 615 8 1� 1� ½�� 10,7 4

Rendimax 36 600 82 58 150 50 � 525 � 625 � 1� 1� ¾�� 12,4 4

2.2 Części składowe

Legenda:
1. Termostat regulacyjny c.o.
2. Termomanometr
3. Termostat spalin
4. Zespół gazowy
5. Pompa obiegowa c.o.
6. Zawór spustowy
7. Pilot palnika (Rendimax CE), układ
zapłonowy (Rendimax EL CE)
9. Kolektor gazowy palnika
10. Główny wyłącznik kotła
11. Korek zaślepiający
12. Zaślepka maskująca
13. Przycisk zwalniania blokady
14. Termostat bezpieczeństwa (STB)

Rys. 2

Uwaga:
Rendimax 36 nie jest wyposażony w pompę c.o., naczynie przeponowe oraz zawór
bezpieczeństwa.
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2.3 Dane techniczne
Tabela 1

Typ kotła Rendimax 16 PV Rendimax 23 PV Rendimax 30 PV Rendimax 36
Moc cieplna
wyjściowa kW 11,0÷16,2 16,0÷23,0 20,0÷29,5 24,0÷36,0

Obciążenie cieplne kW 12,7÷18,0 18,4÷25,5 23,0÷32,8 27,6÷40,0
Liczba członów
żeliwnych szt. 3 4 5 6

Strumień spalin kg/h 47 65 83 100
∆T spalin � otoczenia °C 116 115 115 115
Sprawność kotła
80/60 % 90,1 90,2 90,3 90,5

Zawartość CO2 % 5,8 5,8 5,8 5,8
Zapotrzebowanie
ciągu Pa 3 3 3 3

Tabela 2
Gaz GZ50 Gaz płynny LPG

Typ kotła Dysza
szt.

Palnik

główny

mm

Pilot
palnika
(Rend.

CE)
mm

Ciśnienie

gazu

mbar

Palnik

główny

mm

Pilot
palnika
(Rend.

CE)
mm

Ciśnienie

gazu

mbar

Ciężar
kotła

Rendimax 16 PV 2 2,45 0,35 13,0 1,55 0,255 35 80
Rendimax 23 PV 3 2,35 0,35 15,2 1,55 0,255 35 94
Rendimax 30 PV 4 2,35 0,35 14,2 1,55 0,255 35 112

Rendimax 36 5 2,35 0,35 13,5 1,55 0,255 35 138
Tabela 3

Zużycie gazu GZ50 Zużycie gazu płynnego LPG
Typ kotła

Min Średnie Min Średnie

Rendimax 16 PV 1,16 1,94 0,90 1,50
Rendimax 23 PV 1,69 2,70 1,31 2,08
Rendimax 30 PV 2,46 3,47 1,63 2,68

Rendimax 36 2,95 4,23 1,96 3,27

3 Instalacja
POWINNA BYĆ WYKONANA PRZEZ AUTORYZOWANYCH PRACOWNIKÓW
SERWISOWYCH FIRMY FERROLI, ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.
Zalecamy wstawić między kotłem i instalacją c.o. zawory odcinające, które pozwolą, w razie
konieczności odłączyć kocioł od instalacji bez jej opróżniania.
Rura przyłączeniowa do komina powinna mieć średnicę nie mniejszą od średnicy króćca na
przyłączu zabezpieczającym przed powrotem spalin. Począwszy od tego ostatniego, jego
pionowy odcinek musi mieć długość nie mniejszą niż 1,5 metra. W projektowaniu i
obliczeniach kominowych należy przestrzegać obowiązujących norm.

3.1 Podłączenia elektryczne
Uwaga: Podłączenia elektryczne wykonać zgodnie z załączonymi schematami (rys.3a i 3b).
Kocioł musi być podłączony do jednofazowej instalacji elektrycznej, między siecią a kotłem
należy umieścić bezpiecznik topikowy max. 5 A oraz wyłącznik. Ważnym jest podłączenie
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kotła do sprawnej instalacji uziemiającej. Wewnątrz pulpitu sterowniczego znajdują się
zaciski przeznaczone do podłączenie opcjonalnie termostatu pokojowego.
Podłączenie elektryczne muszą być wykonane zgodnie z załączonym schematem. Jeśli
instalowany kocioł znajduje się powyżej instalacji c.o. należy zainstalować dodatkowo na
przewodzie odprowadzającym wodę z kotła czujnik wyłączający automatycznie kocioł w
przypadku stwierdzenia braku wody w instalacji.
Rys. 3a. Schemat elektryczny i podłączeń dla kotła Rendimax CE w wersji świeczkowej

Rys. 3b. Schemat elektryczny i podłączeń dla kotła Rendimax EL CE w wersji
elektronicznej
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3.2 Sprawdzenie i kontrola odprowadzenia spalin
Kocioł wyposażony jest standardowo w czujnik zaniku ciągu kominowego, który zamyka
dopływ gazu do palnika w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego odprowadzania spalin.
W przypadku zadziałania czujnika zaniku ciągu kocioł przechodzi w stan blokady, aby
odblokować kocioł należy odkręcić zaślepkę ochronną znajdującą się na pulpicie kotła
(Rys. 2 poz.3) i wcisnąć przycisk. Kocioł powinien pracować prawidłowo.

W przypadku wymiany czujnika zaniku ciągu należy korzystać tylko z oryginalnych części.
Upewnić się czy połączenia elektryczne są wykonane poprawnie.

3.3 Charakterystyka strat ciśnienia
Straty ciśnienia po stronie wodnej kotłów typu Rendimax pokazano na poniższym wykresie
(Rys. 4.)

Rys. 4

3.4 Charakterystyka pompy (tylko dla wersji PV)
1,2,3 � dla różnych prędkości obrotowych pompy

Rys. 5a
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3.5 Ciśnienie dyspozycyjne (dla kotła z naczyniem przeponowym � PV)

Rys. 5b

Uwaga: Wykres odnosi się do maksymalnej wysokości podnoszenia pompy

4 Uruchomienie kotła

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

4.2 Rendimax CE � wersja z zapłonem świeczkowym
4.2.1 Uruchomienie z zaworem gazowym ELETTROSIT (Rys. 6)
Termostat kotła ustawić w pozycji minimum.
Otworzyć zawór gazowy i odpowietrzyć instalację gazową przez otwarcie punktu testu
niskiego ciśnienia � śruba poz. 1.
Wciśnij przycisk gazowy 2 i przytrzymaj.
Uruchomi się zapłon piezoelektryczny kotła i zapali się płomień plota.
Trzymaj wciśnięty przycisk zaworu gazowego 2 przez 20 sekund i sprawdź czy płomień
zapłonowy pali się. Jeżeli nie, odczekaj 30 sekund i powtórz powyższe czynności.
Ustaw przycisk 3 jak pokazano na rys. 6.
Termostat kotła (poz.1 Rys. 2) ustawić na wartość nie mniejszą niż 45°C. Praca kotła może
być sterowana termostatem pokojowym (wyposażenie dodatkowe).
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Rys. 6. Zawór gazowy ELETTROSIT

Legenda:
1. Punkt testu niskiego ciśnienia
2. Przycisk uruchom./ wyłącz.
3. Kluczyk do uruchomienia
4. Przycisk wyłączania
5. Punkt testu ciśnienia
6. Śruba pilota
7. Śruba palnika głównego
8. Śruba wolnego otwarcia

4.2.2 Uruchomienie kotła z zaworem gazowym HONEYWELL V4600C
Ustaw termostat kotła na minimum. Odpowietrz zawór gazowy poprzez odkręcenie śruby
ciśnienia. Włącz zasilanie kotła. Włącz palnik pilota przez naciśnięcie piezoelektrycznego
zapalnika po lewej stronie kotła. Przytrzymuj wciśnięty przycisk zaworu przez 20 sekund,
następnie powoli popuszczaj
sprawdzając czy palnik pilota
pozostaje zapalony. Jeśli zgaśnie
odczekaj 30 sekund i powtórz
operację. Ustaw termostat kotła (poz.1
Rys. 2) na temperaturę nie mniejszą
niż 45°C. Nastąpi załączenie
głównego palnika kotła. Praca kotła
może być sterowana termostatem
pokojowym (wyposażenie dodatkowe).

Legenda:
1. Przycisk włącz/wyłącz
2. Śruba pilota
3. Punkt testu niskiego ciśnienia
4. Punkt testu nadciśnienia
7. Śruba głównego palnika

Rys. 7a

4.2.3 Uruchomienie kotła z zaworem gazowym SIT NOVA
Ustaw termostat kotła na wartość minimalną (poz.1 Rys. 2). Odpowietrzyć zawór gazowy z
przełącznikiem w pozycji �a�. Włącz palnik przyciskając piezoelektryczny zapalnik znajdujący
się po lewej stronie kotła. Przytrzymuj wciśnięty przycisk zaworu przez 20 sekund, następnie
powoli popuszczaj sprawdzając czy palnik pilota pozostaje zapalony. Jeśli zgaśnie odczekaj
30 sekund i powtórz operację. Przekręć pokrętło w pozycję �b�. Włącz zasilanie kotła. Ustaw
termostat kotła (poz.1 Rys. 2) na temperaturę nie mniejszą niż 45°C. Nastąpi załączenie
głównego palnika kotła. Praca kotła może być sterowana termostatem pokojowym
(wyposażenie dodatkowe).
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Rys. 7b. Zawór gazowy SIT 820 NOVA

Legenda:
1. Pokrętło główne
2. Śruba regulacyjna głównego palnika
3. Śruba regulacyjna pilota
4. Śruba regulacyjna zasilania gazowego
5. Punkt testu nadciśnienia gazu

4.3 Rendimax EL CE � wersja z zapłonem elektronicznym
4.3.1 Uruchomienie kotła z zaworem Honeywell VR 4605 CA ∅∅∅∅  ½��
− Ustawić termostat regulacyjny kotła na właściwą temperaturę (powyżej 50°C)
− Otworzyć zawór odcinający gazu
− Odpowietrzyć instalację gazową w kotle
− Włączyć zasilanie elektryczne kotła
W tym momencie kontrolę przejmuje jednostka elektroniczna, która po pewnej chwili wysyła
sygnał do układu zapłonowego, następuje zapłon palnika. Kocioł pracuje pod kontrolą
urządzeń regulujących i bezpieczeństwa.

Uwaga: Jeśli po uruchomieniu kotła palnik nie zapala się, a czerwona lampka sygnalizująca
blokadę centralki elektronicznej świeci się (podświetlany przycisk 13 Rys.2), odczekaj około
15 sekund, po czym wciśnij przycisk usuwania blokady (poz. 13 Rys.2) � lampka blokująca
powinna zgasnąć. Od tego momentu centralka elektroniczna ponownie spróbuje uruchomić
kocioł.
W przypadku, gdy kolejne próby uruchomienia kotła nie udają się, należy zajrzeć do
rozdziału �Usterki�.
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Rys. 7c. Zawór gazowy Honeywell VR 4605 CA ∅∅∅∅  ½��

Legenda:
1. Cewka 1 zespołu gazowego
2. Cewka 2 zespołu gazowego
3. Pomiar ciśnienia na zasilaniu
4. Pomiar ciśnienia na wyjściu

zespołu gazowego
5. Regulacja ciśnienia nominalnego

4.4 Wyłączenie kotła (krótki postój)
Aby wyłączyć kocioł na czas krótkiego postoju wystarczy ustawić główny włącznik (poz.10
Rys. 2) w pozycji �0�. Cała część elektryczna pozostaje odcięta od zasilania i tylko palnik
pilota pozostaje zapalony (Rendimax z zapłonem piezoelektrycznym - świeczkowym).

4.5 Wyłączenie kotła (długi postój)
4.5.1 Rendimax CE � z zapłonem świeczkowym
Przyciśnij przycisk 4 (zawór gazowy ELETTROSIT), obróć pokrętło zgodnie z ruchem
wskazówek zegara do pozycji �c� (zawory: Honeywell i Sit). Tą operacją odcinasz dopływ
gazu do palników. Przekręć na minimum termostat regulacyjny kotła i wyłącz dopływ prądu
do kotła.
Uwaga: Jeśli kocioł nie jest używany przez dłuższy czas w okresie zimowym, aby uniknąć
uszkodzeń związanych ze zbyt dużym obniżeniem się temperatury, całkowicie opróżnić
kocioł z wody.

4.5.2 Rendimax EL CE � z zapłonem elektronicznym
Zamknij dopływ gazu do kotła oraz wyłącz zasilanie elektryczne.

Uwaga: Jeśli kocioł nie jest używany przez dłuższy czas w okresie zimowym, aby uniknąć
uszkodzeń związanych ze zbyt dużym obniżeniem się temperatury, całkowicie opróżnić
kocioł z wody.
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4.6  Kontrola po uruchomieniu kotła
Gdy uruchamiasz kocioł po raz pierwszy sprawdź czy:
− nie występują wycieki gazu i wody
− płomień na palniku pilota jest dobrze wyregulowany
− kocioł załącza i wyłącza się prawidłowo za pośrednictwem termostatu regulacyjnego

kotła
− zużycie gazu odczytane na liczniku gazowym zgadza się z danymi zamieszczonymi w

tabeli 3
− woda przepływa poprawnie między kotłem a instalacją
− połączenie rurowe między kotłem i kominem jest dobrze uszczelnione.

Uwaga: Wziernik inspekcyjny palnika pilota musi pozostać zamknięty podczas normalnej
pracy kotła (Rendimax CE � z zapłonem świeczkowym)

4.7 Zużycie gazu
Nominalne zużycie gazu przedstawione jest w tabeli 3, aby je osiągnąć ciśnienie gazu na
palniku głównym musi odpowiadać danym z tabeli 2. Ciśnienie gazu można regulować przy
pomocy śrub regulacyjnych znajdujących się na zespołach gazowych. Sprawdzanie zużycia
gazu na palniku głównym po regulacji ciśnienia, powinno się wykonać nie wcześniej niż po
5 minutach.

5 Regulacja parametrów gazu � przezbrajanie na inny rodzaj gazu

5.1 Regulacja ciśnienia gazu � mocy nominalnej kotła
5.1.1 Zawór ELETTROSIT
Ciśnienie gazu na dolocie powinno być ustawione w taki sposób, aby płomień pilota
obejmował termoparę i miał właściwy kształt.
Aby wyregulować płomień pilota postępuj następująco:
− Zmniejszając przepływ gazu przekręć śrubę �PILOT ADJ� zgodnie z ruchem wskazówek

zegara
− Zwiększając przepływ gazu przekręć śrubę �PILOT ADJ� przeciwnie z ruchem

wskazówek zegara
Aby wyregulować ciśnienie na palniku głównym, usuń pokrywę i przekręć śrubę �REG.ADJ�
w prawo by zwiększyć i w lewo by zmniejszyć ciśnienie.

Uwaga: Ciśnienie mierzone w punktach 1 i 5 powinno być odczytywane 30 sekund po
dokonaniu zmian regulacyjnych.

Regulacja prędkości otwarcia zaworu gazowego dla gazu ziemnego
Sposób 1
− Poluzować śrubę �REG.ADJ�
− Obracać śrubą �1 STEP.ADJ� dopóki główny palnik nie zapali się stopniowo i bez hałasu.
− Wyregulować ciśnienie śrubą regulacyjną �REG.ADJ�
− Zabezpiecz śruby �1 STEP.ADJ� oraz �REG.ADJ�
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Sposób 2
− Jeśli śruba �REG.ADJ� jest już wyregulowana i zabezpieczona
− Dokręcaj stopniowo o ¼ obrotu w lewo śrubę �1 STEP.ADJ�. Po przekręceniu przełącz

na pozycję pilot za pomocą przycisku 2. Po 30÷60 sekundach przełącz z powrotem  na
pozycję �OPERATION� za pomocą przycisku 3.

− Powtarzaj powyższe czynności dopóki główny panik nie zapali się stopniowo i cicho
− Następnie zablokuj (zabezpiecz) śrubę �1 STEP.ADJ�.
Regulacja prędkości otwarcia zaworu gazowego dla gazu ziemnego
Zdejmij kapturek ochronny ze śruby �NO.PR� i sprawdź czy jest poluzowana. Obracaj śrubą
�REG.ADJ� dopóki ciśnienie na palniku głównym osiągnie 12 mbar.
Poluzuj śrubę �PILOT.ADJ�. Zabezpiecz śuby �1 STEP.ADJ� i �PILOT.ADJ�

Uwaga: Śruba �NO.PR� nie może pozostać w pozycji pośredniej. Przy gazie ziemnym musi
być dokręcona do końca, natomiast przy gazie LPG musi być poluzowana.

5.1.2 Zawór HONEYWELL V4600C
Dokonując regulacji płomienia pilota kontroluj płomień wizualnie operując śrubą 2. Płomień
powinien prawidłowo otaczać czujnik jonizacji płomienia (Rys. 8b). Do regulacji ciśnienia  na
palniku głównym służy śruba 7, przekręcając ją w prawo ciśnienie gazu zwiększa się � w
lewo zmniejsza się.

5.1.3 Zawór SIT 820 NOVA
Dokonując regulacji płomienia pilota kontroluj płomień wizualnie operując śrubą 3 (Rys. 7b).
Płomień powinien prawidłowo otaczać czujnik jonizacji płomienia (Rys. 8b). Regulacji
ciśnienie na palniku głównym dokonuje się śrubą  2. Obrót śruby w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara zwiększa ciśnienie gazu, a w przeciwnym zmniejsza.
W przypadku przezbrojenie kotła na gaz LPG, należy po wymianie dysz palnika głównego i
pilota maksymalnie dokręcić śrubę regulacyjną ciśnienia 2.

5.1.4 Zawór HONEYWELL  VR 4605 CA
Regulację tą przeprowadza się śrubą 5 (Rys.7c). Operację tego typu należy przeprowadzać
z dużą ostrożnością.

5.2 Przezbrojenie kotła z GZ50 na LPG
5.2.1 Rendimax CE z zapłonem świeczkowym
Wymienić dysze palnika głównego i pilota, następnie
wyregulować ciśnienie gazu na palniku wg tabeli 2 Str. 5.

5.2.2 Rendimax EL CE z zapłonem elektronicznym
Przed wymianą dysz w kotle należy wymontować zaślepkę
�M� w zespole gazowym (Rys.7d) oraz wmontować element
�N�, następnie wymienić dysze palnika głównego. Średnice
dysz oraz ciśnienia gazu na palniku podano w tabeli 2 i 3
str.5. Po przezbrojeniu kotła należy wyregulować ciśnienie w
palniku do wartości nominalnej.

Rys.7d
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5.3 Wymiana dysz głównych i pilota (dysza pilota � Rendimax CE)
Przezbrajając kocioł należy:
− Wyłączyć dopływ gazu i prądu do kotła
− Wykręcić z kotła palnik pilota (Rendimax CE, Rys.8a)
− Zdemontować palnik główny (Rys.12)
− Wymienić dysze, oraz sprawdzić, czy uszczelki nie są uszkodzone
− Złożyć całość postępując w odwrotnej kolejności
− Wyregulować ciśnienie gazu na palnikach
Sprawdzić, czy nie występują nieszczelności w instalacji gazowej

5.4 Palnik pilota � Rendimax CE
Rys. 8b Poprawne ustawienie
płomienia pilota

Rys. 8a Budowa pilota

5.5 Układ zapłonowy � Rendimax EL CE

Legenda:
1. Elektroda jonizacyjna
2. Elektroda zapłonowa

Rys.8c. Prawidłowe ustawienie szczeliny
pomiędzy masą a elektrodą zapłonową
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5.6 Własności regulacyjne kotłów Rendimax
W kotłach możliwa jest regulacja obciążenia cieplnego i w konsekwencji mocy cieplnej
(wyjściowej) kotła. Regulacji tej dokonuje się na zespole gazowym ustawiając odpowiednie
parametry gazu.
Wykresy na rysunkach 9a i 9b ilustrują zależność pomiędzy ciśnieniem gazu na palniku, a
mocą wyjściową kotła. Dokładne dopasowanie mocy kotła do zapotrzebowania ciepła
pozwala na osiągniecie maksymalnej sprawności urządzenia, co wiąże się z oszczędnością
spalanego paliwa, jak również z przedłużeniem żywotności kotła.

Charakterystyka mocy dla gazu ziemnego GZ50 � Rys. 9a

Charakterystyka mocy dla gazu płynnego LPG � Rys. 9b

1 � Rendimax 16
2 � Rendimax 23
3 � Rendimax 30
4 � Rendimax 36



RENDIMAX

16

6 Konserwacja i czyszczenie
Poniższe czynności mogą być wykonywane przez uprawnionych serwisantów.
Przy prawidłowej eksploatacji kotła przeglądy okresowe urządzenia oraz instalacji kominowej
powinny być przeprowadzane raz w roku. Co 3 lata po zakończeniu sezonu grzewczego
palnik i kocioł muszą być oczyszczone.

6.1 Sezonowa kontrola kotła i przewodu kominowego
Zaleca się, aby wykonać przynajmniej raz w roku następujące czynności kontrolne:
− ciśnienie wody systemu grzewczego powinno wynosić 0,5÷1 bar, jeżeli nie, należy

doprowadzić je do takiej wartości
− urządzenia sterujące i kontrolne (zawór gazowy, zawór bezpieczeństwa, termostaty itd.)

powinny pracować prawidłowo
− palnik i wymiennik muszą być czyste. Do ich czyszczenia zaleca się używać miękkich

szczotek lub sprężonego powietrza (nie używać produktów chemicznych)
− naczynie przeponowe powinno być obciążone
− instalacje gazowa i wodna muszą być szczelne
− przewód kominowy i komin nie mogą wykazywać strat
− termopara nie może być pokryta kamieniem osadowym, płomień pilota musi być

prawidłowo wyregulowany (rys. 8b) � Rendimax CE
− obciążenie gazu i ciśnienie muszą odpowiadać wartościom zaznaczonym w tabeli
− pompa obiegowa nie może być zablokowana
− cała instalacja odprowadzania spalin (komin i czopuch) musi być czysta i szczelna.

6.2 Czyszczenie kotła i palnika
Aby wyczyścić kocił i palnik należy wykonać następujące czynności:
− Wyłączyć dopływ gazu i prądu do kotła
− Zdjąć pokrywę kotła oraz zdemontować pokrywę przerywacza ciągu (Rys. 11)
− Wymontować z kotła cały kolektor gazowy łącznie z palnikami głównymi (patrz

rozdział 6.3)
Teraz można przystąpić do czyszczenia elementów żeliwnych
kotła, jak i również elementów palnika głównego z układem
zapłonowym.
Po wyczyszczeniu złożyć kocioł (czynności jak wyżej � w
odwrotnej kolejności).

Legenda:
1. Śruba mocująca
2. Pokrywa przerywacz ciągu
3. Szczotka czyszcząca

Rys. 11 Czyszczenie członów żeliwnych kotła
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6.3 Demontaż instalacji gazowej (Rys.12)
6.3.1 Rendimax CE
− Odłączyć przewody zasilające zespołu gazowego
− Wykręcić  4-śruby A łączące kołnierz przewodu gazowego do zespołu gazowego lub

odkręć śrubunek B.
− Wykręcić 2 nakrętki C przytrzymujące drzwi komory spalania kotła
− Wyjąć z kotła całą grupę gazową (zespół gazowy i palniki)

6.3.2 Rendimax EL CE
− Odłączyć przewody elektryczne od zespołu gazowego oraz od elektrod układu

zapłonowego
− Wykręcić  4-śruby A łączące kołnierz przewodu gazowego do zespołu gazowego lub

odkręć śrubunek B.
− Wykręcić 2 nakrętki C przytrzymujące drzwi komory spalania kotła
− Wyjąć z kotła całą grupę gazową (zespół gazowy i palniki)

Rys. 12
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7 Usterki
Aby uniknąć niepotrzebnych wydatków przed kontaktem z serwisem, sprawdź czy usterki nie
wynikają z braku prądu lub gazu.

Pilot nie zapala się
(Rendimax CE)

Brak gazu � otwórz zawór gazowy.
Zapowietrzone przewody gazowe � odpowietrzyć instalację
gazową (patrz rozdział: Uruchomienie kotła).
Niewystarczający strumień gazu � wyreguluj przepływ za
pomocą śruby na zaworze.

Pilot wyłącza się � gaśnie
(Rendimax CE)

Uszkodzona termopara - sprawdzić lub ewentualnie
wymienić.
Nieprawidłowa regulacja płomienia - wyregulować płomień za
pomocą śruby zaworu gazowego.
Słaby styk z czujnikiem zaworu gazowego � sprawdzić styki.

Po kilku próbach zapalenia
centralka elektroniczna blokuje
kocioł (Rendimax EL CE) �
lampka blokady kotła zapalona
na pulpicie kotła

Brak gazu � otwórz zawór gazowy.
Zapowietrzone przewody gazowe � odpowietrzyć instalację
gazową.
Sprawdzić ustawienie elektrod, zapłonowej i jonizacyjnej.
Elektrody zabrudzone � usunąć nalot z elektrod.
Sprawdzić podłączenie kotła do sieci elektrycznej oraz
sprawność instalacji uziemiającej.
Sprawdzić termostat bezpieczeństwa.

W fazie zapalania nie występuje
przeskok iskry pomiędzy
elektrodami (Rendimax EL CE)

Złe ustawienie elektrod � sprawdzić i poprawić.
Elektrody zabrudzone � usunąć nalot z elektrod.
Termostat regulacyjny ustawiony na zbyt niską temperaturę.
Sprawdzić zasilanie elektryczne.
Sprawdzić centralkę elektroniczną.
Sprawdzić, czy połączenie fazy i zera do kotła nie jest
zamienione.

Główny palnik nie zapala się Brak zasilania � sprawdź podłączenie.
Niedrożne dysze � przedmuchaj dysze.
Zabrudzony zawór � przeczyść zawór lub wymień.
Uruchomiony termostat zaniku ciągu � odblokuj ręcznie.

Wybuchy na palniku Niedobór gazu � sprawdź ciśnienie na palniku.
Zabrudzony kocił � wyczyść.
Zabrudzony palnik � wyczyść.

Zapach niedopalonego gazu Zabrudzony kocioł � wyczyść.
Niewystarczający dopływ powietrza � popraw wentylację w
kotłowni.
Niewłaściwa regulacja płomienia � sprawdź przepływ gazu
na liczniku i ciśnienie na palniku.
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Kocioł pracuje, ale temperatura
nie wzrasta

Niewłaściwa regulacja płomienia � sprawdź, ewentualnie
skoryguj.
Brudny kocioł � wyczyść.
Niewłaściwy kocioł � sprawdź, czy kocioł jest odpowiednio
dobrany do mocy systemu grzewczego.

Zbyt wysoka temperatury spalin
na wyjściu z kotła

Zła regulacja płomienia � sprawdź, czy zużycie gazu jest
prawidłowe.
Zanieczyszczony kocioł � wyczyść korpus.
Niewłaściwie dobrany kocioł � sprawdź poprawność doboru
kotła do zapotrzebowania.

Kondensacja w kotle Zła nastawa termostatu � przestaw termostat kotła na
wyższą temperaturę.
Zła regulacja płomienia � sprawdź regulację płomienia.
Zbyt niskie zużycie gazu � sprawdź wg tabeli

Kocioł łatwo się brudzi Zła regulacja płomienia � sprawdź regulację palnika
głównego i czy zużycie gazu jest zgodne z tabelą.

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

8 Dane dla gazu GZ35 i GZ41.5

Główne dysze gazowe Ciśnienie gazu w palnikach

GZ35
mbar

GZ41.5
mbar

Kocioł
Ilość
dysz GZ35

∅
GZ41.5

∅
Min Max Min Max

Rendimax 16 2 3,75 3,1 2,8 5,6 4,0 8,1
Rendimax 23 3 3,6 3,0 3,4 6,5 4,8 9,3
Rendimax 30 4 3,6 3,0 3,0 6,0 4,3 8,7
Rendimax 36 5 3,6 3,0 2,7 5,8 3,9 8,3
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FERROLI POLAND Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 1

44-335 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 032/ 47 33 100, 47 33 573

E-mail: ferroli@ferroli.com.pl
http://www.ferroli.com.pl
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